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Francisca Gabriela Bandeira Pinheiro 941
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Francisco Alfredo Morais Guimarães (UNEB) 1101
Francisco Bento da Silva (UFAC) 1527
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Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo) 1315
Francisco da Silva Coelho Neto (Prefeitura Municipal de Parauapebas) 456
Francisco Eduardo Alves de Almeida (Escola de Guerra Naval) 938
Francisco Eduardo Torres Cancela (UNEB) 1594
Francisco Egberto de Melo (Universidade Regional do Cariri (URCA)) 1047
Francisco Fabiano De Freitas Mendes (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN) 329
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Francisco Firmino Sales Neto (CFP-UFCG) 268
Francisco Ramallo (Universidad Nacional de Mar del Plata) 1567
Francisco Ruy Gondim Pereira (EEM Vereadora Edimar Martins da Cunha) 1483
Francis Mary Soares Correia da Rosa (SEC-Bahia) 1536
Francivaldo Alves Nunes (Universidade Federal do Pará) 1720
Frederico Antonio Ferreira (Fundação Alexandre de Gusmão (MRE)) 120
Frederico Antonio Ridder de Blumenhagen Jr. (Colégio Poliedro e INPG) 1688
Frederico Duarte Bartz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 1475
Frederik Luizi Andrade de Matos (UFPA) 559
Fred Rego Barros Pedrosa 853
Fredson Pedro Martins (Colégio Paradigma) 157
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Gabriela Cordeiro Buscácio 787
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Gabriela Rodrigues de Lima 1457
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Gabriela Vasconcelos Torres 1193
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Gabriel José Brandão de Souza 1058
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Gabriel Santos Berute 661
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Gean Zimermann da Silva 1129
Geisa Lourenço Ribeiro (Intituto Federal Do Espírito Santo) 176
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Genilson de Azevedo Farias (UFRN) 300
Genira Rosa dos Santos (SALEKIM Consultoria e Gestão de Negócios/SBDG Soc.Bras de DG) 1045
Geny Brillas Tomanik (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 1259
George Fellipe Zeidan Vilela Araújo (UFSC) 726
Georgiane Garabely Heil Vazquez (Universidade Estadual de Ponta Grossa) 744
Geórgia Pereira Lima (Universidade Federal do Acre) 1525
Gercinair Silvério Gandara (Universidade Estadual de Goiás) 839
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Gerson Luiz Buczenko (Colégio Cenecista Presidente Kennedy - Campo Largo/PR.) 192
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Gerson Ribeiro Coppes Junior (Universidade Estadual Paulista Campus Assis) 1543
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Giovanna Milanez de Castro (Universidade Estadual de Campinas) 1274
Giovanna Pezzuol Mazza (Mestranda no programa História Social - USP) 296
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Helen Scorsatto Ortiz (IFRS) 1718
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Helio Sochodolak (UNICENTRO - campus de Irati-PR) 999
Helisangela Maria Andrade Ferreira 353
Hellen Cristina de Souza (SEDUC) 1093
Hellen Martins Rios 684
Heloisa De Faria Cruz (PUC-SP) 377
Heloisa Schiavo (Abril Educação) 1609
Heloisa Selma Fernandes Capel (Universidade Federal de Goiás) 1586
Hennan Gessi (Universidade Federal de São Paulo) 526
Henrique Aniceto Kujawa (Faculdade Meridional- IMED) 1132
Henrique Cesar Monteiro Barahona Ramos (UFF) 1332
Henrique Cignachi 1414
Henrique dos Santos Pacheco (Seeduc/Rj; Prefeitura Municipal de Itaboraí) 1565
Henrique Ferreira Pacini (Colégio Santana) 251
Henrique Gerken Brasil 1690
Henrique Luiz Pereira Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina) 256
Henrique Masera Lopes (UFRN) 327
Henrique Modanez de Sant Anna (Universidade de Brasília) 1792
Henry Marcelo Martins da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 1254
Herbert Soares Caçador 615
Hermes Gilber Uberti (Instituto Federal Farroupilha - Reitoria) 673
Hermetes Reis De Araujo (UFSC) 435
Heverton Rodrigues de Oliveira (Universidade Federal de Goiás) 1238
Hilario Figueiredo Pereira Filho (IPHAN) 1396
Hildebrando Maciel Alves 1308
Hilton Costa (Universidade Federal do Paraná) 1338
Hilton Meliande de Oliveira (Rio de Janeiro) 1220
Hiolly Batista Januário de Souza (Unioeste/PR) 1422
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Humberto da Silva Miranda (Universidade Federal Rural de Pernambuco) 897
Humberto Fernandes Machado (Universidade Federal Fluminense) 1678
Hyllo Nader de Araújo Salles (Universidade de São Paulo) 447
Iacy Maia Mata (Universidade Federal da Bahia) 1628
Ialê Menezes Leite Costa (PUCRS) 506
Ianko Bett (MMCMS) 1559
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Iara Conceição Guerra de Miranda Moura (Universidade Federal do Piauí) 1437
Iara Lis Franco Schiavinatto (Unicamp) 496
Iara Steiner Perin 1054
Idelma Aparecida Ferreira Novais (USP) 1278
Ignacio Del Valle Davila (Universidade de São Paulo) 1378
Igor Antonio Marques de Paiva (IFMT) 1668
Igor Estevam Santos de Oliveira (Universidade Federal Fluminense) 420
Igor José Trabuco Da Silva (UNEB) 450
Igor Juliano Mendonça de Andrade (CAPES) 199
Ilanil Coelho (Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE) 458
Ilca Pena Baia Sarraf (Secretaria de Estado de Educação) 1528
Ilka Miglio de Mesquita (Universidade Tiradentes) 1128
Ilma Do Socorro Santana Pinheiro (Universidade Estadual do Maranhão) 465
Ilma Maria de Oliveira Silva (UEMA) 1127
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Inez Beatriz de Castro Martins (Universidade Estadual do Ceará) 416
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Ingrid Fonseca Casazza (Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz) 814
Ingrid Janne Belfort Mendes 179
Ingrid Silva de Oliveira Leite (Universidade Federal Fluminense) 1289
Ione Aparecida Martins Castilho Pereira (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 160
Ione de Fátima Oliveira (Universidade de Brasília) 1688
Ione Maria do Carmo (SEEDUC) 982
Iracema Oliveira Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) 1234
Iris Verena Santos de Oliveira (UNEB - CAMPUS XIV) 925
Ironita Adenir Policarpo Machado (Universidade de Passo Fundo) 1716
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Isabela Tavares Guerra (Museu Mineiro) 1198
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Isabel Cristina Hentz (Instituto Federal Catarinense - Câmpus Luzerna) 1521
Isabel Cristina Martins Guillen (UFPE) 646
Isabel Maria Sabino de Farias (Universidade Estadual do Ceará) 1074
Isabele de Matos Pereira de Mello (UFF) 487
Isabella Karim Morais Ferreira de Vasconcelos 277
Isabella Paula Gaze (FAETEC) 635
Isabel Saraiva Silva (SEDUC-AM) 394
Isadora Nunes Tavares (UFSC) 758
Isadora Talita Lunardi Diehl (CAPES/ UFRGS) 1125
Isaíde Bandeira da Silva (FECLESC-UECE) 882
Islândia Marisa Santos Bezerra (Prefeitura Municipal de Campo Redondo) 813
Ismael Antônio Vannini (Unicentro-Universidade Estadual Do Centro Oeste Do Paraná) 668
Ismael Gonçalves Alves (Universidade do Extremo Sul Catarinense) 340
Ítalo Nelli Borges 455
Itamara Silva Damázio (Secretaria de Educaçãodo Estado da Bahia) 1700
Itamar Freitas De Oliveira (Universidade de Brasília) 316
Iuri Cavlak (Universidade Federal do Amapá) 163
Ivaldo Marciano De França Lima (UNEB Universidade Estadual da Bahia - Campus Alagoinhas.) 652
Ivana Guilherme Simili (Universidade Estadual de Maringá) 1617
ivana Otto Rezende (Semed Manaus) 1486
Ivana Stolze Lima (Fundação Casa de Rui Barbosa e PUC-Rio) 550
Ivan de Andrade Vellasco (UFSJ) 998
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Ivania Pocinho Motta 296
Ivanice Teixeira Silva Ortiz (Universidade do Estado da Bahia) 664
Ivan Lima Gomes (Univ. Estadual de Goiás) 187
Ivan Rodrigo Trevisan 587
Iverson Geraldo da Silva (Capes) 1294
Ivete Machado de Miranda Pereira 1267
Ivia Minelli (Universidade Estadual de Campinas) 1155
Ivo dos Santos Farias (Colégio CSA/Objetivo) 1427
Ivonete Cristina Silva Campos (SEMED- Belford Roxo) 250
Ivonilda Ferreira de Andrade (SEC/BA) 1738
Izabela Morgado da Silva (UFRJ) 1250
Izabelle Lúcia De Oliveira Barbosa (Bolsista/Capes) 740
Iza Debohra Godoi Sepúlveda (UFMT- Universidade Federal do Mato Grosso) 1578
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Jacson Lopes Caldas 1197
Jacy Alves de Seixas (UFU) 1551
Jadilson Pimentel dos Santos (IFBA) 688
Jailma Maria de Lima (UFRN) 1067
Jaime Cuéllar Velarde (Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/PA) 611
Jaime Francisco Parreira Cordeiro (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo) 1300
Jaime Larry Benchimol (Fundação Oswaldo Cruz) 950
Jaime Valim Mansan (Universidade Federal do Rio Grande) 1447
Jairo de Araujo Souza 1527
Jaisson Teixeira Lino (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS) 676
Jakson dos Santos Ribeiro 136
Jamille Oliveira Santos Bastos Cardoso (Universidade Federal da Bahia) 552
Jamilly Nicacio Nicolete 296
Janaina Cardoso de Mello (Universidade Federal de Sergipe) 685
Janaina Christina Perrayon Lopes (Universidade Católica de Petrópolis) 665
Janaína Cristiane da Silva Helfenstein (Secretária da Educação Estado de SP) 669
Janaina De Almeida Teles (LEI-FFLCH) 593
Janaína dos Santos Maia (Universidade Federal de Campina Grande) 750
Janaína Ferreira Silva (Escola Estadual de Uberlândia) 531
Janaina Lopes Salgado 1019
Janaina Neves Maciel (CNPQ) 1720
Janaína Oliveira (IFRJ) 102
Janaina (Universidade Federal Fluminense) 572
Jane Derarovele Semeão e Silva (Universidade Regional do Cariri) 837
Jane Rocha de Mattos (Museu Julio de Castilhos) 1711
Janete Leiko Tanno (Universidade Estadual do Norte do Parana) 684
Janice Correa da Silva 1287
Janice Gonçalves (UDESC) 1396
Janice Zarpellon Mazo (Escola de Educação Física - UFRGS) 1022
Janielly Souza Dos Santos (Escola Municipal de Ensino Fundamental Iran Coelho Dantas) 745
Janine Gomes da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina) 266
Janine Neves de Oliveira 1441
Jaqueline Ap. M Zarbato (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 623
Jaqueline Ferreira da Mota (Universidade de São Paulo) 551
Jaqueline Moraes de Almeida (i89nay) 751
Jaqueline Oliveira dos Santos (SME - SP) 1083
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Jayme Lúcio Fernandes Ribeiro (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) 1062
Jeane Carla Oliveira de Melo (IFMA) 876
Jean Rodrigues Sales (DHE-IM-UFRRJ) 590
Jeferson Augusto da Cruz (Centro de Educação Superior à Distância - CESAD/UFS) 414
Jeferson dos Santos Mendes (UPF) 197
Jeferson Rodrigo da Silva (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) 1207
Jefferson de Almeida Pinto (IF Sudeste MG) 1337
Jefferson William Gohl (UNESPAR - Campus União da Vitória) 781
Jeffrey Aislan de Souza Silva 994
Jennifer Dympna Lima Gallagher (Universidade Federal de Santa Catarina) 600
Jerônimo da Silva e Silva (Ufpa e Arquivo Público do Estado do Pará) 1528
Jerry Araujo Vale (SESI/AM) 1570
Jerusa Barros Miranda (UFPA) 366
Jéssica Garcia da Silveira (Universidade Federal de Uberlândia) 845
Jessica Pereira Da Costa (Governo do Estado do Rio Grande do Sul) 631
Jéssica Verissimo Lopes Pandolfi 1100
Jéssika de Aquino Bezerra (Universidade Federal de São Paulo) 1762
Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa 1468
Jhoana Gregoria Prada Merchán 990
Jhonatan Uewerton Souza (Instituto Federal do Paraná (IFPR)) 1032
Joachin Melo Azevedo Neto (Universidade Federal da Paraíba/Campus III) 286
Joana Campos Climaco (Universidade Federal do Amazonas) 1792
Joana Mello de Carvalho e Silva (Universidade de São Paulo) 271
Joana Monteleone (Unversidade de São Paulo) 1676
Joana Santos Rolemberg Côrtes (Empresa Brasil de Comunicação) 588
Joana Vieira Borges (UFSC) 1565
Joanna Guimarães Fernandes (Fundação Municipal de Cultura - PBH) 1199
João Antônio Fonseca Lacerda Lima (Universidade Federal do Pará) 564
Joao Augusto da Silva Neto (SEMED - Parauapebas) 1310
João Augusto Neves Pires 335
João Batista Bitencourt (Universidade Federal do Maranhão) 1309
João Batista de Cerqueira (Universidade Estadual de Feira de Santana) 966
João Batista Teófilo Silva 378
João Carlos Tedesco (Universidade de Passo Fundo) 1132
João Davi Oliveira Minuzzi (Universidade Federal de Santa Maria) 836
João de Azevedo e Dias Duarte (PUC-Rio) 325
Joao do Prado Ferraz de Carvalho (Universidade Federal de São Paulo) 1173
João Filipe Domingues Brasil 1097
João Henrique de Castro de Oliveira (Universidade Federal Fluminense) 709



João Henrique dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 536
João Henrique Zanelatto (UNESC) 362
João Júlio Gomes dos Santos Júnior (Universidade Federal de Pelotas) 184
João Klug (UFSC) 829
João Lucas Rodrigues (Escola Estadual Coronel Ananias de Andrade) 1701
João Luis da Silva Bertolini 248
João Marcelo Barbosa Dergan (UFPA) 829
João Márcio Mendes Pereira (UFRRJ) 1405
João Marcos Alves Marques 1793
João Marcos Barbosa Marinho (COC - FIOCRUZ) 936
João Marcos Macedo Louro (Universidade Federal Fluminense) 205
João Maurício Gomes Neto (Fundação Universidade Federal de Rondônia) 467
João Muniz Junior 1775
João Oliveira Ramos Neto (Instituto Federal Goiano) 449
João Otavio Malheiros (CAPES-Cnpq) 1529
João Paulo de Oliveira Moreira (Universidade Federal Fluminense) 1405
João Paulo Peixoto Costa 1594
Joao Paulo Rodrigues (Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT) 681
João Paulo Santos Simão (EMEF Bartolomeu Lourenço de Gusmão) 235
João Rafael Gualberto de Souza Morais 1554
João Reis Novaes (UNEB) 1234
João Rodolfo Munhoz Ohara 309
João Victor Diniz Coutinho Pollig 1718
Joaquim Tavares da Conceição (Universidade Federal de Sergipe) 859
Jocelito Zalla (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 1783
Joceneide Cunha Dos Santos (UNEB) 670
Joëlle Rachel Rouchou (Fundação Casa de Rui Barbosa) 331
Joelma Dias Matias (Universidade Federal de Sergipe) 300
Joel Pantoja da Silva (Universidade Federal do Pará (UFPA)) 1526
Johanna Brigida Rocha Ribeiro Meyer 754
Johmara Assis dos Santos 394
Johnny Roberto Rosa (Universidade de São Paulo - USP) 1645
Jóice Anne Alves Carvalho 1341
Jó Klanovicz (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO)) 820
Jonas Christmann Koren 1413
Jonas Moreira Vargas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 1674
Jonas Rodrigues de Moraes (Puc/Sp) 1433
Jonas Wilson Pegoraro (Centro de Educação Profissional Ir. Mário Cristóvão, TECPUC) 1746
Jônatan Coutinho da Silva de Oliveira (SEEDUC) 1555
Jônatas Barros e Barros (Secretaria Executiva de Educação - SEDUC/Pa) 966



Jônatas Marques Caratti (Universidade Federal do Pampa) 1026
Jônatas Oliveira Pantoja 1298
Jônatas Roque Mendes Gomes 1335
Jonatã Vieira Clemes 828
Jonathan Dias Portela 102
Jonathan Fachini da Silva (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) 347
Jordania Maria Pessoa (Universidade Estadual do Maranhão) 1338
Jorge Antonio Dias (CPDOC/FGV) 198
Jorge Artur Caetano Lopes dos Santos (Secretaria de Educação do DF) 407
Jorge Eremites de Oliveira (Universidade Federal de Pelotas) 1119
Jorge Ferreira (Universidade Federal Fluminense) 1064
Jorge Luiz Veloso da Silva Filho 1198
Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU) 756
Jorge Valdevino Queiroz 1356
Jormana Maria Pereira Araújo (Universidade Federal do Ceará) 1506
Jose Adil Blanco de Lima 1311
José A. Fernandes (Secretaria de Estado da Educação SC) 1762
Jose Airton Ferreira Da Costa Junior 203
José Alberto Nascimento de Jesus (SEC/BA) 536
Jose Alves De Freitas Neto (Unicamp) 293
Joseane Pereira De Souza (UFBA) 562
José Antônio dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 1632
José Arimatéa Gouveia dos Santos (Seduc -Pa) 511
José Atanásio de Souza Filho 1444
José Augusto Hartmann (SEED- Secretaria de Estado da Educação - PR) 373
José Augusto Santos Moraes 1126
José Bezerra de Brito Neto (Universidade Federal de Pernambuco) 1439
José Carlos Corrêa de Andrades (CEFET-RJ) 856
José Carlos da Silva Cardozo (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) 888
José Carlos dos Santos (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) 1100
Jose Carlos Vilardaga (Universidade Federal de São Paulo) 158
José Costa D´Assunção Barros (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) 1365
José Denis de Oliveira Bezerra (Universidade Federal do Pará) 797
José do E. S. Dias Junior (Universidade Federal do Pará) 1263
José Edimar de Souza (Fundação Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha) 516
José Evangelista Fagundes (UFRN) 1672
Josefa Neves Rodrigues (Professora Secundarista e Universitária) 657
José Fernando Saroba Monteiro 190
Jose Francisco Dos Santos (Universidade Estadual de Maringá - UEM) 112
Jose Genivaldo Martires (Universidade Federal de Sergipe) 1786
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Juliana Ferrari Guide (Elite Pré-vestibular) 792
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Julio César De Oliveira Vellozo (Universidade de São Paulo) 492
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Larissa Rosa Correa (PUC-Rio) 1752
Larissa Velasquez de Souza (Casa de Oswaldo Cruz) 1803
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Lená Medeiros de Menezes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 1258
Lenilson Melo Coelho (Semed Manaus) 1532
Leomar Tesche (UNIJUI) 1027
Leon Adan Gutierrez de Carvalho (Secretaria Municipal de Educação) 1436
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Luis Balkar Sá Peixoto Pinheiro (Universidade Federal do Amazonas) 1478
Luis Felipe dos Santos Carvalho (PPRER / CEFET-RJ) 1437
Luís Fernando Costa Cavalheiro 561
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Marcelo Melo da Silva 139
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Maria Elisa Lemos Nunes Da Silva (Universidade do Estado da Bahia) 343
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Maria Luiza Fernandes (UFRR) 1120
Maria Luiza Ferreira De Oliveira (UNIFESP) 1667
Maria Luiza Filippozzi Martini (UFRGS) 333
Maria Luiza Ugarte Pinheiro (Universidade Federal do Amazonas) 1477
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Mariana Esteves de Oliveira (UFMS) 1511
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Mariana Nunes de Carvalho (Mariana de Carvalho Produções) 1336
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Marilu Santos Cardoso (Secretaria Municipal de Educação/SP) 387
Marina Berthet (UFF- ICHF) 122
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Marina Pequeneza de Moraes 1691
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Marluce de Souza Lopes (Universidade Federal de Sergipe) 870
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Marta Ferreira da Silva (Marta Ferreira/nome acadêmico) (SEEDUC-RJ) 1743
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Mateus Fernandes de Oliveira Almeida (Faculdade Redentor) 349
Mateus Gamba Torres (UFFS) 1019
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Matheus Alves Duarte da Silva (USP) 962
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Maurício Brum (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 607
Maurício Gonçalves Margalho (Magistétio Estadual) 694
Maurício José Adam (Colégio Marista São Luís) 1178
Maurício Reali Santos (Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre) 1499
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Mauricio Tintori Piqueira (Faculdades Integradas de Ribeirão Pires) 468
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Mauro Luiz Barbosa Marques (Governo estadual do RS- Prefeitura de São Leopoldo) 1510
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Michel Justamand (UFAM) 707
Michelle Carolina de Britto (Universidade Federal de São Paulo) 560
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Monique Mendes Silva Batista (Unesp) 1549
Monique Silva de Oliveira 567
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Myraí Araújo Segal 1138
Nadia Gaiofatto Gonçalves (UFPR) 1081
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Nancy Rita Sento Sé de Assis (UNEB) 1680
Naor Franco de Carvalho (UNESP/Assis) 1774
Nara Beatriz Witt 1195
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Entre 27 e 31 de julho, na cidade de Florianópolis, e com organização da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), conjuntamente 
com a diretoria da ANPUH, será realizado o XXVIII Simpósio Nacional de História. O evento, que 
ocorre a cada dois anos, constitui-se na principal reunião da área e sua diversificada programação 
atrai professores de todos os níveis de ensino, pesquisadores em diferentes estágios da carreira, pro-
fissionais e estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação. Estamos muito empenhados 
para realizar um evento marcante, capaz de abrigar o numeroso público que se inscreve no Simpósio 
e, simultaneamente, manter a alta qualidade acadêmica que nosso encontro deve ter.

Escolhida na Assembleia Geral do XXVII Simpósio, realizado na UFRN, em Natal, a temática desta edi-
ção não poderia ser mais oportuna: Lugares dos historiadores: velhos e novos desafios. Esse mote nos 
inspira a refletir sobre os diversos caminhos e desafios que se oferecem à produção do conhecimento 
na disciplina, questões sempre em pauta na ANPUH, mas, sugere também debater outros temas com-
plexos e plenos de atualidade. Entre esses desafios atuais podemos destacar as candentes questões em 
torno das apropriações e usos do passado e do relacionamento da sociedade brasileira com eventos 
de sua história recente, em que a opinião profissional dos historiadores tem sido solicitada, o que torna 
urgente a reflexão sobre nosso papel social e os imperativos éticos envolvidos.

Sem dúvida, é fundamental estimularmos o debate sobre os lugares de atuação dos historiadores 
que, como cidadãos e como profissionais, labutam em diferentes espaços: salas de aula, arquivos, 
bibliotecas, instituições culturais e de memória, organizações sociais, entre outros. Por outro lado, o 
momento é adequado para reflexões sobre o lugar da historiografia brasileira que considerem sua 
inserção em escalas espaciais mais amplas, contemplando tanto configurações regionais como o 
contexto global. É necessário estarmos atentos para os mecanismos de produção do conhecimento, 
mas, também, para sua divulgação e ensino, levando em conta os impactos no sistema escolar e no 
mercado editorial. No contexto em que vivemos, vale a pena aproveitar a oportunidade de refletir 
sobre tais questões em vista da necessidade de reafirmar – e talvez até redefinir – o lugar que deve 
ser ocupado pelos historiadores no espaço público e na sociedade.

Organizada em torno desse amplo arco temático, a programação conta com oito conferências, pro-
feridas por renomados historiadores nacionais e estrangeiros, doze Diálogos Contemporâneos, Sim-
pósios Temáticos, Minicursos e Oficinas. Estas, uma inovação a ser introduzida no XVIII Simpósio, 
destina-se, sobretudo, aos professores do Ensino Fundamental e Médio, que terão a oportunidade 
de compartilhar suas experiências didáticas, assim como de participar de atividades de práticas, com 
vistas à formação continuada.

Cabe um agradecimento especial aos colegas que aceitaram participar da Comissão Científica, en-
carregada de selecionar as propostas de ST e Minicursos, bem como aos que integram as Comissões 
Organizadoras, responsáveis pela complexa logística que envolve um evento dessa magnitude.

Apresentação



Simpósios 
Temáticos



97

001. “De que África estamos falando” (II): perspectivas da pesquisa histórica 
e do ensino de História da África  (do século XIX à configuração dos Estados 
independentes).
Coordenação: Regiane Augusto de Mattos e Antonio Evaldo Almeida Barros

Resumo: O presente simpósio pretende reunir trabalhos das mais variadas linhas de pesquisa em 
História da África que estão sendo desenvolvidos nas instituições brasileiras, bem comoexperiên-
cias de ensino da disciplina nos níveis superior, médio e fundamental. A intenção é criar um espaço 
para congregar pesquisadores, promover troca de informações e experiências entre eles e estimular 
um fórum de discussão com vistas a enriquecer as condições de pesquisa e aprofundar os diálogos 
entre a pesquisa histórica e a formação de docentes. A proposta representa a continuidade do 
processo iniciado nos simpósios ocorridos nos encontros nacionais de Fortaleza (2009), São Paulo 
(2011) e Natal (2013) e nas discussões e iniciativas que resultaram na criação do GT História da 
África, da ANPUH, em 2011.Dado o crescimento rápido e qualificado do campo de estudos em 
História da África nos últimos anos no Brasil, esse seminário temático estabelece limites temporais 
mais estreitos, abrangendo o período histórico que engloba os séculos XIX, XX e XXI.
Justificativa: Para a história da África, o início do século XIX mostra-se como um momento de 
inflexão de extrema importância, marcando um período de transformações fundamentais para 
o desenvolvimento histórico do continente. O final do tráfico atlântico de escravos por parte da 
Inglaterra em 1808 e as independências dos países americanos ainda no primeiro quartel do século 
XIX, entre outros fatores, marcaram o início de uma nova forma de relação do continente africano 
com o restante do globo. Estruturas políticas, econômicas e sociais das populações africanas inte-
ragiram de maneira ativa com esta nova conjuntura mundial, alterando as configurações locais, 
regionais e macro regionais de poder no interior do continente. Estas novas formas de relação aca-
baram desembocando nos processos de implantação dos sistemas coloniais na África por parte de 
países europeus, configurando assim, mais uma vez, uma nova conjuntura histórica para o conti-
nente a partir do final do século XIX.Assim, pretende-se discutir trabalhos que enfoquem a história 
africana a partir do início do século XIX, e que versem sobre temas tais como:
• Transformações políticas e sociais e econômicas nas sociedades africanas frente aos novos con-

textos do século XIX;
• Representações do continente africano e as relações entre estas e as políticas europeias e ameri-

canas para com a África a partir do começo do século XIX; 
• A invasão colonial europeia na África a partir do último quartel do século XIX; 
• Resistências africanas ao processo de invasão e à implantação dos sistemas coloniais no conti-

nente africano;
• Economia e sociedade na África durante o período colonial;
• Crise do sistema colonial, ideologias e lutas de independência;
• Identidades regionais e macro-regionais na África do século XX e XXI;
• Configuração dos Estados Nacionais pós-independência – identidades, conflitos e soluções;
• Experiências de ensino vinculadas aos temas acima elencados.

Jacimara Souza Santana (Universidade Estadual da Bahia)
• Questões metodológicas de uma pesquisa sobre história e saúde em África: Tinyanga, 

médicos-sacerdotes ao sul de Moçambique, da colonização a independência
De um modo em geral, a colonização europeia na África tendeu a desvalorizar muitas práticas cul-
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turais e instituições africanas, sobretudo, quando se tornavam uma ameaça ao domínio colonial. 
A marginalização dos saberes e práticas de curas africanas e dos seus respectivos responsáveis, os 
médicos-sacerdotes, foi um exemplo. Até fins do século XIX em Moçambique, Tinyanga- termo 
da língua Changana pelo qual o grupo de médicos-sacerdotes é conhecido na região sul daquele 
país- exerciam considerável influência no poder político e militar do antigo Estado africano de 
Gaza e na vida cotidiana de seus habitantes, mas com o advento do domínio português, seu grupo 
foi submetido a uma política de Estado que visou o seu descrédito e marginalização. Nos primei-
ros anos após a independência tal conflito entre o grupo de Tinyanga e o Estado ainda teve lugar. 
Embora o novo governo demonstrasse interesse pelo uso das ervas na cura ministrada por seus 
membros, a maioria continuou impedida de exercer suas funções, alem de permanecer sujeito ao 
desprestígio público e a estigmas, como a pecha de atraso ao desenvolvimento. Nosso interesse de 
pesquisa centrou-se na análise das estratégias utilizadas por membros daquele grupo para garantir 
a sua existência social e o controle dos seus próprios recursos de cura em um contexto político de 
intensas mudanças decorrentes dos processos de colonização e independência entre os anos de 
1927-1988. Com base nas fontes orais (memória/ tradição oral) e escritas, buscamos dar letra a essa 
passagem da história de Moçambique, destacando a importância do costume nos processos de 
contestação social movidos por coletivos subalternizados, inclusive no campo ritual, que aqui é vis-
to como espaço político e de transformação social, ao invés de meios de controle e de acomodação 
de conflitos. Tal análise segue caminhos já apontados por pesquisadores como Paul Thompson, 
Eric Hosbsbawn, Terence Ranger, Jhon Janzen, Rijk van Dijk, J. Vansina e Boubacar Barry entre ou-
tros. Este é o assunto de que trata a nossa comunicação, cuja abordagem não somente apresenta 
os “achados da pesquisa”, mas os caminhos metodológicos de sua construção.

Regiane Augusto de Mattos (PUC-Rio)
• O norte de Moçambique como espaço de conexões culturais no Índico

Esta apresentação trata da dinâmica das relações entre as sociedades do norte de Moçambique e 
as do Oceano Índico, como Zanzibar, Comores e Madagascar, durante o século XIX. Pretende-se 
ressaltar a importância do norte de Moçambique como espaço de trocas culturais, comerciais, 
políticas e religiosas, integrante das redes internacionais, na medida em que essa região inseriu-se, 
ao longo da história, no comércio de longa distância. Associado aos espaços de trocas comerciais, 
outro lugar privilegiado para se observar as interconexões estabelecidas entre as diferentes socie-
dades africanas são os espaços religiosos, sobretudo no âmbito da expansão do Islã, que promoveu 
a circulação de pessoas, saberes, práticas e produtos.

Fernanda Bianca Gonçalves Gallo
• Deslocamentos coloniais em Tete, Moçambique: cruzando fontes escritas e orais.

Discutindo casos de deslocamentos populacionais na Província de Tete- Moçambique, durante o 
período tardo colonial, o texto indica possibilidades de pesquisa através do diálogo entre fontes es-
critas e orais, entre história e antropologia. A ideia é analisar o deslocamento, deslocando também 
os campos disciplinares.

Priscila Rodrigues dos Santos
• Peregrinos da Fé: circulação de saberes religiosos na zona central de Moçambique (1977-

1992)
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Este trabalho apresenta a interação de práticas religiosas a partir da experiência missionária de al-
guns pastores brasileiros que circularam em diferentes pontos da zona central de Moçambique no 
período da guerra civil, busca-se examinar as expressões da fé para além das fronteiras nacionais 
e enquanto estratégia de luta .Além do mais, reflete-se sobre os novos membros destas igrejas , os 
quais chamamos de peregrinos que celebram sua fé em diversos ambientes , e formam uma iden-
tidade religiosa que se comunica com vários códigos cristãos e não-cristãos.

Simoni Mendes de Paula
• A guerra colonial no sul de Angola e os recursos naturais

Durante as duas primeiras décadas do século XX, o sul de Angola foi o cenário das principais guer-
ras coloniais portuguesas, que tinham por objetivo a ocupação portuguesa das terras de além-Cu-
nene e pôr fim aos últimos dois reinos autônomos de Angola, o Cuamato e Cuanhama. Ocupando 
uma região árida e com poucas terras férteis, estes grupos tinham o agropastoreio como atividade 
principal, especialmente a criação de gado, e encontravam nas cacimbas, chanas e mololas a solu-
ção temporária para sua falta de água, que perdurava por longos períodos no ano. Concomitan-
te a estes esforços, os nativos se envolveram em uma série de batalhas empreendidas contra os 
militares portugueses. Claramente, o domínio sobre os recursos naturais foram decisivos para a 
vitória das tropas portuguesas, que após alguns revezes, encontram no controle das cacimbas um 
poderoso aliado. Sendo assim, com base em relatos e registros de viajantes e militares, pretende-se 
analisar o papel central exercido pelos recursos naturais na história da ocupação portuguesa no sul 
de Angola, observando, sobretudo o papel da domesticação dos recursos na alternância de poder, 
demonstrando assim que, em alguns casos, esta domesticação foi mais eficiente do que o arma-
mento bélico utilizado.

José Nilo Bezerra Diniz (Universidade Federal de Santa Catarina)
• História e natureza no Planalto sul de Angola (1850-1890)

No último quartel do século XIX, a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) empreendeu uma série 
de investigações científicas, sobretudo geográficas, no interior da África Austral. O intuito era pro-
duzir um conhecimento colonial que pudesse ser validado diante das demais potências europeias. 
Do ponto de vista científico, o território que hoje compreende a porção meridional de Angola, 
tornava-se um enorme filão, pois carecia de muitas informações: hidrográficas, nomeadamente do 
regime e curso das águas dos rios Cubango, Curoca e Cunene; humanas, sobretudo da organização 
social dos povos Humbe Ganguela, Herero e Ovambo; políticas, pois os estudos tinham como esco-
po produzir uma carta geral de Angola. Esta região, que até então era pouco integrada ao Império 
português, tinha um valor estratégico acentuado pela possibilidade de unificar toda a hinterlândia 
entre as costas índicas e atlânticas, criando um único território sob o domínio português. Dentre 
as expedições científicas, destaca-se as viagens de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens (1877-80 e 
1885-85) e de Alexandre de Serpa Pinto (1877-1879). O olhar in loco desses sujeitos, permitiu-lhes 
construir uma visão acerca da paisagem e da geografia física e humana desse território. A partir 
dos seus relatos de viagens e das suas conferências na SGL, buscar-se-á compreender as interações 
ecológicas dos diferentes grupos africanos retratados. Além disso, tentar-se-á identificar múltiplas 
camadas de tempo e dinâmicas históricas no território que estão expressas nas descrições da paisa-
gem desses autores em face de outros saberes não científicos acumulados por comerciantes, serta-
nistas e médicos que estiveram na região desde 1850. Como resultados parciais, é possível perceber 
as vicissitudes nas relações com o ambiente provocadas pelo contato luso-africano, mormente no 
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que se refere à atividade cinegética e as redes comerciais que a ela se conectavam. 

Rafael Coca de Campos
• Salteadores, Colonos e Pastores: os Kuvale e a configuração do idioma político pastoril no Sul 

de Angola, 1880- 1940
A partir dos primeiros esboços de ocupação comercial do Sul de Angola, em meados do século XIX, 
produzem-se complexas interações entre os portugueses recém chegados e populações africanas 
que compunham um universo pastoril e agro-pastoril. Ao longo do século XIX, a despeito dos es-
forços portugueses para implementar uma estrutura econômica e administrativa que favorecesse 
os colonos e a autoridade colonial, a presença lusitana só foi viabilizada, em grande medida, pelas 
relações de troca estabelecidas com as socieades pastoris e agropastoris. Em razão das particulari-
dades geoclimáticas da região, a agricultura portuguesa era insuficiente para abastecer as principais 
povoações, e a precariedade das redes de comunicação fazia com que os excedentes do interior 
não pudessem ser escoados pelo litoral. Pela mesma razão, os produtos importados da metrópole 
eram vendidos a preços proibitivos. O comércio com as sociedades africanas, nestas circunstâncias, 
se processava através de trocas diretas, as quais tinham o gado como elemento determinante. O 
gado, contudo, não pode ser compreendido somente como uma mercadoria, ou mesmo como 
uma moeda- mercadoria, uma vez que possuía valor social e simbólico para as populações africa-
nas que controlavam sua circulação. As incompreensões, tensões, bem como a disputa pelas for-
mas de manejo do gado e pela significação dos animais organizam o processo de interação entre os 
agentes coloniais e as sociedades africanas ao longo do século XIX e primeira metade do século XX. 
Hipóteses referentes ao processo de migração da população Kuvale indicam que estes, tal como os 
portugueses, teriam chego ao interior do Sul de Angola em meados do século XIX. Representados 
pelos agentes coloniais ora como salteadores inveterados, presunçosos e insubmissos, ora como 
vítimas de uma espoliação inaudita e sistemática, os Kuvale estiveram diretamente implicados na 
formação da situação colonial no Sul de Angola, e os processos históricos referentes a estes pasto-
res parecem ser fundamentais para a compreensão das relações políticas e dos idiomas de poder 
constituídos na região. A partir da análise de documentação de natureza diversa, compreendendo 
desde relatórios administrativos e militares a estudos de caráter técnico- pecuária e veterinária- e 
etnográfico, objetiva-se compreender o papel dos Kuvale na formação de uma situação colonial 
que, até pelo menos 1961, foi marcada por um idioma político e por uma dinâmica econômica 
centrados na pastorícia africana, bem como pelas ambiguidades e tensões relativas aos regimes de 
troca e circulação do gado. Importa, ainda, refletir sobre a dinâmica de fronteiras internas e fron-
teiras nacionais que caracterizam a história da região, permeada por deslocamentos populacionais 
e animais nos séc. XIX e XX.

Muryatan Santana Barbosa (UFABC)
• Pan-africanismo na Présence Africaine: unidade e diversidade de um ideal (1956-63)

Este ensaio traz os resultados preliminares de uma pesquisa de pós-doutoramento (DH-FFLCH-
-USP) sobre a unidade e diversidade do “ideário pan-africano” nas páginas da mais respeitada re-
vista do mundo negro no século XX, a Présence Africaine, entre 1956 e 1963. Trata-se, portanto, de 
uma análise de fontes primárias, cujo objetivo final é ajudar a qualificar o conhecimento nacional 
sobre uma ideologia política – Pan-africanismo – complexa e multifacetada, que busca renascer no 
pensamento político africano contemporâneo. Em particular, sob a égide da União Africana (UA).
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Ragda Ahmad Salah Al Assar
• Hassan al Banna em busca de um redespertar islâmico: indivíduo responsável, ação social e 

reivindicação política
O presente tema trata de estudar um possível vocabulário social e político islâmico como nação 
islâmica; modernidade; tradição; homem- indivíduo responsável e sistema social, político e cultu-
ral representativo de vida-sistema islâmico, através dos escritos do intelectual islâmico, Hassan al 
Banna.
Este vivendo no contexto do colonialismo na África e Ásia, diagnosticou um enfraquecimento das 
comunidades muçulmanas, inclusive de sua pátria, Egito, asfixiadas pela dependência e influência 
cultural em relação ao Ocidente (secularização e ocidentalização do mundo árabe islâmico deri-
vadas da dominação de potências europeias, as quais partilhavam os países sob seu domínio em 
esferas de influência de acordo com seus interesses).
Nessa conjuntura de sufocamento das sociedades muçulmanas, onde a comunidade egípcia sofria 
com repressivo comando inglês, al Banna funda o movimento islâmico denominado os Irmãos 
Muçulmanos ou a Irmandade Muçulmana, em que propõe um resgate da prática dos princípios 
sociais, políticos, morais e culturais islâmicos na sociedade egípcia e no mundo muçulmano, a par-
tir de uma revolução de reislamização no interior humano, que pretendia aperfeiçoar a conduta 
muçulmana, baseando -se na releitura da tradição islâmica, sobretudo nas fontes primárias o Al-
corão (livro sagrado que significa leitura, recitação, discernimento etc) e os Hadiths (conjunto dos 
dizeres, da prática, da concordância e descrição do profeta Muhammad). Em que essa revolução 
ocorria num processo de reislamização por etapas, o indivíduo muçulmano; a família muçulmana; 
o Estado muçulmano e a Nação muçulmana.
O islam enquanto princípio básico alternativo de composição de “nação” pode ser percebido como 
uma forma de relacionar a tradição do mundo muçulmano com seu próprio modo de conceber a 
modernidade, em que não se considera tradição e modernidade como elementos de oposição no 
interior de uma dada cultura, mas sim de aproximação, em que ocorre por meio das releituras des-
se passado comum. Isto permite que a al Banna juntamente com os Irmãos Muçulmanos desenvol-
ver um projeto de nação fundamentado numa leitura específica da tradição cultural islâmica, que 
ao invés de confrontar-se com a modernidade, apenas mantinha um modo distinto de imaginá-la, 
conforme suas necessidades e experiências políticas e sociais. Em que a teoria e história islâmica 
serviu e serve de instrumento discursivo para caracterizar seu projeto de nação alternativo à rea-
lidade política e social do período e em que se transforma em referência a ser aplicada de acordo 
com as necessidades humanas contemporâneas de cada época.

Pedro Rocha Fleury Curado (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• A geopolítica subjacente ao pan-arabismo nasserista

O presente artigo aborda a relação entre ideologia e poder nos movimentos políticos independen-
tistas da África do século XX, destacando o caso do nacionalismo árabe (pan-arabismo) no gover-
no egípcio de Gamal Abdel Nasser (1954-1970). O objetivo consiste em verificar os possíveis usos 
do discurso pan-arabista como ferramenta de legitimação para uma política externa expansionista 
que buscava atender aos objetivos de ordem geopolítica. Como método, buscar-se-á contrapor as 
transformações da definição oficial de pan-arabismo com as mudanças na ordem política regional 
e sistêmica, considerando a sobreposição dos tabuleiros da Guerra Fria e da dinâmica dos conflitos 
políticos do Oriente Médio. As fontes usadas dizem respeito tanto aos discursos oficiais como aos 
dois livros de caráter publicista assinados pelo próprio presidente Nasser, isto é, “A filosofia da re-



102

volução”(1953) e “O povo no poder”(1962). Ao longo do texto, argumenta-se que o nacionalismo 
árabe, adotado como o programa e a ideologia oficial do Estado
egípcio, possuía conteúdo maleável para poder se redefinir permanentemente a partir do confron-
to com a realidade do jogo político regional que o situava no tempo e no espaço. Sua função era
de servir não como uma utopia fria, mas como instrumento para a criação de uma imaginação 
coletiva que operava sobre uma determinada população transnacional dispersa ao longo do rela-
tivamente abstrato “mundo árabe”. Nela, buscava-se imputar vínculo e adesão ao movimento de 
projeção extra-territorial egípcio através da sistematização dos sentidos em torno de um ideal de 
unidade que permitisse a emancipação do “árabe” como sujeito histórico.

Jonathan Dias Portela
• As “Estrelas Negras” de Nkrumah no plano pan-africanista: Construção de uma identidade 

do futebol ganês nos primeiros anos “pós-coloniais” (1957-1972).
Esta pesquisa pretende identificar e analisar, no processo de formação do futebol profissional ga-
nês, o projeto político de caráter pan-africanista e nacionalista do estadista e primeiro presidente 
do país Kwame Nkrumah, entre a segunda metade da década de 1950 até o final da década se-
guinte, assim como o processo de composição de uma identidade ganesa por meio do “futebol 
africano”. Este trabalho faz, ao buscar compreender as transformações do contexto social de Gana 
neste momento singular do esporte no continente, contribuição direta à minha dissertação de 
mestrado que visa entender o papel do jogador ganês na geopolítica das relações internacionais 
entre Gana e Inglaterra no pós-colonialismo. Desta forma, ao compreender o projeto político den-
tro do país africano e as divergências com o nacionalismo marxista que passava a ser questionado 
no continente, fornece-nos elementos essenciais a fim de se desenvolver uma prospecção de como 
viria a se consolidar as estruturas das relações de poder entre ex-colônias e ex-metrópoles no fin-
dar do século XX, o modo em que se implantaram discursos neo-coloniais por meio do futebol e 
o lugar que o atleta ganês, enquanto agente portador de identidade(s), ocupa neste momento de 
transição política e cultural. Toda esta conjuntura política em que o futebol enquanto instrumento 
está inserido denota como a luta pela independência africana sempre foi direcionada para que os 
estados deste continente participassem efetivamente da comunidade mundial de nações. Desde o 
início, o desejo existe entre os estados-nação de toda a África para serem reconhecidos como to-
talmente amadurecidas e capazes de fazer uma contribuição significativa para o mundo moderno. 
Por esta razão, o futebol sempre foi considerado uma das forças modernizadoras mais importantes 
do continente e Gana fora a primeira nação africana no século XX a compreender isto e a promo-
ver um plano de ação neste sentido.
Para a execução deste trabalho serão essenciais os escritos de Kwame Nkrumah a respeito do fu-
tebol em Gana, entre eles destacam-se: “African Personality” (1963), “Africa must unite” (1964), 
“Neo-colonialism : the last stage of imperialism” (1965), “Consciencism: Philosophy and Ideology 
for De-Colonisation” (1970) e “Revolutionary Path” (1973). O site da federação ganesa de futebol, 
assim como a plataforma online da própria FIFA, fornecem-me um vasto corpus documental acer-
ca de estatísticas e repercussão midiática de acontecimentos significativos do esporte.

Janaína Oliveira (IFRJ)
• Pan-africanismo e cinema: uma análise das primeiras décadas da produção cinematográfica 

africana a partir do surgimento do FESPACO.
Criado em 1969, o Festival Pan-africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, o FESPACO, cons-
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titui parte fundamental do processo de construção das cinematografias africanas. A tal ponto que 
falar de sua história é falar da história do cinema africano, assim como da formação das primeiras 
políticas culturais do continente após as independências. Em virtude de sua dimensão pan-africa-
na, o Festival se alinha à história da África pós-colonial, acompanhando as dimensões e transforma-
ções político-ideológicas da época. A comunicação ora proposta pretende apresentar uma análise 
das primeiras décadas do Fespaco, com ênfase em sua conexão pensamento pan-africano então 
em voga, considerando, também a estrutura prévia do cinema realizado nas colônias francesas e as 
produções dos primeiros realizadores africanos. O trabalho integra uma pesquisa mais ampla, por 
mim desenvolvida desde 2011, que tem no Festival o fio condutor para compreensão do desenvol-
vimento da história das cinematografias africanas, de seu surgimento à contemporaneidade, em 
seus processos estéticos e políticos.

Bruno Pastre Maximo (MAE USP)
• A narrativa histórica e a disputa colonial: o caso do norte de Angola

A partir da metade do século XIX as diferentes potências europeias se voltaram com maior ênfase 
para o continente africano, e uma das áreas de maior conflito foi justamente a foz do Rio Congo/
Zaire. Com presença portuguesa desde o final do século XV, sendo posteriormente visitada por 
outras nações participantes do tráfico transatlântico de escravos, a região possuía uma série de fei-
torias, despertando desejo de soberania dos países envolvidos. Portugal, em situação crítica tanto 
política como economicamente, não poderia fazer frente militarmente aos outros países. Partimos 
então do problema: 
Como foi possível Portugal obter a soberania da margem sul do Rio Congo/Zaire frente aos interes-
ses dos outros países? Qual o papel dos vestígios arqueológicos? 
Tínhamos como hipótese que o resultado se deu por destreza e competência da diplomacia por-
tuguesa, utilizando-se de argumentos efetivos. Tendo isto em mente, buscamos consultar toda a 
bibliografia portuguesa publicada sobre a região durante os anos de 1823 e 1889, verificando como 
os diferentes autores procuravam legitimar a presença e ocupação portuguesa. Fonte principal e 
fundamental foi o Memorandum publicado pela Sociedade de Geografia de Lisboa, levado a Ber-
lim como posição oficial portuguesa. 
O resultado obtido a partir da bibliografia foi bastante claro ao apontar que há uma enorme im-
portância dos vestígios arqueológicos considerados como portugueses. Dentre estes, se destacam 
lugares significantes, no sentido de Bowser e Zedeño, que compuseram a paisagem, seguindo In-
gold, da presença portuguesa no Kongo. Os lugares eram compostos por coisas portuguesas, como 
ruínas de igrejas (como a antiga Sé de São Salvador do Congo), conventos (como o dos Capuchi-
nhos em Santo Antônio do Zaire), fortes e fortalezas, e, em especial, o chamado Padrão de São 
Jorge, o primeiro de uma série de pilastras de pedra colocadas durante as primeiras navegações, 
se tornando símbolo da dominação portuguesa. Através das provas materiais, entendidas aqui 
como vestígios de pedra, e portanto, mostrando a expansão do progresso material e da civilização, 
os argumentos portugueses conseguiram de forma bem-sucedida garantir a posse portuguesa na 
região, a revelia dos interesses nativos e sua mais que comprovada participação e significação dos 
lugares intitulados “portugueses”.

Laila Brichta (UESC)
• Mais escolas para Angola: crítica social e as políticas de instrução e educação formal (1930-

1961)
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O sistema educacional em Angola durante o período colonial esteve assentado basicamente em 
dois modelos distintos, um voltado para a população chamada de civilizada e outro para os, en-
tão, designados como indígenas. O Estatuto do Indígena simbolizava a desigualdade na sociedade 
colonial por ter juridicamente distinguido a população entre cidadãos – que possuíam direitos 
políticos assegurados – e indígenas, sobre os quais recaía uma legislação específica que afirmava 
respeitar a essência do seu modo de vida, tentando justificar, assim, a colonização em seu aspecto 
moral e econômico. Já na década de 1950, Portugal passou a difundir um modelo de colonização 
baseado no discurso da integração. Editou a Lei Orgânica do Ultramar (1953) e o Estatuto do In-
dígena (1954) em novos dispositivos, continuando a impedir a maioria da população a usufruir 
dos direitos garantidos aos cidadãos portugueses. Isso pode ser observado, por exemplo, no duplo 
sistema de ensino que perdurou de 1923 a 1964 em Angola. Destarte a doutrina da assimilação, 
não havia um modelo único de instrução que incluísse a população nativa no mesmo sistema de 
oportunidades, nem havia um aparelho formal de educação em quantidade o suficiente que abar-
casse toda a população.
Uma parcela da população nativa, por seu turno, utilizou dos espaços que possuíam, como as 
associações e os periódicos, para reivindicarem por um sistema de instrução mais amplo, que be-
neficiasse a todos os angolanos. Contraditoriamente, alguns dirão, diversos destes sujeitos nativos, 
assimilados pela sociedade portuguesa colonial, discursaram no sentido de manter uma distinção 
entre a população dita como civilizada e a designada por indígena. Contudo, com um posiciona-
mento ideológico ora mais ora menos laudatório do projeto colonial, diversas propostas foram 
elaboradas e algumas ações concretas foram executadas com o objetivo de ampliar o sistema de 
ensino, o que englobava a abertura de escolas mantidas pelas associações dos nativos e a promo-
ção de bolsas de estudo para que angolanos pudessem estudar nas escolas oficiais, por exemplo.
As discussões sobre o sistema de ensino nas colônias e as ações promovidas pelos nativos para am-
pliar e alterar o sistema educacional disponível em Angola contribuiu para as ponderações acerca 
dos programas da política portuguesa para as províncias ultramarinas e contribuiu também para 
as reflexões que desencadearam os movimentos pela independência. É sobre essas questões que 
envolvem aspectos da cultura e da política no campo da educação, em Angola em meados do sé-
culo XX, que a comunicação se construirá.

Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua
• Colonialismo e política de “salvação”: a formação do acervo do Museu do Dundo, Angola 

(1936-1961)
Essa comunicação tem como objetivo apresentar as diferentes estratégias utilizadas pelo Museu do 
Dundo para formar o seu acervo. Criado pela Companhia de Diamantes de Angola (Diamang) em 
1936, o Museu do Dundo “estava destinado a recolher e colecionar todos os objetos característicos 
usados pelas raças indígenas da região, especialmente lundas e quiocos. Essa iniciativa impunha-se 
pela necessidade de evitar que se perdessem, por ação do tempo e contato com os nossos usos 
e costumes, os principais vestígios da vida gentílica tradicional”. Sob a justificativa de “salvação” e 
“preservação” da cultura material da população da Lunda, especialmente dos Chokwe, povo pre-
dominante na área de atuação da Diamang, o Museu do Dundo promoveu, desde a sua criação, 
diferentes estratégias para enriquecer o seu acervo, tais como a organização de grandes e pequenas 
expedições de recolhas que contavam com uma estrutura eficaz na cooptação de objetos, como 
a presença nessas expedições da figura de um soba (chefe local) representando o Museu e tam-
bém de escultores, responsáveis por avaliar a qualidade dos objetos a serem recolhidos. A política 
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de obrigar os grupos de contratados recém-chegados ao Dundo, sede da Companhia, a visitarem 
o Museu antes de partirem para as minas de diamantes se mostrou uma tentativa de controlar a 
grande massa de trabalhadores, incutindo nestes o discurso da Diamang de “valorização” das cul-
turas nativas, sendo o Museu a sua maior prova material. Essas visitas serviam também como uma 
forma eficaz de angariar objetos para seu acervo, já que não raramente dançarinos mascarados, 
pequenos chefes, escultores, e até mesmo sacerdotes eram angariados para o trabalho pesado nas 
minas. Essas pessoas quando identificadas eram estimuladas a ceder seus objetos para compor o 
acervo do Museu, como é o caso de um trabalhador contratado que atuava em sua comunidade 
como bailarino mascarado. Ao visitar o Museu em fevereiro de 1953, acabou “abrindo mão” de 
uma máscara catoio bastante antiga e rara, conforme consta informação no relatório do Museu do 
Dundo referente a esse mês. 
A compreensão da formação do acervo do Museu do Dundo em Angola se apresenta como uma 
ferramenta importante para analisar não apenas o discurso colonial presente nas ações de cará-
ter cultural promovidos pela Diamang, mas sobretudo para apreender as muitas ambiguidades e 
contradições contidas nessas ações que atingiram diretamente a população da Lunda no período 
colonial.

Priscila Maria Weber (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• Diferentes (con)textos através da obra História Geral das Guerras Angolanas: o colonialismo 

português e o descolonizar de Angola
Escrita em Angola, mas publicada em Lisboa somente três séculos após o seu término, a obra do 
soldado-escritor António de Oliveira de Cadornega, História Geral das Guerras Angolanas, após 
ser cuidadosamente anotada pelo padre José Matias Delgado, é editada em 1940 pela Divisão de 
Publicações da Agência Geral das Colônias e em 1972 pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 
Problematizaremos ambos os contextos das publicações, pois estes configuram, respectivamente, 
os comemoracionismos e discursos de Oliveira de Salazar, e também a formação do Movimento 
Popular de Angola- MPLA e do projeto literário do escritor Artur Pestana dos Santos ou Pepetela. 
Estes movimentos caracterizam a manutenção do regime salazarista e do processo de descolo-
nização de Angola, pois estão calcados em diversas fontes documentais para evocar a ideia de 
passado e de unidade, como por exemplo, a obra de Oliveira de Cadornega. Assim, enquanto es-
tratégia para a construção da ideia de unidade em Portugal, ou de nação em Angola, os contextos 
e as intenções se fazem distintas, contudo, a estratégia de utilização de documentos ligados a um 
passado que objetiva se construir glorioso em ambos locais, Portugal ou Angola, se faz semelhante.

Josilene Silva Campos (UEG)
• Anticolonialismo, Literatura e Imprensa em Moçambique.

Na luta contra o colonialismo português, os escritores moçambicanos incorporaram o papel de 
matizes de um novo pensamento e de um novo tempo que se deseja, assumiram o desafio de 
serem agentes mobilizadores e modificadores da sociedade. A literatura figurou como uma impor-
tante arma ideológica de contestação do colonialismo, ao ser uma das transmissoras dos ideais de 
ruptura e libertação. Sua formação passou pelo ideal nacional, “no discurso literário, o nacionalis-
mo foi a antecipação da nacionalidade, modo específico da escrita se naturalizar como própria de 
uma Nação-Estado em germinação”. (LARANJEIRA, 2001, p.185).
A divulgação dessa produção poética era realizada basicamente pelos periódicos. A imprensa se 
configurou como meio privilegiado de divulgação do pensamento de contestação a relação entre 
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jornalismo, literatura e reivindicação da autonomia frente a Portugal caminham juntos. Serão os 
jornais uma das formas usadas pelos intelectuais moçambicanos para fazer suas idéias circularem 
entre a população, entre seus pares e a comunidade internacional da época. Serão esses intelectu-
ais os responsáveis pelos movimentos nacionalistas e posteriormente pela organização da luta de 
libertação nacional.
A importância dessa literatura reside no fato de que ela é uma das primeiras expressão organizadas 
a nível nacional e internacional contrárias ao colonialismo e que gestam um discurso fundador ali-
nhado com o anti-colonialismo e com o ideal de independência. Conforme apresenta LEITE (2008) 
“a nacionalidade literária precede normalmente a nacionalidade política” (2008, p.49) essa poesia 
funda um discurso que promove uma ressignificação da ideia de Moçambique que “se faz numa 
relação de conflito com o processo de produção dominante de sentidos, ai produzindo uma rup-
tura, um deslocamento” (ORLANDI, 1993, p.25). Junto com a poesia, formava-se também o ideal 
nacionalista que se transformaria em força revolucionária.“Não causa espanto,portanto, que nas 
vozes de seus poetas se façam ouvir cantos armados de combate e afirmação de nacionalidade” 
(MACÊDO e MAQUÊA , 2007,p.148). 

André Luiz dos Santos Vargas (Universidade Federal de Goiás)
• Os artigos de Henrique Galvão na revista “Portugal Colonial” (1931-1937)

Henrique Galvão, antes de se tornar um célebre opositor e dissidente de Salazar, foi um especia-
lista em assuntos coloniais. Ativo em movimentos de direita nacionalista, chegou a ser enviado 
a degredo em Angola no ano de 1927, onde tornou-se governador do distrito de Huíla. A partir 
daí construiu seu reconhecimento como especialista da área: em suas obras até o início dos anos 
trinta, foi crítico da política colonial vigente; apoiou a “nacionalização” das colônias e os valores do 
Acto Colonial - diploma legal que assentaria as bases jurídicas do colonialismo do Estado Novo; foi 
organizador das Feiras de Amostras Coloniais em 1932 e da Exposição Colonial do Porto em 1934; 
ainda na mesma linha de propaganda do regime no assunto, foi nomeado diretor da Emissora Na-
cional em 1935; foi Inspetor Geral das Colónias em 1937 e deputado por Angola em 1946. Ainda, 
autor de livros de literatura que faziam a defesa ideológica do império.
Ainda nos anos trinta, quando tomava frente de discursos em defesa do império português, foi 
fundador da revista “Portugal Colonial: revista de expansão e propaganda colonial”, a qual dirigiu 
até 1936, mas também na qual contribuiu durante toda sua existência - de 1931 a 1937. A revista ti-
nha como objetivo, segundo editorial redigido pelo próprio Galvão: “fazer a propaganda das nossas 
colónias, pugnar pela formação de uma hierarquia de valores, animar as gerações novas em que é 
preciso recrutar urgentemente elites coloniais, agitar e estudar problemas que interessam ás colo-
nias, acolher e orientar todos os entusiasmos sinceros e todas as boas vontades decididas” e “pres-
tar ao País, cujas forças morais é preciso levantar, o serviço de o convencer que na coordenação da 
política económica das colónias, com a política económica da Metrópole, assenta virtualmente a 
ressurreição do nosso bem estar e – mais ainda – da nossa missão imperial”.
A revista, portanto, era meio de propaganda ideológica do colonialismo português, visando pro-
blemas práticos de ordem política e econômica e patrocinada por empresas com interesses parti-
culares nos territórios e povos africanos sob domínio português. Escreviam para a revista nomes 
como Paiva Couceiro, Armindo Monteiro, Teófilo Duarte, Carlos Selvagem e outros administrado-
res, intelectuais e empresários de grande reputação nos assuntos coloniais, sendo Henrique Galvão 
o principal articulista e articulador desse meio de propaganda na defesa de valores tidos como 
fundamentais para o império: a missão de colonizar territórios e civilizar povos como direito e 
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dever histórico de Portugal.

Claudia Mortari (UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina)
• O mundo Ibo a partir da escrita de Chinua Achebe.

A presente comunicação objetiva apresentar ideias iniciais do projeto de pesquisa em desenvolvi-
mento que pretende a partir das obras literárias do escritor nigeriano Chinua Achebe (O Mundo 
se Despedaça, 1958; A Flecha de Deus, 1964; A Paz Dura Pouco, 1960), descortinar os modos de ser, 
ver e viver no mundo Ibo (Nigéria) no contexto do colonialismo e do processo de independência. 
Entre as muitas questões que nos intrigam, algumas nos parecem centrais. Como o escritor vai 
evidenciar as ações e visões de mundo dos seus diferentes personagens? Como compreender as 
dinâmicas sociais, os contatos entre nativos e europeus no contexto? Como as populações nativas 
locais interpretaram e construíram a sua visão acerca da presença europeia na região? O que o 
autor e a sua escrita nos permite desvendar do processo histórico? Quais tradições culturais eram 
instituídas e reproduzidas na sua obra? As inquietações, que resultaram na proposta de pesquisa, 
surgiram a partir de algumas reflexões realizadas tendo por base experiências envolvendo ativi-
dades de ensino, extensão e pesquisa. Pensamos que um dos desafios enfrentados na pesquisa e 
no ensino acerca das histórias das Áfricas é, sem dúvida, a existência de uma visão racializada e 
essencializada das populações africanas, construída e fundamentada pelo uso da categoria negro, 
acionada tanto no sentido de inferiorização quanto de positivação. A permanência dessa visão é, 
segundo Mignolo, proveniente de uma concepção eurocêntrica/colonial/moderna sobre o mun-
do. Modernidade e colonialidade acabaram projetando um imaginário perante nações, corpos, 
ofícios e saberes. Portanto, é necessário o questionamento do saber epistêmico ocidental/colonial 
e o descobrimento e valorização das teorias e epistemologias do sul que pensam com e a partir de 
corpos e lugares étnico-raciais/sexuais subalternizados. Não se trata de uma substituição, mas do 
surgimento de paradigmas outros. Neste sentido, como o colonialismo em África seria visto se des-
locássemos o locus de enunciação, transferindo-os do homem europeu para homens e mulheres 
africanos? Partimos do princípio de que autores e suas obras literárias são acontecimentos data-
dos historicamente e expressam, portanto, o seu tempo e o seu lugar, “valem pelo que expressam 
aos contemporâneos” (CHALHOUB, 1998, p. 09). As obras de Achebe estão profundamente infor-
madas por sua visão e sentidos da história. Assim, pensamos que a literatura, como testemunho 
histórico, pode apresentar evidências e indícios que possibilitem a compreensão dos processos 
históricos nas sociedades da costa oeste africana no contexto do século XX.

Carolina Bezerra de Souza (Colégio de Aplicação da UFRJ)
• Os romances de pepetela: Literatura e engajamento

O presente trabalho faz parte do projeto de doutorado que está sendo desenvolvido no programa 
de história social da Universidade Federal Fluminense. O interesse consiste em analisar a impor-
tância da literatura, principalmente, dos romances históricos para a historiografia de Angola na 
contemporaneidade. Para isso, os romances de Pepetela, escritor e sociólogo angolano, ganham 
grande destaque à medida que são caracterizados por um forte posicionamento político de crítica 
à política angolana. A partir de Geração da Utopia, romance escrito em 1992, temos a desmis-
tificação da história do movimento nacionalista e de guerrilha. Ao tomarmos o tema da utopia 
como central, ficam evidentes os avanços, recuos e desvios do projeto de nação que se pretendia 
na década de 1950. Neste sentido, este livro marca a desilusão que permeará a escrita de Pepetela 
em futuros romances. Todavia, junto à desilusão, seus livros ganham o tom de denúncia e crítica, 



108

deixando emergir a defesa de outro projeto nacional para o país. 

Bárbara Jucinsky Schmitt
• Um breve olhar sobre Angola a partir da obra As Aventuras De Ngunga, de Pepetela.

Angola, país da costa Ocidental da África, foi uma colônia portuguesa entre o século XVI e a ano 
de 1975. Em 1961, o país entrou em um conflito anticolonial, sendo que o grupo MPLA sai como 
vencedor deste embate.
Este país caracteriza-se por ser multicultural, já que diversos grupos étnicos vivem neste espaço. 
Atualmente Ovimbundos, Kimbundos e Bacongos forma 75% da população de Angola. Outros 
sete grupos étnicos formam os 25% restantes da população do país.
No momento da luta armada a questão do multiculturalismo foi um entrave para a organização do 
MPLA, pois existiam conflitos internos gerados pelas diferenças étnicas. Organizar em um grupo 
único pessoas de diferentes grupos étnicos, que deveriam ter um objetivo em comum foi bastante 
difícil, já que estes indivíduos acreditavam que determinados grupos eram mais beneficiados do 
que outros.
A obra as Aventuras de Ngunga surge no sentido de auxiliar na construção de uma identidade cul-
tural para os angolanos, a partir da visão do MPLA, identidade esta que deveria ser forjada a partir 
de qualidades como o respeito à coletividade, não aceitar a dominação, a recusa de tradições, 
como a “venda das mulheres” através do dote, como também a preocupação com a educação 
para formação de cidadãos que pudessem revindicar por seus direitos, objetivando deixar de lado 
questões étnicas ao dar ênfase ao “ser angolano”.
No decorrer da obra, a relação entre colonizador e colonizado recebe destaque, no entanto, está 
ocorre evidenciando a visão do colonizado e a forma como estes percebiam o tratamento que 
recebiam por parte da metrópole, com o das ações realizadas pelo exército português. Ngunga 
nunca havia visto um branco. Só vira um mestiço num grupo de camaradas que passaram no seu 
kimbo, a caminho de Bié. “Afinal não metia medo nenhum”, pensou ele, “só que é branco”. (PEPE-
TELA, p. 36, 1972).
As aventuras de Ngunga não somente mostra-se como uma forma de motivar os angolanos a se 
engajarem na resistência, mas também como uma denúncia a corrupção que existia dentro do 
próprio movimento, como também destacar que todos deveriam ter comprometimento com o 
coletivo.
Ngunga começa como uma criança vitimizada, no decorrer da história se constrói como pessoa e 
ao final da mesma se constitui como um homem adulto, sem perder as qualidades que possuía pre-
viamente, mas também adquirindo outras. Desta forma, através deste romance, além de auxiliar na 
questão didática e no ensinamento da língua portuguesa, Pepetela busca, através de Ngunga, que 
surge quase como um herói, a construção de valores para a nova sociedade angolana.

Evelyn Rosa do Nascimento (UFRRJ)
• O manifesto da ABAKO e a intensificação do movimento de independência no Congo Belga 

(1956-1960)
O trabalho que será apresentado compõe parte da pesquisa desenvolvida na dissertação, finan-
ciada pela CAPES, sobre o processo de independência do Congo Belga, conhecido atualmente 
como República Democrática do Congo ( Congo R.D). No período de descolonização (1956-60), 
atores sociais e eventos se destacaram constituindo elementos marcos de luta e conquista desse 
processo. Os partidos políticos tiveram papel importante no movimentos pela libertação e na di-
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fusão do nacionalismo na África. O estabelecimento e surgimento de grande parte dos partidos, 
associações ou afins nas colônias da chamada África francesa e britânica sugiram no contexto da 
Segunda Guerra Mundial. No entanto, é importante evidenciar que a formação desses, faz parte 
de longos processos que se diferenciaram de acordo com o contexto local e temporal em que fo-
ram fundados e dos sujeitos que o integravam. Procuraremos analisar, neste texto, os movimentos 
anticoloniais, bem como seus atores sociais e influências ideológicas. Concomitante a isso busca-
mos analisar a formação dos partidos e associações as quais esses sujeitos estavam interligados e 
a importância dessas instituições no processo de independência do Congo. Uma das principais 
fonte que será utilizada para abordar a atuação dos partidos e associações sindicais nesse processo 
será o manifesto do partido Aliança Bakongo (ABAKO), publicado em 1956, que constitui parte 
do acervo do “Archives de l’État” da Bélgica. O manifesto da Aliança dos Bakongo é considerado 
um contra-manifesto elaborado em resposta ao manifesto da Conscience Africaine, que defendia 
um movimento nacional e unitário para alcançar a independência. Ambos os documentos tive-
ram grande repercussão no período e são considerados documentos que marcam o surgimento 
do movimento pela independência na colônia belga, considerada até então como colônia modelo 
de ordem. Portanto, a partir dessa perspectiva e da análise do documento da ABAKO verificamos 
a atuação de um grupo de congoleses, que se sentiam a margem da sociedade colonial. Para além 
disso, o manifesto nos possibilita perceber a urgência com que a independência era exigida e a di-
versidade de posicionamentos e ideologias no movimento anticolonial. 

Marçal de Menezes Paredes (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• As “Angolas” de Savimbi: nacionalismo e historicidade política em Angola (1966-2002)

A pesquisa focaliza o discurso nacionalista em Angola tendo atenção ao contexto da formação dos 
movimentos nacionalistas no âmbito da luta pela Independência contra o Salazarismo e o Colo-
nialismo português. Dá ênfase à formação e ao desenvolvimento do projeto político de Jonas Ma-
lheiro Savimbi, principal líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). 
A análise focaliza as nuances políticas e a historicidade demonstrada na adaptação do discurso 
político e do projeto nacional de Jonas Savimbi. Chama atenção para as interfaces nacionais (no-
meadamente sobre a reação com Portugal e os portugueses, bem como com a diversidade étnica 
do país), assim como no âmbito internacional (sobretudo no que tange às alianças alicerçadas 
com países africanos fronteiros e com as potências internacionais do período da Guerra Fria). Em 
âmbito geral, embora se atenha mais precisamente à UNITA, este trabalho desdobra a formação de 
diferentes modalidades do nacionalismo político e cultural em Angola, tendo com pano de fundo 
o desenvolvimento inicial da luta pela independência e o acirramento da guerra civil no pós-inde-
pendência.

Manuel Jauará (Universidade Federal de São João Del Rei)
• África: a frágil democracia e sinais de autoritarismo.

Após um período de euforia democrático nos inícios dos anos noventa, que se viu desaparecer um 
a um os regimes do partido único e adoção da constituição que validava a democracia liberal, os 
anos dois mil, se caracterizam, na realidade, por inúmeros retrocessos políticos.
Um guarda-costa (segurança) atirou no Capitão Mussa Dandis Camara, presidente que tomou 
poder na República da Guiné ,ex-francesa, em 23 de dezembro de 2008. O autor do tiro Abubacar 
Diakites esta foragido. Encontramos na Guiné todos os ingredientes do pesadelo político africano: 
a violência, golpes do Estado e outros expedientes antidemocráticos. Essa estratégia política se re-



110

produziu na Guiné-Bissau, como veremos a seguir.( sobretudo, as crises institucionais marcads pela 
extrema violência.Estas caracterizadas pela impunidade histórica). 
“A tensão política e militar regressa a Bissau (capital da Republica de Guiné-Bissau) com a morte 
do comodoro Mohamed Lamine Sanhá, um muçulmano e ex-chefe do Estado-Maior da Armada, 
dois dias depois ter sido baleado por desconhecidos, perto da sua casa. Após ter sido divulgada a 
morte de Sanhá, eclodiu distúrbios que culminaram com a morte de um jovem. Os manifestantes, 
entre outras palavras, gritavam:” É isto que Tagmé Na Waie quer e já “conseguiu”, numa alusão ao 
actual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, a quem acusam de estar por detrás do atentado 
contra Sanha”. Origem do documento: jornal correio da manhã (Lisboa), 07/01/2007.
Esta noticia não é incomum nos países africanos, em particular nos países africanos da língua por-
tuguesa. É constante o descontentamento na caserna depois da promoção a altos patentes ou 
nomeação por cargos estratégicos nas forças armadas. Como em geral, depois da independência 
desses países, os guerrilheiros se transformaram em militares e a guerrilha em forças armadas. A 
carreira militar com toda a sua normatização, onde foi estabelecida, nem sempre a regra é respei-
tada, em função de fatores regionais, étnicos, religiosos e atualmente político-partidário. 
Observa-se que, o movimento dos Capitães (refiro-me a Revolução dos Cravos de 1974, em Portu-
gal), é importante esclarecer este tópico, surgiu fundamentalmente, em função do acirramento do 
quadro da guerra colonial. Prova isso, o fato de que em 1969 a maior parte do exército português 
já estava mobilizada na África, onde em 1972, combatiam 142 mil soldados do exército português, 
em varias frentes do continente. Mais da metade do orçamento era consumido pela defesa e segu-
rança das colônias.

Raquel Gryszczenko Alves Gomes (Unicamp)
• “Interpretações essenciais” da nação sul-africana: Sol Plaatje e o desafio da pluralidade, 

1908-1909.
Escrito pelo político, jornalista e literato sul-africano Sol Plaatje entre os anos de 1908 e 1909, o 
manuscrito “The Essential Interpreter” revela não apenas sua experiência pessoal no serviço civil - 
quando atuou como intérprete na corte dos magistrados e também durante o cerco de Mafeking 
na Guerra Sul-Africana - mas também sua preocupação com o desenrolar das políticas imperiais 
para a “native question” naqueles anos iniciais do século XX. Nesta apresentação, discuto como o 
manuscrito de Plaatje constitui fonte primordial para a apreensão dos questionamentos nativos 
de um futuro que era desenhado cada vez mais com as linhas da segregação. Neste cenário, Plaatje 
tentava defender a importâcia de que interesses nativos pudessem ser assegurados a partir de um 
sistema jurídico eficiente, unificado e atento à variedade humana, linguística, cultural que compu-
nha o território sul-africano.

Antonio Evaldo Almeida Barros (Universidade Federal do Maranhão)
• Dube e seus izibongos: Ritual, Comemoração e Memória na África do Sul

John Langalibalele Mafukuzela Dube (1871-1946) consiste numa figura central da história e me-
mória sul-africana contemporânea. Dube viveu o período no qual foram instituídas as principais 
leis segregacionaistas que, posteriormente, seriam unificadas no Apartheid (1948-1994). Membro 
das elites tradicionais zulus e tendo vivido em uma missão cristã implementada em Kwazulu-Natal 
por missionários brancos norte-americanos, Dube tivera participação ativa na vida social e política 
da África do Sul. Viajara diversas vezes para a Europa e os Estados Unidos e, em Natal, fundara o 
primeiro jornal zulu, Ilanga lase Natal (O Sol de Natal), e o African National Congress (ANC), or-
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ganização partidária na qual, ao longo do século XX, a maioria dos principais líderes sul-africanos, 
como Nelson Mandela, estaria vinculada. O fato é que, desde sua morte, tem havido uma profusão 
de dispositivos, sobretudo ritualísticos e comemorativos, empregados para produzir, atualizar ou 
questionar o legado de Dube: sua existência assume uma dimensão pública, sendo objeto de dife-
rentes estratégias e tramas de competição política e batalhas pela memória da nação sul-africana. 
Nesta comunicação, descrevem-se, a partir de análise da documentação disponível em arquivos 
na África do Sul, duas experiências de izibongo, organizados respectivamente em 1974 e em 1992 
por descendentes de Dube sobre seu túmulo, e a cerimônia em homenagem a Dube por ocasião 
da comemoração dos 100 anos do ANC, em 2012, que foi transmitida ao vivo pela SABC, televi-
são pública e aberta sul-africana. Izibongo é uma espécie de poesia ou louvor com características 
metafóricas, laudatórias, elogiosas e no qual se narram feitos históricos de uma pessoa já falecida, 
sobretudo reis e aqueles que são heroificados. Imbongi é a pessoa especializada em proferir o izi-
bongo. A audiência, extremamente partícipe, aprovara e se envolvera em vários momentos de 
execução do izibongo para Dube, que é inscrito fundamentalmente como um herói da África, ao 
contrário do que ocorria em outras representações da época, como as produzidas nas universida-
des e por partidos políticos, que o viam como fantoche dos brancos e mesmo como propagador 
da segregação. Constituído por 485 versos, notam-se elementos da tradição oral local, evidencian-
do-se a palavra como algo socialmente representativo nas diferentes expressões culturais zulus. 
Os dois izibongo de Dube, realizados durante o Apartheid, para além da reificação de Dube como 
herói e mito, constribuem para a instauração de uma espécie de memória social que pensa a África 
do Sul não em termos de sofrimento e derrota, mas em termos de busca da liberdade, dos grandes 
nomes do continente africano, da grandeza de África, das esperanças, do progresso, do diálogo 
com a ancestralidade. 

Kelly Cristina Oliveira de Araujo (Colégio Santa Cruz)
• Um breve balanço da influência russo-soviética na África Austral (1919 a 1975)

A primeira vez que a Rússia interveio militarmente no continente africano, foi quando dos conflitos 
na região meridional da África, há mais de um século, momento em que enviou cerca de duzentos 
voluntários russos (incluindo oficiais militares) para se juntarem aos Boers na luta contra o Império 
britânico. 
Este caso particular da Guerra dos Boers (1899-1902) poderia ser explicado pela escalada das ten-
sões entre a Rússia e o Reino Unido mas, uma participação ativa russa na África não se desenvolveu 
verdadeiramente até o período onde a Rússia revolucionária ofereceu as mais importantes possibi-
lidades de suportes financeiros e de trocas com o continente africano, mais exatamente a partir da 
emergência dos movimentos anticoloniais.
Desde o Primeiro Congresso dos Povos do Oriente, realizado em Baku, em 1920, que tinha por 
intenção promover as revoluções coloniais, foram muitas as transformações ocorridas nas relações 
entre a União Soviética e a porção sul do continente africano. 
Na década de 1930, durante o governo de Stalin, houve estudantes africanos frequentando a Uni-
versidade do Comintern, ao mesmo tempo em que ocorreu o surgimento do partido comunista da 
África do Sul, entendido como um importante propagador da ideologia no continente. 
O fortalecimento das relações foi interrompido pela escalada do movimento do apartheid na Áfri-
ca do Sul, e também pelo encimesmamento promovido pela política do socialismo em um só país 
mantido por Stalin até cerca de 1950.
Quando Krouchtchev chegou ao poder, a configuração das relações internacionais evoluiu de uma 
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visão territorial objetivando a segurança na Europa, para uma percepção mais global que foi mar-
cada pela orientação da política soviética em direção ao que era então chamado de Terceiro Mun-
do. A administração de Kruchtchev marcou o início da primeira fase de apoio soviético às descolo-
nizações, a partir de 1960, quando o primeiro-secretário decidiu ir à sessão da ONU que admitiria 
16 novos países africanos recém-independentes.
O sucessor de Krouchtchev, Leonid Brejnev, considerado muito mais prudente e conservador, le-
vou a cabo, principalmente a partir da década de 1970, o mais forte impulso expansionista desde 
a consolidação dos ganhos que a URSS adquiriu após a 2a Guerra Mundial. Essa expansão era ba-
seada nos apoios políticos e militares diretos ou indiretos, dados à movimentos revolucionários no 
Vietnã, Angola, Etiópia, Afeganistão, entre outros, no contexto maior da Guerra Fria.

Gilson Brandão De Oliveira Junior (Universidade Federal do Oeste da Bahia)
• Diálogos no Atlântico Sul: intelectuais, exílios, encontros e desencontros.

O presente trabalho pretende analisar o intercâmbio ocorrido entre intelectuais e instituições an-
golanas e brasileiras no período compreendido entre 1944 e 1961, avaliando as suas condições, 
trocas e influências recíprocas. Tal análise servirá para interpretar o impacto desse intercâmbio 
na formação e atuação cultural e política dos intelectuais elencados protagonistas nesta proposta 
de estudo: Agostinho Neto, proeminente poeta da geração da Mensagem, migrou de Angola para 
Portugal em 1944 com o fito de estudar medicina em Coimbra e acabou por envolver-se nas ativi-
dades políticas da CEI (Casa do Estudantes do Império) em Lisboa, mediante as quais ocupou papel 
decisivo na luta anticolonial, tornando-se o primeiro presidente de Angola em 1975; e Agostinho 
da Silva, intelectual português que auto exilou-se no Brasil em 1944 devido às perseguições políti-
cas do salazarismo, atuou em várias e distintas instituições culturais e acadêmicas neste país, sendo 
o responsável pela reinauguração das suas relações institucionais com os países africanos diante da 
criação e direção do CEAO (Centro de Estudos Afro-Orientais) em fins dos anos 1950. Assim, pre-
tende-se enfocar o processo de construção das principais concepções políticas e culturais de cada 
um dos protagonistas, demonstrando que a concomitância de sua vivência e a similaridade de suas 
trajetórias, mesmo que alicerçadas em contextos e experiências distintas, geraram interpretações 
opostas ao discurso hegemônico colonial, ainda que tratassem de temáticas semelhantes. Alme-
ja-se assim, interpretar as afinidades, particularidades e distinções existentes entre ambos intelec-
tuais, demonstrando como cada um dos contextos em que atuaram, embora substancialmente 
díspares, também dialogam entre si.

Jose Francisco Dos Santos (Universidade Estadual de Maringá - UEM)
• Independência de Angola atuação de um removedor de mofo (Ovídeo de Andrade Melo).

Em meados de 2014 faleceu o diplomata Ovídio de Andrade Melo, uns dos protagonistas brasilei-
ros no ineditismo do Brasil na independência de Angola, em novembro de 1975. Contudo ainda 
hoje o reconhecimento do Estado brasileiro levanta curiosidades e suspeitas dos reais motivos que 
levaram a tal feito. Uma vez que em Angola sua independência de Portugal foi liderado pelo Movi-
mento Popular de Libertação de Angola (MPLA), movimento que tinha ligações ideológicas com o 
marxismo e teve o apoio efetivo da então União das Republicas Socialistas Soviéticos (URSS) e de 
Cuba, o Brasil nesse momento vivia o regime Civil-Militar ligado a direita conservadora e ideologi-
camente aos Estados Unidos. Nesse cenário de Guerra Fria como foi possível esse reconhecimento 
brasileiro que foi o primeiro país ocidental a fazê-lo. São questões que aparecem na tese de dou-
torado: “Angola: ação diplomática brasileira no processo de independência dos países africanos 
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em conflito com Portugal no cenário da Guerra Fria (2015)”. Para esse artigo utilizamos parte dos 
documentos inéditos de correspondências do então representante especial de Angola Ovídeo de 
Andrade Melo como o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) evidenciando os ca-
minhos que levaram o Estado brasileiro reconhecer a independência de um país cujo movimento 
que estava à frente, o MPLA ia contrário aos ideais do estado ditatorial brasileiro.

Viviane de Souza Lima
• Uma luta de todos: o Movimento Afro-Brasileiro Pró-Libertação de Angola (MABLA) (1961 a 

1974) e a campanha de apoio à autonomia dos povos africanos
A luta pela libertação das colônias portuguesas em África nos anos de 1960 não era travada ape-
nas em território local. Uma das ações políticas de organizações como o Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA) era buscar projeção internacional à guerra contra o colonialismo 
português a partir de apoiadores que estavam morando fora. Dentro deste contexto, nasceu em 
1961 no Brasil o Movimento Afro-Brasileiro Pró-Libertação de Angola (MABLA). 
O MABLA funcionava como uma rede de ativistas que atuava em São Paulo e no Rio de Janeiro e 
reunia brasileiros e estrangeiros de diversas vertentes ideológicas, mas que em comum comparti-
lhavam a defesa da independência dos povos africanos. (DOS SANTOS, 2010, p 47-53) Apesar do 
nome, o MABLA não recebeu somente angolanos. 
No grupo, além de brasileiros e portugueses antisalarizaristas, militaram os moçambicanos Doura-
do e Soares Guedes; o camaronês Paul Koume Ewane, o guineense Fidélis Cabral (PAIGC) e outros 
africanos que estavam no Brasil com bolsas de estudos concedidas pelo Governo do presidente 
Jânio Quadros (1961) (Idem, op. cit., p. 48-49). As bolsas faziam parte da Política Externa Indepen-
dente (PEI) que tentava aproximar o Brasil do continente africano, opondo-se à política colonial 
de Portugal. 
Em entrevista concedida a Jerry Dávila, no livro Hotel Trópico, o professor Cândido Mendes, que 
ajudou a desenvolver o programa de intercâmbio durante o Governo de Jânio Quadros, recorda-se 
que os estudantes da África portuguesa que vinham para o Brasil na década de 1960 eram, em sua 
maioria, “ativistas pela independência” e, com isso, o intercâmbio conferia significado de se “estar 
trazendo uma semente subversiva para o Brasil”. (DÁVILA, 2011, p.148). 
Dentro de sua linha de ação, os militantes do MABLA lutavam, principalmente usando alguns seto-
res da mídia, como os jornais O Estado de S.Paulo, Portugal Democrático, e Última Hora, para pres-
sionar o Governo brasileiro a apoiar internacionalmente a independência das colônias portuguesas 
em África, principalmente nas votações na Organização das Nações Unidas (ONU) . Em 1960, 16 
nações africanas recém-independentes ocuparam assentos na Organização e, até a derrocada da 
ditadura portuguesa em 1974, mantiveram pressão constante na ONU contra o colonialismo por-
tuguês, tendo como base a defesa do direito de autodeterminação presente na Carta das Nações 
Unidas e as resoluções a favor da descolonização. (DÁVILA, 2011, p.118)

Wilson Roberto de Mattos (Universidade do Estado da Bahia)
• UBUNTU: Tradição, Justiça e Ação Afirmativa na África do Sul e no Brasil

Esta comunicação abordará a prática de justiça social de caráter restaurativo, emanada do princí-
pio filosófico nomeado Ubuntu e reorganizada conceitualmente a partir da necessidade de con-
dução do processo de transição do regime segregacionista do apartheid sul africano, para um re-
gime democrático de igualdade de direitos civis e políticos. O Ubuntu, princípio ético de justiça, 
comum aos povos africanos bantu é ancorado nas idéias de solidariedade, compromisso social, 
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justiça e restauração da dignidade humana. O principio ajustou-se às necessidades da República 
Sul Africana no processo de acertar contas com um passado de violência, injustiças e desigualdade 
raciais, sem colocar em risco as possibilidades de edificação de uma nova nação fundada sob as 
bases da democracia e da igualdade legal. De uma leitura possível do princípio e das suas formas de 
aplicabilidade prática no processo de transição referido, emergem questões para a ampliação do 
entendimento da legitimidade das políticas de ação afirmativa presentes no Brasil.

Luena Nascimento Nunes Pereira (UFRRJ)
• Pensamento Social e Político de África, Ásia e América Latina: uma experiência de ensino de 

África no curso de Ciências Sociais da UFRRJ
Esta apresentação visa com partilhar uma experiência de ensino de África na Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro através da disciplina Pensamento Social e Político: África, Ásia e América La-
tina. Esta disciplina é oferecida como obrigatória no currículo do Curso de Ciências Sociais e como 
optativa para vários outros cursos, notadamente o de Relações Internacionais.
A disciplina procura apresentar as ideologias e teorias surgidas no século XX e XXI a partir da expe-
riência pós escravista e/ou colonial, abordando pensadores africanos e afro diaspóricos (Negritude 
e Pan-Africanismo), as teorias Pós-Coloniais, os Estudos Subalternos (Índia) e a teoria Decolonial 
(América Latina). A partir da apresentação destes pensadores e teóricos do chamado “Sul” (antes 
nomeado Terceiro Mundo) o curso busca refletir sobre a circulação e apropriação de ideias e pen-
sadores dos espaços pós-coloniais. Nesse sentido, a história da
África, da Diáspora e seus intelectuais passam a ser conhecidos pelos alunos e como parte da his-
tória mundial no contexto da luta anti-colonial e anti-racismo que diz respeito à experiência de 
povos dos três continentes. 
Nossa intenção é apresentar alguns resultados desta experiência a partir da nossa perspectiva de 
professores do impacto destas leituras entre os alunos e dos debates suscitados. Também preten-
dem os de refletir e partilhar novas estratégias e experiências sobre a abordagem da Lei 10639 nas 
universidades que incorpore mas avance sobre as iniciativas já conhecidas da abordagem sobre 
formação de professores para a educação das relações étnico-raciais,
muito centradas na transformação do ensino básico.
O investimento em disciplinas, cursos e grupos de estudos sobre pensamento africano integrado às 
recentes reflexões “sul-sul” pode talvez abrir espaço para um mais pesquisas e circulação de ideias 
entre estudantes de outras áreas que não apenas as licenciaturas, ampliando o espaço de aplicação 
da lei 10639 que contribua na formação e na pesquisa sobre temas africanos.

002. “De que África estamos falando” (I) : perspectivas da pesquisa histórica e do 
ensino de História da África (do século XI à primeira metade do século XIX)
Coordenação: Alexandre Vieira Ribeiro e Roquinaldo Ferreira

Resumo: Este simpósio tem por objetivo reunir pesquisadores do Brasil vinculados com a pesqui-
sa e o ensino de história da África. Fazendo um recorte cronológico e abrangendo os processos 
históricos africanos ocorridos entre o século XI e a primeira metade do século XIX, as temáticas 
compreendidas são, propositalmente, bastante amplas, incluindo problemáticas, regiões e tempos 
diversificados. A época abrangida equivale à história africana no período chamado de pré-colo-
nial, caracterizado pela independência e autonomia das sociedades africanas, pela diplomacia e 
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reciprocidade nas relações com os agentes europeus e pela intensa participação das mesmas nos 
fluxos de comércio de longa distância (em direção ao Mediterrâneo, ao Atlântico e ao Índico). E, 
num sentido amplo, o intenso comércio de escravos e outros produtos, e os fluxos e refluxos de 
populações africanas entre as Américas e o continente africano.
Justificativa: O estabelecimento da obrigatoriedade do ensino da “História da Cultura Afro-Brasi-
leira” nas escolas de ensino fundamental e médio (Lei 10.639/2003), cujo conteúdo programático 
deve incluir a “História da África e dos Africanos”, começa a apresentar consequências. De um lado, 
diversas instituições federais e estaduais de ensino superior adicionam em seus currículos a disci-
plina de História da África e realizam contratações de professores especializados. De outro, incre-
menta-se a pesquisa histórica sobre o continente africano e os africanos na diáspora. A ampliação 
desse campo de reflexão se tornou evidente nos últimos anos. O número de estudiosos envolvidos 
com as temáticas africanas aumentou dentro e fora dos programas de pós-graduação. 
Desde 2011, vem sendo realizados dois Simpósios Temáticos de História da África na ANPUH Na-
cional, congregando pesquisadores da História do continente africano, filiados as mais variadas 
instituições brasileiras e internacionais. Através da realização de simpósios temáticos, buscou-se 
afirmar, no âmbito da ANPUH Nacional, um espaço para reunir estes pesquisadores e promover a 
troca de informações e experiências. Na mesma instância, foi aprovado em assembleia no ano de 
2011, um GT de História da África, pleito dos mais de 80 estudiosos envolvidos nos dois STs. Assim, 
com o simpósio temático agora proposto, pretendemos dar continuidade a esse esforço. É este, 
portanto, o objetivo maior da proposta: desenvolver um fórum de discussão nacional permanente 
para enriquecer as condições de pesquisa e aprofundar os diálogos entre a pesquisa histórica e a 
formação de docentes. 
O simpósio temático se justifica também pelo sentido maior deste campo historiográfico. A África 
consiste numa das matrizes históricas do povo brasileiro. Sublinhamos o elevado grau de partici-
pação que as culturas, as técnicas e as instituições sociais africanas tiveram, e têm, na formação da 
nossa sociedade, mas conhecemos pouco o continente de origem dessa contribuição. Pensar os 
laços históricos entre África e Brasil é refletir sobre os impactos de deslocamentos de povos que, 
apesar da violência dos movimentos diaspóricos, constituíram uma história em comum. Além dis-
so, a História da África tem uma relação profunda com nossa contemporaneidade, demandando 
uma discussão sobre processos extremamente complexos, que não podem ser resumidos a simples 
estereótipos, clichês e lugares comuns.
Ao mesmo tempo, no campo do ensino de História da África pode-se perceber que novos cami-
nhos estão sendo abertos pelos docentes dos mais variados segmentos do ensino, com a produção 
de nova historiografia didática e a realização de experiências pedagógicas no trabalho com esse 
conteúdo. Em grande parte, o crescimento expressivo do interesse pelo assunto veio motivado 
pela legislação que trouxe a obrigatoriedade da inserção desses temas na Educação Básica e na 
formação docente. Muitos cursos de formação e aperfeiçoamento de professores têm sido mi-
nistrados em universidades brasileiras – em geral sob a forma de pós-graduação lato senso. Esses 
cursos têm sido pensados considerando as possíveis necessidades dos professores, mas ainda falta 
um conhecimento mais aprofundado sobre as reais demandas de aprendizagem e de produção de 
materiais destinados a esse campo do ensino de História da África. As diversas iniciativas no campo 
educacional, em grande parte dispersas, merecem ser conhecidas, analisadas e divulgadas entre 
pesquisadores e professores que trabalham com essa área da História. Pensar coletivamente sobre 
os temas, conteúdos e discussões historiográficas que vem sendo abordadas no ensino de História 
da África nas universidades brasileiras e, consequentemente , sobre como estão sendo preparados 
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os futuros professores que levarão esses assuntos às salas de aula e aos materiais didáticos é tarefa 
urgente e desafiadora que estará presente nesse Simpósio como um dos temas principais.

Alec Ichiro Ito (USP)
• A imagem multifacetada de “Angola” na década de 1620

A presente comunicação científica versará sobre as diferentes acepções que envolviam o termo 
“Angola”, ou “Reino de Angola”, na década de 1620. De maneira geral, esses termos faziam referência 
ao espaço de controle e presença portuguesa na África Centro-Ocidental do século XVII. Nosso 
objeto de investigação são os documentos institucionais e burocráticos que compõem a “Coletâ-
nea Documental de Fernão de Sousa”, governador de Angola entre 1624-1630, que atualmente se 
encontra na Biblioteca da Ajuda de Lisboa. Utilizamos neste trabalho os dois volumes da coletâ-
nea publicados em 1980, organizados e transcritos sob a coordenação de Beatrix Heintze, com o 
título “Fontes para a História de Angola do século XVII”. Analisaremos as aplicações e utilizações 
do termo “Angola” segundo os contextos e circunstâncias enfrentados pelo funcionalismo régio, 
tentando entender o que era a Angola do século XVII na ótica administrativa e ideológica da admi-
nistração ultramarina. Por fim, sustentaremos que a Angola seiscentista era também uma imagem 
multifacetada que refletia a postura e os interesses do projeto expansionista português na África 
Centro-Ocidental.

Reinaldo dos Santos Barroso Junior
• Delineando a Guiné: missionários europeus e a apropriação de um espaço no séculos XVI e 

XVII
Este trabalho enfoca o uso do termo “Guiné” na apropriação do espaço africano, redimensionando 
as definições espaciais e a partir do etnocentrismo europeu. O termo, nos séculos XVI e XVII, re-
feria-se a extensão oeste da costa africana, sendo muitas vezes utilizado como sinônimo de África 
pelos navegantes. Além disso, foi atribuído sobre o termo representações carregadas de ideologias, 
sobretudo ideologias evangelizadoras, enfatizando a ausência de religião ou a presença de fetiches 
e idolatrias. “Guiné” representava nos séculos XV e XVI a imensidão do oeste africano, ocasional-
mente reconhecida como “terra dos negros”, mas com o passar dos séculos, XVII, XVIII começou a 
ser composta por diferentes imagéticas e receber contornos cartográficos mais delimitados até ser 
dividida em Alta e Baixa Guiné. Logo, analisaremos a presença do termo nas cartas de cronistas e 
viajantes, mais especificamente os missionários durante os séculos XVI e XVII, religiosos que estive-
ram em diferentes partes da costa oeste africana, tais como Serra Leoa, Guiné Bissau e Angola. As 
cartas fazem referência à localização e tentam reconhecer o espaço costeiro africano, qualificando 
e transformando imageticamente a existência desse espaço, construindo a “Guiné” a partir de suas 
concepções missionárias europeias. Para tanto, teremos como base 210 cartas do compêndio Mo-
numenta Missionaria Africana coligido pelo padre António Brásio. A partir dessas cartas, recolhi-
das pelo religioso, poderemos perceber a apropriação da “Guiné” e, portanto, do território costeiro 
africano durante as primeiras incursões atlânticas sobre o continente. 

José Rivair Macedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Duarte Pacheco Pereira e os povos akan da Costa do Ouro (1505-1522)

A edificação do Forte de São Jorge da Mina em 1482 no território da atual República de Ghana 
representou importante divisor de águas na formação do mundo atlântico ao tornar freqüentes 
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os contatos entre europeus e africanos e permitir maior possibilidade de intercâmbio econômico, 
político e cultural que a longo prazo levaria ao predomínio de interesses externos nas dinâmicas 
locais da área que passou a ser conhecida como Costa da Mina ou Costa do Ouro. Mas a curto 
prazo diversas estratégias tiveram que ser desenvolvidas pelos europeus para se relacionar com au-
toridades soberanas e interesses divergentes dos seus, de modo a manter ativo o comércio de ouro 
e de escravos através de áreas sob controle de chefes akan e dos obás do antigo reino do Benin. Tais 
estratégias serão estudadas a partir de informações deixadas pelo navegador, cosmógrafo e capitão 
português Duarte Pacheco Pereira, no tratado de sua autoria intitulado Esmeraldo de Situ Orbis 
(1505-1508) e em mandados administrativos com sua assinatura preservados no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo (1519-1522). 

Leandro Nascimento De Souza (Funeso)
• João Fernandes Vieira e sua relação com as Ordens religiosas em Angola, 1658 A 1661

Desde o início da expansão marítima portuguesa, e a interligação entre os continentes, o mundo 
Atlântico surge como um espaço de trocas e experiências ente a Europa, a África e a América. 
Questões econômicas, políticas, culturais e religiosas fazem parte da circularidade de experiências 
Atlânticas. E é nesse contexto que indivíduos se apropriam dessas experiências e agem de acordo 
com seus interesses. É o que aconteceu com muitos personagens vindos da Europa, sobretudo 
Portugal, e conseguem ascender socialmente num jogo de poderes a qual a flexibilidade régia e 
a cultura política da mercê proporcionaram. Através de documentos entre a colônia e o reino de 
Portugal, acrescentando relatos de cronistas militares e religiosos, analisamos o governo em Ango-
la de João Fernandes Vieira, homem do século XVII, saído da Ilha da Madeira, adquire prestigio e 
poder na luta contra os holandeses em Pernambuco, e leva seus aprendizados, suas experiências, 
para o seu governo em Angola, a qual administra a situação de acordo com seus interesses no trá-
fico de escravos, para abastecer de mão de obra os seus engenhos de açúcar em Pernambuco e na 
Paraíba. Tendo em vista o contexto, Vieira se depara no seu governo em Angola com um conflito 
entre os Capuchinhos e os Jesuítas, que tem como pano de fundo um conflito de jurisdição entre a 
Propaganda Fide e o Padroado português na África Central, a qual ele vai tirar vantagens para seus 
interesses econômicos.

Ariane Carvalho da Cruz (Prefeitura Municipal de Itaguaí)
• Paulo Martins Pinheiro de Lacerda: guerra preta, mercês e mobilidade social (Angola, 

segunda metade do século XVIII)
Em finais do século XVIII, o governo português ainda lutava para conquistar territórios em Angola, 
sobretudo nos sertões. Os objetivos de manter o controle ainda não tinham sido alcançados e as 
guerras ainda eram constantes. Nesse contexto, alguns militares das tropas portuguesas lideraram 
expedições que tinham como objetivo derrotar rebeldes não avassalados em Angola, a exemplo 
do militar Paulo Martins Pinheiro de Lacerda. Com efeito, a trajetória de Paulo Lacerda, evidencia 
que nos conflitos com chefes locais, militares das tropas portuguesas precisavam contar em grande 
metida com o apoio da guerra preta. A Coroa portuguesa, sozinha, com tropas débeis, não tinha 
condições de se impor e as políticas propostas pela Coroa portuguesa para esta conquista, pre-
cisavam contar com a participação dos africanos. Desse modo, por meio do caminho percorrido 
por este militar, é possível analisar a atuação de portugueses, das tropas da guerra preta, dos chefes 
locais e dos papeis que desempenhavam, bem como a possibilidade de mobilidade social via cargo 
militar e serviços de guerra. 
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Moacir Rodrigo de Castro Maia (PPGHIS/UFRJ)
• “O mundo que se despedaça”: Ascensão e queda de um reino traficante (Uidá, séc. XVII e 

XVIII)
No final do Seiscentos, o reino de Uidá, na África Ocidental, era descrito como situado em ampla 
planície, terras férteis e com produção agrícola capaz de atender à população e mesmo a outras lo-
calidades. Os seus habitantes empregavam-se na agricultura, na manufatura têxtil e como artífices 
em atividades diversas. Contudo, era o crescente papel do reino africano como centro de comercia-
lização e atividades ligadas ao tráfico de escravos que produzia riqueza e o constituía com mais po-
der capaz, por exemplo, de contratar força militar estrangeira. No final do século XVII, o seu porto 
tornava-se o principal embarcadouro de cativos de todo o Golfo do Benim. A mais recente escala 
do tráfico humano de africanos, atualizada pelo projeto Trans-Atlantic Slave Trade Database, esti-
mou que, mais de 12 milhões de escravos embarcados nos navios europeus entre 1501-1867, 16% 
era proveniente dos portos do Golfo do Benim. Em toda África, o porto de Uidá ocupou a segunda 
posição desse infame comércio com mais de 1.004.000 pessoas traficadas. 
Com a conquista do reino pelos daomeanos, em 1727, os seus habitantes são obrigados a partir 
em exílio para o entorno do Lago Ahémé e para diversas localidades costeiras a leste da Costa dos 
Escravos, iniciando outra intensa fase de migrações, demarcações de fronteiras étnicas, comparti-
lhamento de ações políticas e de incorporação em novos grupos sociais. Parcela desses habitantes, 
manteve-se sob o governo da antiga linhagem governante e, por mais de quatro décadas, lutaram 
pela reconquista do território ancestral. Nessa conjuntura, muitos foram escravizados e cruzaram 
o oceano em nova e intensa diáspora. 
Esta comunicação, então, analisa a origem do reino de Uidá e o impacto de sua inserção no tráfico 
transatlântico de escravos, que ao fim e ao cabo, acelerou o seu desenvolvimento econômico e, 
simultaneamente, o seu declínio, com a conquista do seu território por outra força africana a partir 
de 1727.

Luana Mayer de Souza (Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro)
• “É este Reino muito antigo, dilatado, e um grande Império, ainda que hoje se acha dividido 

entre muitos” : O Reino do Congo no século XVIII
Esta comunicação tem por objetivo compreender, de um modo geral, as dinâmicas políticas, so-
ciais e econômicas do Congo no século XVIII. Tendo como base relatos de missionários europeus 
e a documentação produzida pela correspondência entre os reis do Congo e de Portugal, esta in-
vestigação pretende se aprofundar nas dinâmicas entre as províncias do reino e o poder central e 
como a elite conguesa irá se utilizar das relações com os europeus para se afirmarem politicamente 
na região.

Silvana Cassab Jeha (Fundaçao Biblioteca Nacional)
• “Signaes de nação”: As marcas de pele dos africanos escravizados no Brasil.

Será apresentado um panorama, um esboço de classificação das marcas das diferentes “nações” de 
africanos escravizados no Brasil a partir dos anúncios de fuga e iconografia. Pretende-se demons-
trar como as marcas feitas no continente africano são pistas importantes para saber quais socieda-
des vieram para o Brasil na primeira metade do século XIX e como as marcas de pele são práticas 
culturais e identitárias fundamentais para muitas sociedades africanas. O diálogo com etnografias 
no continente no século XIX e XX e teoria da antropologia do corpo e pele é uma das abordagens 
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da pesquisa. Do ponto de vista historiográfico, ele se insere na discussão já antiga e longe de estar 
esgotada sobre etnogênese e o problema da procedência desses indivíduos. Finalmente discuto se 
tal prática desapareceu entre descendentes dos africanos e se ela, de algum modo, se transformou 
em outras práticas corporais.

Fernanda Ribeiro Rocha Fagundes (Servidor SEEDUC RJ)
• Boticas, funcionários do ultramar e intermediários do tráfico a serviço da cura: final do 

século XVIII e início do XIX Brasil/Angola.
As reformas ilustradas nas ciências do final século XVIII em Coimbra, feitas pelo marquês de Pom-
bal em 1770, permitiram observar a formação de uma rede de conhecimentos úteis ao Estado. 
Houve uma preocupação com as doenças e a saúde dos povos, isso refletiu em uma maior valori-
zação da botânica; a criação de órgãos específicos para cuidar da saúde, higiene pública, fiscalizar 
e autorizar profissionais de cura (Protomedicato em 1782 e Fisicatura-Mor em 1808); a criação da 
Real Academia de Ciências em 1779, para promover o saber pratico em proveito público; a Farma-
copéia Geral do reino em 1794, para regular as boticas do ultramar; e as Faculdades de medicina 
na América portuguesa em 1832. Essas transformações fortaleceram a rede de comunicação, que 
o Império Ultramarino português montou ao longo dos séculos de exploração dos domínios do 
ultramar. Segundo Ângela Domingues e Kury os funcionários do ultramar participavam de uma 
prática científica, rotina dos Impérios do final do século XVIII e princípios do XIX. Eles articulavam 
o projeto integrado de colonização por meio de informação cientifica coletada, de caráter prático, 
e que circulava por meio de panfletos, livros e impressos. Dessa forma viajantes naturalistas, ca-
pitães- generais, médicos, cirurgiões- sangradores, companhias religiosas coletavam informações 
úteis ao Estado, que circulavam conforme a nova perspectiva global transcontinental de circulação 
de conhecimentos e objetos, em um sistema de redes de indivíduos, informações e de alianças, 
inserida no contexto da História Atlântica, que envolve tanto as costas atlânticas da América por-
tuguesa e de Angola. 

Juliana Diogo Abrahão (Instituto Iguaçuano de Ensino)
• Degredo e reinserção social de degredados, Angola (Século XVIII)

O trabalho analisa o degredo para Angola no século XVIII e a reinserção social dos degredados, re-
lacionando o objeto à legislação no âmbito do império português e à prática no domínio africano. 
Demonstraremos um perfil social básico dos criminosos condenados ao degredo. Além disso, aten-
tamos à reinserção social dos condenados num novo local e seu comportamento, o que significa 
que não eram sujeitos passivos. Por fim, analisar o degredo considera a relação entre o crime e o 
castigo presente naquele período, concepção diferente da atualidade. 
No intuito de garantir o bem público da sociedade portuguesa, de povoar suas conquistas com 
súditos e de reforçar seus interesses econômicos e políticos, era conveniente à Coroa livrar-se de 
seus transgressores, vadios, ladrões, heréticos, entre outros. Por isso, o degredo foi direcionado para 
várias regiões do império português, incluindo o Estado do Brasil (Rio de Janeiro, Bahia e São Pau-
lo, etc), a África (Benguela e Angola) e o Estado da Índia. A partir do século XVII, as Ordenações 
Filipinas, os parâmetros jurídicos do império português, davam diretrizes e normas de conduta às 
pessoas e de punição aos que as desrespeitavam, conforme o lugar social das pessoas e os tipos de 
crimes. Assim, no livro V das Ordenações, dedicado a questões penais, a aplicação das penas estava 
caracterizada por grupos sociais. Por exemplo, nobres beneficiavam-se de seus privilégios, excluin-
do-se as penas de açoites, baraço, pregão, entre outros castigos corporais que eram reservados aos 
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não nobres devido ao seu caráter humilhante.
Apesar da aplicação das penas, principalmente o baraço, pregão e açoites, alguns degradados ao 
chegar no novo local tornavam-se agentes atuantes na sociedade angolana, inclusive através de 
conjuração e revoltas, registradas pelas autoridades portuguesas. Episódios ocorridos em Angola, 
que serão apresentados no trabalho, revelam a atuação política dos degredados.

Gilberto da Silva Guizelin (UNESP/Franca)
• Persona non grata: A nomeação de Ruy Germack Possolo como cônsul do Brasil em Angola e 

a sua repercussão entre as autoridades portuguesas de Lisboa e Luanda
Em 1827, Ruy Germack Possolo chegou a Luanda, capital da colônia portuguesa de Angola, com o 
propósito de exercer naquele distrito a função de agente consular do Império brasileiro. A criação 
daquele Consulado pegaram as autoridades portuguesas, tanto as metropolitanas como as colo-
niais, isto é, de Lisboa e de Luanda respectivamente de surpresa. Ainda assim, por circunstâncias 
que fugiam ao seu controle as autoridades portuguesas metropolitanas e coloniais se viram obriga-
das a aceitar a admissão do agente consular brasileiro em território ultramarino lusitano. Dito isto, 
à luz da documentação colonial da Angola Oitocentista, e da documentação diplomática trocada 
entre as chancelarias do Brasil e de Portugal na década de 1820, a presente comunicação tem por 
primeira finalidade esclarecer que razões alheias à vontade portuguesa teriam atuado para que 
estas aceitassem, ainda que a contragosto, a presença em Angola de um agente estrangeiro tido 
sabidamente por todos, inclusive pelo gestores da diplomacia de D. Pedro I, como persona non 
grata. Ao fim, esperasse ainda que esta comunicação contribua para o lançamento de uma nova 
perspectiva em relação não só ao entrosamento luso-brasileiro que se seguiu ao reconhecimento 
por Portugal da independência do Brasil, em 1825, mas também ao anseio brasileiro de continuar 
suas relações políticas e comerciais privilegiadas com a África Portuguesa, ao passo que Portugal, 
com base numa perspectiva retaliativa e protecionista, ambicionava romper por completo os laços 
que união o Brasil aos seus domínios africanos, especialmente no que dizia respeito a Angola.

Frederico Antonio Ferreira (Fundação Alexandre de Gusmão (MRE))
• Presença brasileira na região da foz do Zaire e Angola, entre 1850 a 1860: o caso do 

assassinato do Príncipe Nicolau do Congo
O presente artigo busca tratar da política externa do 2º Reinado para as colônias portuguesas na 
África, especialmente Angola e adjacências, durante as décadas de 1850 e 1860, focando especial-
mente, na acusação de participação do vice-cônsul brasileiro, Saturnino de Sousa e Oliveira nos 
protestos engendrados pelo príncipe Nicolau de Água Rosada, do Congo, contra a interferência da 
coroa lusitana no processo sucessório no referido Reino, ocorrido entre 1858-1860. 

Rui Leon Aenlhe Correa Junior (Escola Alexandre de Gusmão)
• África Imaginada: Representação e Dominação no romance “Ela, a Feiticeira” Henry Rider 

Haggard.
O artigo analisa o romance “Ela, A Feiticeira” (1887) de Haggard, escrito na Inglaterra do final do sé-
culo XIX e inserido no contexto da disputa por terras no sul da África. Busca-se compreender como 
uma das dez obras mais vendidas da literatura contribuiu para a formação de um imaginário sobre 
a África e os africanos e o papel político desempenhado por esse conjunto de representações.
“Ela” não apenas irá criar tipos sociais, mas um espaço físico conhecido por poucos ingleses, desen-
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volvendo uma etnia no melhor estilo da literatura etnográfica do final do século XIX. O trabalho 
analisará o entrelaçamento dessa tríade – espaço, etnia, tipo social – e como ela contribui para o 
fortalecimento político do imperialismo britânico em um momento em que, de um lado, o ouro 
do Transvaal era extraído com pujança e, de outro, Karl Munch descobrira as ruínas do Grande 
Zimbábue, que contestava a ideia da incapacidade dos africanos de construir civilizações, compo-
nente estruturante da legitimação da presença do homem branco dentro da África.
O trabalho ainda terá por objetivo discutir como a literatura pode ser utilizada como fonte, e quais 
os limites entre a ficção e o real para o historiador, na medida em que a literatura traz essa questão. 
Apesar dos personagens de Haggard não terem sido reais, é inegável que seu mais famoso perso-
nagem Allan Quartemein era bastante vivo na cabeça dos ingleses, assim como os povos africanos 
que passaram a ser aqueles descritos nos seus livros.
A relação entre imaginário e História será realizada a partir do diálogo de autores como Bronislaw 
Baczko, Sandra Jatahy Pesavento e Jaques Le Goff, enquanto que para a relação entre Literatura, 
Sociedade e História, as referências serão Antônio Cândido, Roger Chartier, Franco Moretti, Sidney 
Chalhoub, Peter Gay e Carlo Ginzburg. Para tratar a relação entre Imperialismo, Cultura e narrativa, 
dois autores são incontornáveis: Edward Said e Mary Louise Prat. 

Fábia Barbosa Ribeiro (UNILAB)
• De que África estamos “falando” na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira: uma experiência sobre o ensino de História da África, campus dos Malês-
Bahia
Neste ano de 2015, em 25 de Maio, dia da África, a UNILAB completará quatro anos de existên-
cia. Universidade Federal criada em Redenção-CE, sob o escopo da cooperação Sul-Sul, mantém 
segundo as premissas de sua fundação a missão institucional específica de “formar profissionais e 
cidadãos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais estados membros da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos e Timor Leste, bem 
como promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional”. 
No interior desse projeto destaca-se a entrada de alunos estrangeiros, oriundos dos países ditos 
parceiros.
A presente comunicação pretende-se um momento de reflexão acerca dos desafios de se consti-
tuir uma Universidade cujo pilar está centrado na África e em suas relações históricas e contempo-
râneas com o Brasil. Trata-se de compartilhar experiências de práticas docentes e de convivência 
- com e entre - alunos brasileiros e africanos, a partir do curso de Bacharelado em Humanidades, 
cujo currículo foi elaborado para subsidiar a construção de um conhecimento “afrocentrado”. So-
bretudo nas disciplinas de “Estrutura e Dinâmica das Sociedades Escravistas” e “Sociedade, História 
e Cultura nos Espaços Lusófonos”, são estabelecidos debates frutíferos e no mais das vezes, surpre-
endentes. Essa experiência centraliza-se no campus da UNILAB no Estado da Bahia, inaugurado em 
Maio de 2014, localizado na cidade de São Francisco do Conde, Recôncavo Baiano, berço histórico 
da empresa canavieira no Brasil.

Claudia Silva Lima
• O Centro De Estudos Africanos Em Moçambique (CEA) e sua produção historiográfica: Uma 

abordagem em torno da Memória e Identidade no período de 1975 a 2010
A pesquisa em questão tem como objeto a produção historiográfica do Centro de Estudos Africa-
nos (CEA), no período de 1975 a 2010 e se desdobra a partir de algumas hipóteses. De um lado, in-
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tenta-se enfocar as condições sociais e históricas de produção das interpretações e narrativas sobre 
a história daquela região de África, que passam a ser difundidas pelo CEA a partir da independência 
de Moçambique, em 1975, até 1990, quando se encerra a chamada “transição socialista” O recorte 
aqui proposto, vai para além dos anos 1990, aquele pensando por Carlos Fernandes (2011), pois, 
pretende-se compreender as possíveis mudanças ocorridas, no período pós-transição socialista, 
nas formas de pensar e escrever a história do período. Através desta pesquisa se intenta dar visibi-
lidade aos silenciados da história na reafirmação da sua memória, na busca por entender como se 
constituiu as correntes e tendências teóricas e epistêmicas da produção do Centro de Estudos Afri-
canos (CEA) no período de 1975 a 2010, bem como descrever as condições sociais e históricas de 
produção desse conhecimento que, de modo geral, estavam fundamentadas nas lutas pela liber-
tação nacional e afirmação da identidade moçambicana, através de um conhecimento engajado e 
de uma consciência coletiva comprometida com as questões político-sociais.

Aderivaldo Ramos de Santana (Liceu Raspail (Paris))
• Osifekunde, informante Ijebu em Paris (1836-1841):História da África, escravidão e biografia 

- uma leitura atualizada de Notice sur le pays et le peuple des yèbous en Afrique de Marie-
Armand d’Avezac
Em 1820, Osifekunde foi capturado pelos piratas Ijos, próximo a cidade de Omaku (na atual Nigé-
ria) e vendido a um negreiro brasileiro que o embarcou do porto de Bobi (no golfo do Biafra) para 
o porto do Rio de Janeiro. Ele viveu 17 anos como escravo no Brasil e provavelmente testemunhou 
as transformações pelas quais passou a antiga colônia portuguesa antes de se tornar Império, na 
primeira metade do século XIX. Durante o tempo em que foi escravo Osifekunde teve um segundo 
proprietário, o negociante Francês chamado Jean-Baptiste Navarre, que o levou para Paris em 1837. 
Posto que não havia escravidão na metrópole francesa, Osifekunde se tornou livre de pleno direito. 
Ele permaneceu quatro anos em Paris, onde trabalhou como domestico em algumas residências 
particulares e também num hotel. O azar fez dele um informante importante para Marie-Armand 
D’Avezac Pascal, vice-presidente da Sociedade de Etnologia e membro de tantas outras sociedades 
cientificas. Esse etnólogo aproveitando-se dos conhecimentos de seu informante, escreveu um dos 
estudos mais importante sobre a língua e a cultura Ioruba publicado em 1845, intitulado “Notice 
sur le pays et le peuple des Yèbous en Afrique.” No inicio do século XIX os informantes foram es-
senciais para naturalistas, etnólogos e geógrafos, homens de ciência que competiam em busca de 
conhecimento sobre o mundo ainda não explorado, em nosso caso o continente africano. O histo-
riador contemporâneo pode a partir dos documentos publicados por essas sociedades científicas, 
confrontando-os com outras fontes tais como os arquivos judicias, encontrar informações impor-
tante sobre os africanos levados como escravos para o Brasil, tais como origem, língua, religião, 
compondo uma biografia coletiva, assim compreender melhor a presença e a importância desses 
individuos para a formação do sociedade brasileira.

Marina Berthet (UFF- ICHF) 

• Título da comunicação: A batalha de Adwa: proposta didática para uma leitura histórica no 
ensino de História de África.
A batalha de Adwa ocorreu em 1896, na Etiópia, tendo os italianos e os etíopes como protagonistas 
principais deste conflito. Este episódio histórico é o foco do documentário intitulado “a batalha de 
Adwa” do etíope Haile Gerima de 1999. A proposta de comunicação se insere no campo do ensino 
de História de África e trata de analisar o documentário e apresentar alguns caminhos de produção 
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de material didático para uso do documentário em sala de aula. A iniciativa parte do meu interesse 
em estabelecer um diálogo entre a disciplina História de África e imagens em movimento, ou seja, 
os filmes (históricos, documentários etc). Penso ainda numa perspectiva de história temática com, 
entre outros, os seguintes elementos: resistência, memórias, olhar e reflexões sobre acontecimen-
tos passados, lugares da Etiópia na história africana, uso de filmes no ensino de História, papel dos 
artistas e cineastas etíopes na construção identitária e memória nacional (...). 
“Se você queria conhecer a história, porque não veio mais cedo? (...) Se você queria aprender a his-
tória deveria ter chegado mais cedo”. É com essa pergunta (e resposta) que uma voz over nos inter-
pela logo no início da película, nos deixando descobrir em imagem de fundo, as colinas de Adwa, 
símbolo do lugar dos combates. O fio condutor do filme é construído em torno das proezas do 
imperador Menelik II, cuja dramatização de sua liderança na batalha é transformada numa epopéia 
nacional. Haile Gerima se baseia em fontes orais (músicas, canções e entrevistas ) visuais (arquivos 
de jornais, fotografias, pinturas, desenhos) e escritas (leituras e entrevistas com historiadores que 
escreveram sobre a batalha). 

Aurelino José Ferreira Filho (Universidade Federal de Uberlândia - UFU)
• Desafios para o ensino de História da África no Ensino Superior

Esta comunicação é resultado de reflexões e inquietação desenvolvidas ao longo de minha experi-
ência docente na disciplina História da África no Ensino superior. É resultado, portanto, de inquie-
tações surgidas de leituras e diálogo entre docente e discentes em sala de aula. Centra-se, sobretu-
do em torno de inquietações que podem ser assim resumidas: Qual ou quais conceitos de História 
da África nos referimos nos Currículos universitários? Uma História eurocêntrica ou apenas uma 
História africana produzida por historiadores africanos, afrocentrista, portanto? Priorizarmos a His-
tória da África na relação África-Mundo mediterrâneo, África-Mundo atlântico ou simplesmente 
a história “autônoma” da África (se é que isto é possível)? Ou ainda, quais períodos e conteúdos 
recortarmos? O que, naturalmente, depende das questões anteriores. Entre outras questões limi-
tadas aqui pelo pequeno espaço de um resumo. Entendo que simplesmente usarmos o termo 
Áfricas, no plural, recorrermos a Lei 10639/03 e adotarmos a Coleção História Geral da África em 
nossos programas não tem contemplado estas questões de forma satisfatória. Apesar da profícua 
produção sobre o ensino de História da África e sobre este conteúdo nos livros didáticos voltados 
para o Ensino Básico, se tratando do Ensino Superior, estas questões ganham sentido na medida 
em que o próprio termo História da África, que define a Disciplina nos Currículos acadêmicos, 
exatamente por ser vazio de significados, nos remete a diversos clichês, preconceitos e armadilhas 
ainda difíceis de contornarmos, sobretudo a mais comum de substituição, quase automática, de 
uma África vitimada por uma África vitoriosa e altiva sem a devida historicização destes processos. 
Realidade agravada pela dificuldade de acesso às recentes pesquisas acadêmicas produzidas no 
âmbito da pós-graduação no Brasil e em África. Pesquisando nas Ementas da Disciplina de História 
da África dos principais cursos de graduação no Brasil constatamos que os conteúdos vão desde 
a África pré-colonial, mundo islâmico, passando pelo, quase mecanicamente, para e do mundo 
atlântico e a diáspora negro-africana às questões em torno das relações étnico-raciais no Brasil e da 
Lei 10639/03. Evidentemente não se trata de defender a homogeneização dos Programas, Conteú-
dos e cronologias, mas refletir sobre a necessidade de Fóruns permanentes de debates e trocas de 
maneira a avançarmos no diálogo entre o que produzimos e ensinamos − na e em sua relação com 
a produção do conhecimento histórico − sob o genérico conceito de História da África.
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Maria Luzinete Dantas Lima (Sec. de Educ do RN ;  
Sec. Munic. Educ. de Macaíba, RN)
• Doze anos de história e cultura afro-brasileira e africana  

nas escolas brasileiras: o que ainda precisa mudar?
O presente artigo tem por objetivo abrir uma discussão a respeito da aplicabilidade da Lei Federal 
10.639/03, promulgada há doze anos, que tornou obrigatório o ensino de História e cultura afro-
-brasileira e africana nas escolas públicas e particulares do país. O trabalho é baseado em pesquisa 
documental e bibliográfica, e em relatos de experiências de intervenções pedagógicas na disciplina 
de História, em salas de aulas do Ensino Fundamental, séries finais, do Centro de Educação Rural 
Alfredo Mesquita Filho, localizado na comunidade rural de Traíras, no município de Macaíba, Rio 
Grande do Norte.

Ana Carolina Schveitzer (UFSC)
• Mulheres alemãs na África: trajetórias individuais, experiências coloniais

ntre os anos de 1884 e 1914, os atuais estados de Togo, Camarões, Namíbia e Tanzânia integravam 
o Império Alemão do II Reich. Cerca de 20 mil alemães imigraram para estas regiões neste perío-
do, motivados pelas criações de colônias alemãs em solo africano. Notadamente, a propaganda 
colonial, por meio de jornais, revistas, incentivou a ida de outros sujeitos. A criação da Liga de 
Mulheres da Sociedade de Colonização Alemã (Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft), 
em 1907, evidenciou o interesse pela mobilização de mulheres alemãs no projeto colonial. O regis-
tro da experiência dessas mulheres não ficou retido apenas nos relatórios coloniais ou da Liga de 
Mulheres e nas publicações de instituições do governo, mas também nos diários e outros escritos 
autobiográficos. Em 1909, a alemã Maria Karow publicou o livro Wo sonst der Fuss des Kriegers 
trat (Onde mais o pé do guerreiro pisou). Nele, Karow tratou do período que viveu na colônia 
do Sudoeste Africano Alemão, atual Namíbia, suas relações com o “novo meio” e com os nativos 
africanos. Também fotografias, algumas produzidas por ela, compõem a publicação. Este trabalho 
tem por escopo analisar a participação de mulheres no colonialismo alemão em África a partir de 
fontes que abordem os registros de experiências individuais. Desse modo, propõe-se analisar o livro 
de Maria Karow e refletir como o estudo de trajetória pode contribuir para as discussões acerca do 
colonialismo alemão em África.

Savio Queiroz Lima (Colégio Portinari)
• A História Oculta das Mulheres-Maravilha de Bana-Mighdall: Um estudo de África e Gênero

Este artigo pretende tecer reflexões sobre representações, arquétipos e estereótipos gerados na 
criação de uma específica cidade nas histórias em quadrinhos da Mulher-Maravilha na década de 
80. Aborda a mitologia da personagem, na Indústria Cultural, através de publicações que preten-
deram renovar e atualizar a personagem-produto para gerações distintas de leitores consumidores. 
Apresenta nas narrativas as antagônicas posições discursivas feministas entre duas populações de 
mulheres míticas, as amazonas do mundo da Mulher Maravilha. Trabalha a ideia de contraponto, 
em abordagem de sistema binário do Estruturalismo, para compreender discursos presentes no 
confronto de mulheres com posições diferentes sobre feminismo e suas práticas no mito contem-
porâneo da Mulher-Maravilha. Ao tratar da dicotomia entre duas cidades de guerreiras amazonas, 
Themyscira e Bana-Mighdall, e suas práticas discursivas, elabora reflexão sobre uma das cidades 
localizada na representação da África ficcional nas séries de histórias em quadrinhos especificadas. 



125

Funcionalismo presente em método de abordagem sobre as representações das mulheres seus 
discursos, bem como das estruturas das cidades e seus elementos e detalhes.

003. “Lugares de mulheres, lugares de homens: gênero, silêncios e palavras” 
Coordenação: Temis Gomes Parente e Ana Carolina Eiras Coelho Soares 

Resumo: O presente simpósio tem como proposta reunir pesquisadoras e pesquisadores dedicados 
aos estudos de gênero promovendo um intercâmbio intelectual a partir de diferentes e múltiplas 
questões de gênero que envolvem significados de poder social (dominação masculina), orientação 
sexual (heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade), e na incontesta-
bilidade da diferença anatômica (SCOTT, 2012). Considera as ações e temporalidades das cultu-
ras como parte de uma forma de entendimento das relações que se estabelecem socialmente, 
cujo entendimento enriquece o campo da História. Pretende-se discutir, a partir da abordagem 
dos estudos de gênero, temas de estudos evidenciando as referências sexualmente produzidas por 
meio de símbolos, jogos de significação e relações de poder, de parentesco, econômicas e políticas. 
Buscamos pesquisas que pretendem compreender como as mulheres e homens questionaram/
aceitaram/moldaram/forjaram a profunda desigualdade nas relações de gêneros, ao mesmo tem-
po em que construíram possibilidades de inserção e interdições nos espaços públicos e privados. 
Do ponto de vista teórico articula as reflexões em torno dos movimentos feministas, do direito, da 
família, do divórcio, da maternidade, da sexualidade, das feminilidades, masculinidades, descorti-
nando a rede de significados, de hierarquias e de poder que compõem a construção social entre 
os gêneros. Explicitar as construções sociais, históricas e culturais em torno dos espaços possíveis/
intertados para mulheres e homens, e de como essa rede simbólica é, muitas vezes, composta de 
silêncios ratificados em discursos que buscam naturalizar a diferença. Neste sentido, convidamos 
os/as pesquisadores/as que trabalham com periódicos, revistas, fotografias, narrativas autobiográ-
ficas, ficção literária, discutindo a tensa e conflituosa relação entre feminino e o masculino, solo 
de uma episteme sobre as novas relações de e entre os gêneros e da emergência dos feminismos. 
Trazer as discussões de Gênero – prático social e cultural - para este Simpósio, é tentativa de ame-
nizar as ansiedades coletivas sobre os significados da diferença sexual, de fixar estes significados, 
necessariamente imprecisos (SCOTT, 2012).
Justificativa: O presente simpósio tem como proposta reunir pesquisadoras e pesquisadores de-
dicados aos estudos de gênero promovendo um intercâmbio intelectual a partir de diferentes e 
múltiplas questões de gênero que envolvem significados de poder social (dominação masculina), 
orientação sexual (heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade), e na 
incontestabilidade da diferença anatômica (SCOTT, 2012). Considera as ações e temporalidades das 
culturas como parte de uma forma de entendimento das relações que se estabelecem socialmente, 
cujo entendimento enriquece o campo da História. Pretende-se discutir, a partir da abordagem 
dos estudos de gênero, temas de estudos evidenciando as referências sexualmente produzidas por 
meio de símbolos, jogos de significação e relações de poder, de parentesco, econômicas e políticas. 
Buscamos pesquisas que pretendem compreender como as mulheres e homens questionaram/
aceitaram/moldaram/forjaram a profunda desigualdade nas relações de gêneros, ao mesmo tem-
po em que construíram possibilidades de inserção e interdições nos espaços públicos e privados. 
Do ponto de vista teórico articula as reflexões em torno dos movimentos feministas, do direito, da 
família, do divórcio, da maternidade, da sexualidade, das feminilidades, masculinidades, descorti-
nando a rede de significados, de hierarquias e de poder que compõem a construção social entre 
os gêneros. Explicitar as construções sociais, históricas e culturais em torno dos espaços possíveis/
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intertados para mulheres e homens, e de como essa rede simbólica é, muitas vezes, composta de 
silêncios ratificados em discursos que buscam naturalizar a diferença. Neste sentido, convidamos 
os/as pesquisadores/as a apresentarem seus trabalhos nas múltiplas direções abertas no âmbito 
dos estudos feministas e da história cultural a partir de fontes diversas como periódicos, revistas, 
fotografias, narrativas autobiográficas, ficção literária, discutindo a tensa e conflituosa relação en-
tre feminino e o masculino, solo de uma episteme sobre as novas relações de e entre os gêneros e 
da emergência dos feminismos. Trazer as discussões de Gênero – prático social e cultural - para este 
Simpósio, é tentativa de amenizar as ansiedades coletivas sobre os significados da diferença sexual, 
de fixar estes significados, necessariamente imprecisos (SCOTT, 2012).

Diva Do Couto Gontijo Muniz (Universidade de Brasília)
• Epistemologia feminista e História das Mulheres: aproximações e distanciamentos

Uma reflexão histórica sobre os domínios da História das Mulheres no Brasil é o tema tratado nesse 
artigo. É um esforço de historicização de sua constituição como área de conhecimento no campo 
da História e da historiografia brasileira. Para tal, priorizei as relações, que me parecem incontorná-
veis, entre feminismos, epistemologia feminista, História e História das Mulheres. Enfoco a crítica 
feminista à ciência e à cultura e suas ressonâncias nas Ciências Humanas, e na História em parti-
cular, traduzidas nos deslocamentos ali operados que viabilizaram a inclusão das mulheres como 
sujeito/objeto das narrativas históricas. Identifico as principais direções, algumas delas concomi-
tantes, no/do movimento da historiografia das mulheres inscrito no da historiografia brasileira.

Mariana Moraes de Oliveira Sombrio
• As experiências de Betty Meggers e Wanda Hanke no Brasil

Através da análise das trajetórias de duas cientistas e de suas expedições científicas no Brasil, esta 
pesquisa busca problematizar a participação de mulheres em práticas científicas na primeira me-
tade do século XX, no Brasil, e entender melhor como elas se inseriam nesses ambientes profissio-
nais ainda majoritariamente masculinos. As duas personagens em questão são a etnóloga Wanda 
Hanke e a arqueóloga Betty Meggers.
Wanda Hanke (1893-1958) foi uma pesquisadora austríaca que passou os últimos vinte e cinco 
anos de sua vida se dedicando ao estudo de grupos indígenas da América do Sul. Com formação 
em filosofia, medicina e direito foi somente a partir dos quarenta anos de idade que passou a de-
dicar-se à etnologia. 
Betty Meggers (1921-2012) realizou também expedições científicas no Brasil. Foi uma pioneira no 
campo da arqueologia e suas contribuições abriram caminho para o desenvolvimento de muitas 
pesquisas sobre culturas pré-históricas na América do Sul.
Este trabalho teve início em um levantamento realizado sobre a presença de mulheres em ex-
pedições científicas no Brasil, entre os anos de 1933 a 1968 (na documentação do Conselho de 
Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas do Brasil - CFE), onde as experiências de Betty 
Meggers e Wanda Hanke se destacaram pela grande quantidade de publicações e pelas fortes rela-
ções estabelecidas com pesquisadores e instituições brasileiras. 
As trajetórias de mulheres cientistas são uma parte por vezes negligenciada na historiografia das 
ciências, mas o estudo dessas personagens demonstra que as experiências de pesquisadoras de 
campo atuando no Brasil são importantes e elucidativas das formas pelas quais as disciplinas e ins-
tituições se desenvolviam. A análise dessas experiências têm também o objetivo de contribuir com 
o quadro de escassez de testemunhos sobre o comportamento e as atitudes de mulheres cientistas 
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trabalhando no Brasil, no período abordado.
No decorrer do século XX, no Brasil, a ciência passava por um forte período de institucionalização 
e muitas instituições, disciplinas e práticas científicas surgiram ou foram re-significadas. A história 
social das ciências é composta por inúmeras trajetórias de pessoas que dedicaram sua vida pro-
fissional à pesquisa e produção de conhecimento, mas as mulheres ainda ocupam uma posição 
marginal neste quadro. Pesquisas recentes têm demonstrado como o número de mulheres ainda é 
menor em diversas áreas de produção científica, principalmente entre as mais bem remuneradas e 
nos cargos de hierarquia superior dentro das instituições. Também se discute muito sobre as carac-
terísticas dos gêneros e das ciências, buscando entender como as tradições e aspectos associados 
ao feminino interferiram na trajetória de mulheres cientistas.

Maise Caroline Zucco (Universidade Federal da Bahia)
• Saberes feministas em trânsito no Brasil: circulação  

do conhecimento latino-americano durante a década de 1990
A instauração das ditaduras militares no Brasil durante a década de 1960, promoveu a ascensão de 
um feminismo ligado às políticas de esquerda e ocasionou a circulação de pessoas por diferentes 
países, na busca por exílio. Em decorrência dessas experiências, de novas perspectivas teóricas e da 
transição para um regime democrático, na década de 1980 é editadas uma série de publicações so-
bre questões relacionadas aos feminismos e ligadas aos debates acadêmicos promovidos pelos es-
tudos de gênero, campo que se consolidaria durante a década de 1990. Levando em consideração 
as descontinuidades históricas este texto busca realizar um levantamento das migrações das ideias 
feministas através de um Eixo Sul tomando como base dois periódicos referência nesses estudos 
no Brasil: Cadernos Pagu e Estudos Feministas. Dessa forma, proponho uma breve reflexão sobre a 
circulação de conhecimento de um determinado campo levantando suas autoras e autores, suas 
nacionalidades e os fluxos migrantes dos estudos de gênero e feministas no intuito de identificar 
os escritos que viajaram e possuem mobilidade para estabelecer esse trânsito em um contexto 
globalizado. O que é possível contatar a partir desse mapeamento é que as fronteiras ou linhas li-
mítrofes entre territórios não explicam o que é global ou local. Essas fronteiras são compreendidas 
a partir de uma gama de relações sociais, que passam por relações de poder em torno da produção 
de conhecimento.

Elizabete Mayumy Kobayashi (Universidade Federal de São Carlos)
• Mulheres, ciência & tecnologia: trajetórias das lideranças femininas 

nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs)
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa que tem entre 
seus objetivos analisar a categoria “gênero” tendo como objeto de estudo projetos com liderança 
feminina que participam dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs). Dos 122 pro-
jetos aprovados no primeiro edital, somente dezoito são liderados por mulheres. A proposta do 
projeto é construir a biografia coletiva dessas lideranças científicas femininas. A aplicação desse 
recurso metodológico ao campo dos Estudos Sociais da Ciência possibilita a elaboração de uma 
biografia coletiva dessas cientistas, permitindo identificar características em comum na trajetória 
profissional e pessoal dessas mulheres.

Begonha Bediaga (Jardim Botânico do Rio de Janeiro)
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• Maria Bandeira: a invisibilidade de uma pioneira da botânica brasileira na década de 1920
Busca-se trazer à luz a trajetória de Maria Bandeira, primeira botânica do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro que atuou na década de 1920, todavia, desconhecida na historiografia e pouco citada 
na literatura científica. O significativo número de espécimes de plantas, fungos e líquens por ela 
coletados, a expertise em alcançar locais de difícil acesso, a extensa correspondência com especia-
listas estrangeiros e sua ida para estudar na Sorbonne permite analisar o ‘fazer botânica’ e as redes 
de sociabilidades nas ciências à época. A interrupção da sua trajetória científica com o ingresso na 
ordem das Carmelitas Descalças com clausura total possibilita interpretações diversas e explica, 
em parte, a causa do esquecimento de sua passagem pela botânica brasileira. 

Maiara Juliana Gonçalves da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
• Feminismo potiguar em marcha: reflexões feministas em Palmyra Wanderley (1914 - 1928)

Palmyra Guimarães Wanderley nasceu na cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 6 
de agosto de 1894. Palmyra Wanderley destacou-se no meio intelectual potiguar por meio das suas 
poesias. A jovem escritora, desde cedo, parece ter trilhado os caminhos dos “Wanderleys”, uma 
família de intelectuais renomados no Rio Grande do Norte. No período da Primeira República, a 
capital do Rio Grande do Norte experimentou um ânimo cultural no espaço citadino conduzido 
por grupos de intelectuais potiguares. Tal produção cultural estendeu-se à atuação na imprensa 
mediante as publicações de jornais e revistas literárias, à emergência de grêmios literários, à orga-
nização de conferências e saraus a fim de discutir-se arte e literatura, e à publicação de livros. No 
ano de 1914 foi fundada a revista Via Láctea, que levava em seu subtítulo os temas “religião, artes, 
sciencias e lettras”. O periódico, organizado pelas primas Carolina Wanderley e Palmyra Wanderley, 
apresentava como projeto a aglutinação, exclusiva, de escritoras potiguares em suas páginas, reu-
nidas em torno do propósito de escrever acerca da condição da mulher nas primeiras décadas do 
século XX. Logo, a Via Láctea emergiu como primeira revista feminina da cidade, proporcionando 
a contribuição intelectual e letrada das mulheres potiguares no circuito da imprensa norte rio-
grandense. Com o surgimento da Via Láctea, a mulher potiguar dava seus primeiros passos rumo 
à conquista de um espaço que antes lhe era negado. Acostumada a escrever no refúgio do âmbito 
privado, seu lar, ela passava a se deparar com a possibilidade de uma escrita pública. As páginas 
do periódico feminino traziam representações do entorno da cidade de Natal das duas primeiras 
décadas do século XX, em destaque para a campanha feminista da década de 1920 que apresenta-
vam debates acerca da educação da mulher e do voto feminino. Por meio de conferências literárias, 
do periódico feminino Via Láctea e de outros impressos veiculados na cidade, a poetisa Palmyra 
Wanderley conquistou um espaço de destaque na vida pública potiguar na medida em que seus 
escritos abordavam questões relacionadas à emancipação da mulher. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem como objetivo contemplar uma análise das primeiras reflexões de caráter feminista 
apresentadas pela escritora Palmyra Guimarães Wanderley entre os anos de 1914 a 1928. 

Neide Célia Ferreira Barros (Colégio Alfredo Nasser)
• O corpo e o crime: olhares iniciais de uma pesquisa sobre assassinatos de mulheres em 

Goiânia (1975-1995).
Este trabalho é parte inicial do processo de uma pesquisa de mestrado que procura entender como 
as mudanças sociais que se deram partir do final dos anos setenta, quando o movimento feminista 
passou a lograr diversas conquistas em relação ao combate da violência contra a mulher, refletiram 
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na esfera jurídica da cidade de Goiânia (entre 1975-1995), mostrando a historicidade através dos 
discursos constantes nos processos de crime doloso contra a vida. Salientando as mudanças, as 
permanências e as resistências nos jogos de poder envolvendo os espaços de Gênero.

Claudia Priori (UNESPAR/Campus de Campo Mourão)
• Violência feminina e suas representações: sob a ótica da imprensa escrita (Paraná, 1970-

1990)
A presente comunicação tem por objetivo discutir as representações de mulheres, autoras de vio-
lência e delitos, retratadas em jornais que divulgaram os acontecimentos na época dos crimes, ana-
lisando os discursos e estereótipos associados à figura feminina e suas atitudes violentas, e ainda 
atributos de força e agressividade. Para a seleção e análise de como as mulheres são representadas 
nos jornais, partimos dos prontuários criminais de mulheres que cumpriram pena na Penitenciária 
Feminina do Paraná, entre as décadas de 1970 e 1990, abordando alguns casos específicos. Pauta-
mo-nos, nos estudos das relações de gênero, bem como travamos um diálogo com outras áreas 
do conhecimento. A documentação analisada – prontuários e jornais- aponta características e 
aspectos da violência feminina, trajetórias de vida, bem como as representações sobre mulheres 
autoras de violência e da feminilidade pelos discursos especialmente da imprensa escrita, no caso 
os jornais. 

Nayara Moreira Lisardo Pasti (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy RIbeiro)
• A reconstrução da identidade das mulheres presas em estabelecimentos prisionais que aplicam o 

Método APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados)
Uma das funções atribuídas à pena no Brasil, segundo a Lei de Execução Penal (artigo 1º da Lei 
nº. 7.210/84) é a ressocialização dos indivíduos condenados. Tratando-se as penas privativas de 
liberdade das mais aplicadas na atualidade e, tendo em vista que o país veda expressamente penas 
de morte ou de caráter perpétuo (Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XLVII), pode-se 
considerar que o Estado brasileiro pretende que as pessoas encarceradas sejam preparadas, duran-
te o tempo de recolhimento à prisão, para integrar a sociedade ao término de sua condenação. 
Mesmo que saibamos que as penitenciárias brasileiras não tenham, de um modo geral, nenhuma 
política efetiva para essa ressocialização, fica a questão: Como seria esse cidadão ressocializado 
pelo Estado? Quais as características e comportamentos que indicariam estar apto para voltar ao 
convívio social? Observa-se que, nesse processo, incidem necessariamente diversas representações 
sociais, que definem os traços considerados desejáveis e indesejáveis no indivíduo, para, a partir daí, 
estabelecer como deve ser o tratamento reservado aos presos, as regras, a disciplina, o trabalho, 
enfim, a própria rotina cotidiana dos apenados. No caso das mulheres presas deve-se considerar 
ainda a influência das representações de gênero na construção desse modelo de comportamento, 
que serviria de referência para considerá-las aptas a voltar ao convívio social. Nosso estudo focaliza 
a APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), entidade civil de Direito Privado, 
que funciona como auxiliar do poder público na execução das penas privativas de liberdade, atra-
vés da aplicação da metodologia que leva o mesmo nome, e propõe a ressocialização através da 
valorização humana, com ênfase na disciplina, na religião e no trabalho. Procuramos identificar as 
representações sociais de gênero envolvidas no tratamento dado às mulheres presas, para compre-
ender qual o modelo de mulher construído pela instituição e como, a partir dele, são concebidas as 
práticas cotidianas que visam à ressocialização das mulheres encarceradas.
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Ary Albuquerque Cavalcanti Junior
• “Sem grilhões de marido” – Reflexões de uma baiana na militância do comitê Baiano de 

Anistia
O presente trabalho é parte integrante das pesquisas realizadas no programa de pós graduação 
em história regional e local da Universidade do Estado da Bahia que tem por objetivo analisar a 
memória de mulheres baianas na ditadura militar. Contudo, esta comunicação se pautará na aná-
lise de algumas entrevistas e no cruzamento com fontes bibliográficas que trouxeram inúmeras 
problematizações na relação entre a Ditadura que se instaurou no Brasil entre 1964 e 1985 e as 
relações de gênero dentro dos movimentos socais e de esquerda do período. Apesar dos inúmeros 
movimentos e partidos que buscavam uma nova saída para a conjuntura militar, as mulheres não 
eram vistas como entes politicas- transformadoras, fazendo com que não alcançassem cargos de 
destaque em partidos políticos. Além disso, questões morais da época também faziam parte do 
cotidiano das mulheres que ousaram se envolver com politica e a luta social. Nessa perspectiva, a 
igreja, o casamento e a família são pontos que fizeram parte da formação social da época e que le-
vavam os atos das mulheres a uma série de julgamentos. No que tange a participação das mulheres 
baianas na ditadura militar, inúmeras foram estas que não apenas no Estado da Bahia tiveram seus 
nomes relacionados a inquéritos policiais a partir de envolvimentos com a subversão. Nos ultimas 
décadas muitos estudos vem apresentando a história de muitas mulheres, suas memórias ações e 
vivências no período, onde o grande problema muitas vezes está no encontro com as fontes. Além 
disso, por mais que houvera resistência de muitas mulheres ao período, e que se dê o devido espa-
ço, muitas mulheres preferem o anonimato, principalmente pelos traumas e exposições causados 
pela tortura (Colling, 1997). Na relação entre história/ memória, é também trabalho do historiador 
ficar atento a subjetividade e os problemas em torno de sua utilização. Dessa forma, a mulher aqui 
apresentada se envolve com o Comitê da Anistia após o fim de seu casamento, passando a lutar 
pelos presos políticos e pela sua irmã militante na Guerrilha do Araguaia. Além disso, o fato de es-
tar relacionada ao casamento não fora um fator preponderante para todas as mulheres pudessem 
ingressar na militância, porém, neste caso específico, esta mulher casa aos 16 anos e esta inserida 
em uma sociedade brasileira machista e voltada para a cultura familiar. 

Valderiza Almeida Menezes (Universidade Federal de Santa Catarina)
• “A medicina vai a baixo”: gênero, corpos e conhecimentos desautorizados ( Fortaleza – 

Ceará, 1960-1980)
Este trabalho tem como objetivo refletir historicamente sobre a experiência de mulheres pobres de 
Fortaleza - Ceará com a contracepção seja ela medicalizada/científica ou não, nas décadas de 1960 
e 1970. O controle de natalidade passou a ser um tema amplamente discutido por diversos sujeitos 
a partir da ascensão de métodos contraceptivos como pílulas anticoncepcionais, DIUs – Dispositi-
vos Intrauterinos - e laqueaduras de trompas, bem como da possibilidade de uma “explosão demo-
gráfica” nos países da América Latina. A pílula anticoncepcional foi criada por Jonh Rock e Gregory 
Pincus, estudiosos americanos que vinham realizando testes em mulheres do Porto Rico e do Haiti 
desde 1956. Em maio de 1960, começou a ser vendida nos Estados Unidos e em 1962 chegava ao 
Brasil. Contudo, foi um invento que dividiu opiniões, pois ela seria um dos meios principais para a 
realização do controle de natalidade, questão muito debatida nos anos 1960 e 1970, por políticos, 
setores das Forças Armadas, grupos de esquerda, médicos e até empresários. 
Não pretendemos negar, neste trabalho, que pílulas anticoncepcionais e outros métodos medi-
calizados de contracepção tenham sido instrumentos de controle de natalidade propagados por 
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países ricos para diminuir o número de nascimentos nos países da América Latina. Contudo, nos 
interessa perceber como as mulheres pobres – foco dessas políticas de controle – vivenciaram esta 
situação histórica, os usos e recusas aos anticonceptivos, principalmente com a da utilização de 
métodos “caseiros” de contracepção, usados para “regular a menstruação” (discutindo também o 
entendimento destas poções como abortivas). Assim, a pesquisa empreendida privilegiou as me-
mórias de algumas mulheres pobres residentes em bairros periféricos da cidade de Fortaleza, na 
intenção de perceber como elas rememoram o uso da contracepção e como lidavam com os diver-
sos discursos emanados principalmente por homens, fossem eles políticos, educadores ou médi-
cos, que muitas vezes desautorizavam os saberes que as mulheres tinham a respeito de seus corpos. 
O intuito é compreender de que maneira os modelos de masculinidade e feminilidade propagados 
interferiram no cotidiano dos sujeitos e como as demandas cotidianas e visão de mundo afeta-
ram as escolhas feitas. A discussão aqui empreendida baseou-se em fontes orais, jornais, revistas 
médicas e publicações de entidades civis de planejamento familiar, documentos que permitiram 
visualizar aquiescências, recusas e adaptações dos ideais propostos.

Vanessa Aparecida Muniz (UNIFACVEST)
• As relações de gênero entre coronéis, concubinas e suas esposas na década de 1950 (Lages - 

SC)
Este artigo analisa as relações socioculturais e as sociabilidades ocorridas entre determinados in-
divíduos na cidade de Lages - SC denominados por fazendeiros-coronéis, concubinas e esposas 
destes. Para isso a análise, como componente historiográfico, é feita pelo viés da categoria Gênero. 
este estudo observa, portanto, práticas sociais/culturais em Lages durante o período chamado de 
‘ciclo da madeira’ (1930-1960), momento que teve por consequencia a cidade ganhou visibilidade 
no âmbito econômico e político estadual, envolvendo construção de modelos de masculinidades 
e feminilidades destes sujeitos. históricos.

Juliana de Paiva Magalhães
• Trajetórias e resistências cotidianas femininas sob o colonialismo português (Sul de 

Moçambique, XX)
Minha atual pesquisa de doutorado tem como objetivo deslindar trajetórias individuais e coletivas 
das mulheres no Sul de Moçambique sob o jugo do colonialismo português. A partir de diferentes 
tipologias documentais atinentes à primeira metade do século XX, a investigação procura compre-
ender como viveram aquelas com o status de indígenas de acordo com o Estatuto do Indigenato, 
isto é, o conjunto de leis e decretos coloniais que estabeleceu as relações entre cidadãos (brancos, 
indianos, assimilados – negros e mulatos) e indígenas (africanos não assimilados), os últimos re-
legados a uma cidadania de segunda classe. A proposta é fazer uma história social e feminista das 
mulheres indígenas privilegiando a agência feminina tendo em vista (e apesar d)a violência estru-
tural do projeto de dominação, patriarcal, colonial e capitalista levado à cabo pelos portugueses. 
Nesta apresentação, pretende-se analisar brevemente algumas tipologias documentais distintas 
produzidas pelas autoridades coloniais portuguesas, sublinhando tanto suas possibilidades como 
limites para os objetivos desta investigação. Assim, a partir de documentos selecionados, abordo 
algumas das temáticas recorrentes na documentação primária analisada, tais como: o lobolo, a 
poligamia, o parentesco, a maternidade, o adultério feminino, a violência de gênero, a autonomia 
feminina, as instâncias de poderes decisórios diretos, a amizade/inimizade entre mulheres etc. 
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Paula Faustino Sampaio (UFMT)
• Silêncios e palavras na rede de significados sobre as mulheres indígenas no Brasil

As mulheres indígenas foram entendidas a partir da misoginia cristã em seu afã colonizador e cris-
tianizador das populações da América. Na leitura do sociólogo Gilberto Freyre, as mulheres indíge-
nas contribuíram com sua cultura e desejos sexuais na formação da sociedade e da cultura Brasil. 
Em ambas as interpretações, as mulheres indígenas são ditas pelo olhar eurocêntrico, androcêntri-
co, colonizador e patriarcal, que nega-as enquanto sujeitos, bem como generaliza as experiências e 
os diferentes papeis das mulheres nas sociedades nativas. Este conjunto de imagens sobre o passa-
do colonial e sobre as mulheres indígenas é recorrente no imaginário do (as) brasileiras do século 
XXI, o que, por um lado, apresenta-as como personagens coadjuvantes de um passado distante, e, 
por outro lado, silencia as experiências de mulheres. No Brasil, conforme dados Censo Populacional 
realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 896.000 mil indígenas, 
a metade são mulheres, com mais mulheres nas áreas urbanas e mais homens nas rurais. Apesar 
deste contingente populacional total indígena, que representa 0,4% da população do Brasil, existe 
muitos silêncios em torno de suas vidas, presentes e passadas, em especial sobre as experiências de 
lideranças das mulheres indígenas. Neste sentido, à historiadora das mulheres, na perspectiva de 
gênero, impõe-se compreender as razões para os silêncios entorno das experiências de mulheres 
indígenas na historiografia, e, por outro lado, na tentativa de evidenciar algumas experiências de 
lideranças de mulheres indígenas, investigar como a imprensa no Brasil noticia sobre as mulheres 
indígenas e suas ações. Deste modo, esta estudo visa a mostrar como as mulheres indígenas tem 
sido historiadas na historiografia brasileira a partir dos anos 1980, como a imprensa brasileira de 
grande circulação mostrou e mostra mulheres indígenas, em especial as lideranças femininas indí-
genas e as organizações de mulheres indígenas, para discutir a rede de significados construída no 
tempo presente sobre as experiências de lideranças de mulheres indígenas Brasil.

Rodrigo Ramos Lima (FIOCRUZ)
• Os pederastas passivos como criminosos: o Instituto de Identificação da Polícia Civil e a 

questão das homossexualidades
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise sob as prisões dos pederastas passivos, 
colocadas em prática durante a gestão do médico legista Leonídio Ribeiro, no Instituto de Identifi-
cação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que iniciou-se em 1933. A chegada de Leonídio ao Instituto, 
refere-se a um conjunto de reformas experimentadas pela polícia, na qual a entrada dos médicos e 
bachareis, nas funçoes policiais, deu-se com resistencia, daqueles profissionais defensores da polícia 
técnica, em oposição, a polícia científica. Nesse sentido, buscamos inserir a nossa pesquisa no esco-
po mais amplo das discussões sobre eugenia, medicina legal e criminologia , por volta dessa época. 
O tratamento dispensado, aos pederastas passivos, nesse momento, foi a opoterapia. Esta, é a nos-
sa principal via de acesso, ao estado das produções endocrinológicas ante aos tratamentos dos 
desvios sexuis. No entanto, a historiografia sobre o tema, ainda carece de um exame sobre o campo 
das discussões endocrinológicas , nesse momento, no que diz respeito as relações de recepção dos 
trabalhos realizados por Leonídio Ribeiro, pelos seus pares. Nosso fito é o de entender, quais eram 
os referenciais do medico legista, bem como qual o lugar em que estas pesquisas estavam ocupan-
do no cenário das produções da endocrinologia criminal, naquele momento. Assim, buscamos 
realizar, paralelamente, ao exame do campo de produções da opoterapia, apurar as representações 
sociais veiculadas na imprensa e outras fontes, que nos permitam, compreendermos, o sentido 
social que era atribuído a esta prática médica.
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Cristiane De Castro Ramos Abud (Secretaria Municipal De Educação/PMF)
• Até que a morte nos separe: relações de gênero em anúncios de Obituários do Jornal Diário 

Catarinense de 2014
A importância de analisarmos a categoria gênero reside justamente no questionamento dos papéis 
sexuais que sempre foram destinados distintamente aos homens e às mulheres. Neste sentido, com 
o auxílio deste campo de estudo, foram analisados 32 anúncios de obituários divulgados no Jornal 
Diário Catarinense, coletados durante o ano de 2014; sendo 16 destinados a anúncios femininos e 
16 a anúncios masculinos. Observaram-se nestes anúncios, representações discursivas históricas e 
culturais ainda presentes, relacionadas às mulheres, tais como: a legitimidade do casamento para a 
vida social das mulheres; a dedicação a casa e aos seus afazeres; cuidar dos filhos e netos; cuidar do 
jardim da casa; bordar; freqüentar a missa; dedicar-se à Igreja e aos trabalhos comunitários. Já aos 
homens enfatizam a importância do trabalho, o sucesso profissional, a formação acadêmica em 
nível superior, a participação em eventos sociais e festas, o carisma, romantismo e sedução. Com-
preender as relações de gênero como pertencentes aos discursos de ordem social, cultural e religio-
sa, permite, entender não somente a posição das mulheres, em particular, mas também a relação 
entre sexualidade e poder dos atores envolvidos, sejam eles masculinos ou femininos; onde gênero 
torna-se uma categoria histórica, com imagens e representações datadas e contextualizadas. 

Esdra Basilio (Universidade Federal de Goiás)
• Jornal Daqui: o corpo como sintoma da cultura (2009-2014).

O objetivo geral deste trabalho e discutir a representação da mulher, divulgada no Jornal Daqui – 
jornal regional da cidade de Goiânia – na seção ‘Gente Famosa’ e também na seção ‘O Artista Lá 
de Casa’. Pretendeu-se perceber o perfil dessas mulheres e as formas de tratamento sobre o corpo 
feminino mostrado. Para o suporte teórico utilizo definições sobre gênero a partir de Joan Scott, 
cultura visual com Ulpiano Bezerra de Meneses e o conceito de representação de Roger Chartier. 
E também utilizo o conceito de ideologia de gênero cunhado por Teresa de Lauretis (1994), para a 
autora tecnologia de gênero vem a ser a produção de tecnologias a partir de meios informacionais 
e midiáticos que influencia de modo direto em nosso comportamento e pensamento sobre as 
nossas identidades. A metodologia utilizada é análise de imagens veiculadas pelo Jornal Daqui das 
edições do dia internacional da mulher e do dia das mães, dos anos de 2009-2014. Nossa análise 
se pauta na perspectiva dos estudos de gênero na medida em que buscamos refletir sobre certos 
dogmas e conceitos estabelecidos através dos papeis destinados a homens e mulheres. Ao analisar 
as imagens veiculadas pelo Jornal Daqui buscamos captar os valores conceituais e simbólicos que 
são passados através das imagens para os consumidores do jornal. A forma como o jornal expõe a 
imagem da mulher na seção Gente Famosa e na seção o Artista La de Casa é dispare. E sem dúvida, 
influencia na forma que os consumidores homens e mulheres se reconhecem e são reconhecidos 
na sociedade. Ao expor representações do corpo feminino, a mídia em especifico o Jornal Daqui 
participa da construção das representações desses corpos, no caso o das mulheres. 

Tatiana Luiza Souza Coelho (funcionaria publica)
• Ziraldo no Pasquim. (EM) bates sob as lentes de gênero

Tomada pela crescente demanda dos estudos de gênero e ancorada na nova perspectiva da prática 
historiográfica inquietou-me como as mulheres feministas foram representadas e ridicularizadas 
durante a década de setenta em nosso país. Influenciadas pelos ideais feministas, difundidos na 
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Europa e principalmente nos Estados Unidos, as feministas brasileiras organizaram-se numa fren-
te de luta pela igualdade propondo, principalmente a superação do determinismo biológico das 
relações entre os sexos, dando a este um novo entendimento, o de caráter social. As feministas de 
setenta politizaram o privado e o corpo alertando as mulheres sobre sua opressão historicamente 
imposta. Evidenciada a importante atuação e protagonização política das mulheres e das mulheres 
feministas, questionamos como as mesmas foram representadas, esteriotipadas e ridicularizadas 
sob os riscos do chargista Ziraldo no periódico O Pasquim. 
O recorte temporal a que tenho me dedicado não é exíguo de intencionalidade. Os estudos de 
gênero se iniciaram a partir de um contexto histórico específico, a década de setenta, período mar-
cado por acirradas discussões políticas, econômicas, sociais e culturais. Fruto de questionamentos 
epistemológicos os estudos sobre as relações de gênero tornaram-se uma constante nas ciências 
sociais, inclusive na História.
Abordar as representações de gênero através de imagens já não consiste numa prática rara pelos 
historiadores, pelo contrário, tem sido uma constante entre os historiadores culturais. Necessário 
se faz pensar a imagem para além da ideia de testemunha ocular, possibilitando o surgimento de 
outras análises no mínimo interessantes quando abordadas pelo historiador. Quando analisadas 
sob a ótica de gênero as charges de Ziraldo nos convida a problematização de um traçado que 
imprimiu contornos significativos ao movimento de mulheres e de mulheres feministas durante a 
década de setenta.

Renata Rodrigues Brandão (Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro)
• Um olhar Queer para as revistas “femininas” e “masculinas” brasileiras (1969-1979).

A pesquisa que se apresenta teve como objetivo analisar a construção de identidades sexuais nas 
revistas Ele Ela, Nova, Playboy e Homem no Brasil durante o período de 1969-1979. Buscou-se apre-
sentar o surgimento destas revistas em um contexto histórico e cultural marcado por uma moder-
nização conservadora, pela censura política, pela presença de diversos discursos feministas e pela 
visibilidade dos homossexuais. Dado o lugar central e privilegiado ocupado pela mídia nas tramas 
dos discursos que permeiam a sociedade, estas revistas foram consideradas fontes históricas, isto 
é, suporte das relações sociais e de poder cuja análise nos proporciona verificar o modo como as 
identidades sexuais são instituídas, hierarquizadas e, ao mesmo tempo, questionadas e borradas. O 
estudo destas revistas pôde apresentar a forma ambígua pela qual as noções de feminino e mascu-
lino são forjadas na cultura. Dos artigos sobre “Revolução Sexual” às publicidades de lingeries, estas 
revistas apresentaram uma multiplicidade de discursos que enunciaram e suscitaram o prazer de 
ler, ver e saber sobre sexo, propondo a partir dele- o sexo- uma descoberta e transformação de si 
mesmo. Este trabalho apresenta alguns resultados da tese de doutorado intitulada “O prazer de ler, 
ver e saber: a construção de identidades sexuais para além do masculino, feminino e heterossexual 
em revistas brasileiras (1969-1979)”. Esta pesquisa foi realizada a partir das ferramentas conceituais 
de Michel Foucault e as estratégias analíticas promovidas pelos estudos queer que muito podem 
contribuir para um fazer história que rompe as fronteiras disciplinares, estranha as identidades 
fixas e desconfia das naturalizações das ações humanas. Uma história que interpela a homogenei-
dade dos discursos, sua aparente linearidade e coerência. Neste trabalho são analisadas algumas 
capas destas revistas, imagens publicitárias e testes comportamentais veiculadas por elas, no in-
tuito de compreender o modo pelo qual uma revista é construída como feminina e/ou masculina. 
Identifica-se a interlocução com as expressões artísticas e culturais presentes nas grandes cidades 
brasileiras, no decorrer dos anos 1970, como a cultura do “desbunde” que colocaram em questão 



135

a naturalização do binômio feminino- masculino, tais como, os Dzi Croquetes, o cantor Caetano 
Veloso e o grupo musical Secos e Molhados.

Gilma Maria Rios (Unipac -Araguari/Mg E Cesuc - Catalão/Go)
• Tramas, Tensões e representações da feminilidade em Araguari nos anos de 1940 a 1950.

O objetivo dessa comunicação é reconstruir e vislumbrar como as mulheres eram representadas 
nos artigos do jornal local, Gazeta do Triângulo, nas décadas de 1940 a 1950, em Araguari, cidade 
do interior mineiro.Utiliza-se a reflexão que os redatores dos artigos faziam sobre as “questões 
femininas” que circularam ao longo das décadas mencionadas sobre as questões de gênero. Ao 
estudar o que escreviam sobre as mulheres, somos capazes de conhecer comportamentos, rela-
ções sociais e entender representações e jogos de gênero nos discursos apresentados no jornal 
local. Possibilitando troca de saberes e fazeres nas múltiplas dimensões históricas inovadoras para 
compreensão do social. É vislumbrar sujeitos plurais, capazes de pensar e refletir sobre o mundo e 
as relações a partir de uma história que se constrói cotidianamente. 

Bárbara Figueiredo Souto
• A luta por meio da palavra: Francisca Diniz e Josephina de Azevedo  

e a conquista do espaço público para as mulheres (1873-1891)
Na década de 1870, houve o surgimento de vários jornais femininos, cuja principal bandeira era a 
educação das mulheres. Constância Lima Duarte chamou esse fenômeno de segundo “momento-
-onda” feminista no Brasil. Nesse movimento, Francisca Senhorinha da Motta Diniz fundou o jor-
nal O Sexo Feminino, na cidade de Campanha, no ano de 1873, o qual permaneceu exatamente um 
ano na cidade mineira. No dia 7 de setembro de 1874, o periódico passou a ser publicado na Corte 
até o ano de 1891 – já com o nome modificado para O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, 
homenagem que a redatora fez à república brasileira. Ainda no mesmo “momento-onda”, Josephi-
na de Azevedo fundou o jornal A Familia, em São Paulo, em novembro de 1888, mas no início do 
ano seguinte também levou sua redação para Corte, onde permaneceu até 1894.
Francisca Diniz, além de redatora, foi professora, lecionando em escolas públicas e em instituições 
de ensino de sua propriedade. Josephina de Azevedo também anunciou, no cabeçalho de seu jor-
nal, ser professora. Apesar da educação ser a principal bandeira defendida pelas redatoras, os pro-
jetos de emancipação feminina construídos nas páginas dos jornais O Sexo Feminino e A Familia 
eram mais complexos, envolvendo a inserção da mulher no mercado de trabalho, a igualdade ma-
trimonial, o direito ao voto e o respeito às produções intelectuais das mulheres. Dito isto, o objetivo 
principal desse texto é analisar os argumentos construídos pelas redatoras e suas colaboradoras, 
com o intuito de promover a emancipação feminina e a consequente inserção das mulheres no 
espaço público. 
Para instigar o(a) leitor(a) a iniciar suas reflexões, lançamos os seguintes questionamentos: As 
propostas de emancipação construidas na imprensa abrangiam os variados grupos de mulheres? 
Quem eram as mulheres que colaboraram na construção de tais projetos de emancipação? Havia 
uma proposta homogênea sobre a emancipação feminina? Quais argumentos elas utilizaram para 
conquistar o espaço público? Houve colaboração masculina? Qual foi a reação da sociedade diante 
tais reivindicações? Qual a importância da imprensa nesse contexto? As mulheres conquistaram 
seus objetivos?
Para desenvolvermos essas questões, duas autoras nos trouxeram conceitos e reflexões relevantes, 
são elas: Nancy Fraser e Rosi Braidotti. Desta forma, colocaremos em pauta os projetos de emanci-
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pação construídos pelas mulheres na imprensa, refletindo sobre questões como a idéia de espaço 
público e privado; a categoria “mulher”; as reivindicações por direitos políticos e a contribuição 
dessas ideias feministas construídas na imprensa para a consolidação dos movimentos feministas 
no Brasil.

Nathalie Nunes Monteiro (Prefeitura de Fortaleza)
• Meretrizes em fortaleza: violência e resistência (1900-1930)

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar as mulheres da cidade de Fortaleza, estado do Cea-
rá, que tinham como atividade o meretrício. Analisando os documentos do Tribunal de Justiça, da 
Série Ações Criminais, principalmente a Sub-Série Ferimentos (1900-1930), tenho como objetivo 
refletir sobre as formas de resistência dessas mulheres, a margem da sociedade, no começo do sé-
culo XX. Na leitura dos documentos já pesquisados há processos em que meretrizes são acusadas 
de cometer crimes e vários em que são vítimas de seus clientes. Analisar os porquês das ações de 
violência por parte das mulheres é importante para entender quais eram as suas lutas nos espa-
ços de trabalho e até onde ia a subimissão aos seus clientes. Da mesma forma, estudar as Ações 
Criminais possibilita pensar nas ordens daquela sociedade, assim como quais eram os direitos das 
mulheres naquele período. A escolha das Ações Criminais para perceber as resistências se deu por 
ser o espaço da Justiça e da Polícia do Estado as principais instituições ordenadoras das sociedade 
fortalezense, e onde estariam registradas essas contestações. 
As fontes, que estão localizadas no Arquivo Público do Estado do Ceará, traz diversos depoimen-
tos de meretrizes, sendo um deles o caso da meretriz Maria de Lourdes Honorato que por não ter 
consentido sexo ao ar livre com seu cliente José Walfrídio Filho sofreu uma violência física bastante 
grave, no relatório da polícia afirma que ele “segura-a pela garganta, derriba-a, esbofeteia, chega 
mesmo a ameaça-la de tiros” (Relatoria da Polícia do Estado do Ceará, 1929) . O objetivo é analisar 
alguns processos pré-selecionados e compreender quais os enfrentamentos das meretrizes, quais 
tipos de violência ocorrem com mais frequência, entender como se dava as relações delas com os 
seus clientes e também com a Justiça. 
A maior parte dos documentos encontrados são manuscritos, sendo poucos os datilografados, e 
encontram em péssimas condições de manuseio e leitura causadas principalmente pelas péssimas 
condições do Arquivo. Entretanto, vejo possível a leitura de muitas partes dos documentos ob-
jetivando encontrar as vozes dessas mulheres que estão principalmente nos seus depoimentos à 
polícia do estado e a justiça, já que nas legislações e nas ordens oficiais as suas necessidades e lutas 
não são listadas.

Jakson dos Santos Ribeiro
• A República e os filhos da Princesa: as representações  

masculinas na imprensa na cidade de Caxias-MA (1890-1908)
O presente trabalho busca enfatizar as experiências masculinas na cidade de Caxias-MA entre 1890 
a 1908 através da imprensa, visto ser um espaço privilegiado para se perceber as representações 
masculinas nos primeiros anos do regime republicano. Assim, um questionamento que acompa-
nha esta análise é a postura social do próprio entendimento da palavra homem e o efeito dela na 
dinâmica da sociedade, mediante ao que se deseja como performance desse sujeito. O perfil mas-
culino desejado neste recorte temporal é constituído de características onde o comportamento 
configurado deve se basear nos princípios da civilidade, moral e bons costumes, compromisso com 
a pátria, e mais ainda apresentar comportamentos que conseguissem congregar na sua prática 
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cotidiana o que as palavras ordem e progresso representavam para o país. Buscando neste sentido, 
que esses homens se instituíssem de sentimentos e desejos para formar os cidadãos da República. 
Assim, seguindo outra via de entendimento, nos questionamos como os homens menos abastados 
se faziam enquanto homem se dizia enquanto homem, e quais as performances sociais assumidas 
por esses sujeitos, para falar da sua masculinidade, que por mais que não se enquadrasse ao padrão 
hegemônico conforme ao padrão dos homens da elite caxiense, esses no seu espaço e campo de 
vivencia apresentavam posturas masculinas de outra maneira em outras situações e ainda com 
outros comportamentos, como por exemplo, os operários, os frequentadores dos botequins e os 
moradores dos lugares periféricos da cidade. Notamos assim que, a masculinidade nos primeiros 
anos que correspondem à Primeira República aponta que existiu uma dificuldade por parte do 
desejo de se instituir um modelo de masculinidade, visto as maneiras que os homens buscaram 
imprimir performaticamente sua masculinidade no bojo social, pois homens letrados e analfabe-
tos, talhados a pena ou a navalha atestaram uma verdadeira pluralidade dos perfis masculinos em 
vigor naquele contexto, não sendo assim uma experiência apenas de Caxias, mas configurada em 
outros lugares do Brasil naquele momento.

Karine Teixeira Damasceno
• “Sirigaitas”, “sacudidas”, “imorais”, “criminosas”, “bárbaras” e “loucas”:  

representação, repressão e silêncio em Feira de Santana, Bahia, 1890-1920
Ao buscar reconstituir o passado das mulheres pobres, trabalhadoras e negras de Feira de Santana, 
entre os anos de 1890 e 1920, sujeitos sociais que não produziram de próprio punho informações 
sobre suas vidas, dentre outros documentos, analisamos o jornal Folha do Norte no qual consta-
tamos que eram poucas as vezes que elas apareciam e quando isso acontecia geralmente era nas 
notícias policiais no lugar de causadoras de desordem; enquanto aquelas que ofendiam a moral das 
boas famílias, devido as suas vestes e a forma como se relacionavam com outros sujeitos sociais; 
as encontramos como rés ou vítimas dos crimes de violência física noticiados. No entanto, se por 
um lado, tais representações nos informam sobre as disputas travadas por nossas protagonistas e 
demais populares pelo direito de vivenciar a cidade o seu modo, frente ao ideal de modernidade 
compartilhado pela elite. Por outro, tais informações nos deram acesso a aspectos fundamentais 
para reconstituir o passado das mulheres cujo passado priorizamos investigar, visto que abriu uma 
janela para que pudéssemos saber como elas viviam; que dissimulavam e se envolviam em disputas 
amorosas; que algumas conquistaram aliados poderosos em defesa de seus interesses; insistiam 
em fazer as próprias escolhas sexo-afetivas e trabalhavam para garantir a própria sobrevivência e a 
dos seus. Ou seja, eram mulheres que transgrediam o modelo de feminilidade imposto, sob vários 
aspectos. 

Ana Carolina Eiras Coelho Soares (UFG)
• Discursos de mulheres, com mulheres e para mulheres: a construção  

do direito de voto na Revista Feminina no início do século XX
O presente trabalho busca pensar a construção dos discursos veiculados na Revista Feminina re-
alizados por homens e mulheres foram ao longo dos anos ganhando visibilidade para o direito 
das mulheres do acesso ao voto. “No entanto, as condições pelas quais as mulheres deveriam e 
poderiam votar prescindiam de determinadas regras morais de comportamento específicas para 
as chamadas mulheres de “boa índole” ou “mulheres decentes”. Nesse sentido, o voto - importante 
instrumento de construção da recém-república - ganhava contornos moralizadores e adquiria um 
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caráter de legitimizador da família nacional republicana. As relações de gênero se descortinam 
nas falas e nos silêncios dos lugares do masculino e do feminino nos discursos a favor ou contra o 
voto da mulher. A naturalização da inferioridade feminina era sutilmente colocada, mas poderia 
ser superada mediante a boa educação e orientação, que a Revista Feminina prontamente buscava 
fornecer. Esta apresentava ao público da revista falas diversas e é um material interessante para a 
análise das relações de gênero e das desigualdades nas construções discursivas do direito politico 
do voto.

Danielle de Medeiros Sousa
• A reinvenção feminina na literatura de Ercília Nogueira Cobra.

Essas reflexões que aqui proponho, surgiram de outras tantas que venho fazendo e que, aos pou-
cos, estão compondo minha dissertação. Reflito sobre a reinvenção feminina na literatura de uma 
escritora, nascida em 1891, na Mococa, município do estado de São Paulo. Em suas duas únicas 
obras conhecidas, um ensaio (Virgindade Anti-Higiênica – 1922 (?)/19242) e uma novela (Virgin-
dade Inútil – 1927), Ercília Nogueira Cobra revirava, e por que não dizer, reinventava, o imaginário 
vigente sobre o que deveria ser uma mulher. Em seus livros, Ercília abordava questões que, à época, 
lhe trouxeram diferentes acunhas: pornográfica, demoníaca, revoltada, viciada. Isso porque, desti-
nando seus livros para as mulheres brasileiras e em uma linguagem panfletária e ousada3, chamava 
a atenção para as injustiças sociais que elas sofriam e, afirmava: a solução seria a formação (princi-
palmente educacional e voltada para o
trabalho), dessas mulheres que ela classificava: seriam as mulheres do futuro. Ercília escrevia no 
contexto de um mundo que vivia as transformações da modernidade. Todas aquelas as transfor-
mações que aconteceram entre os séculos XIX e XX e que modificaram, de forma vertiginosa, vá-
rios aspectos da sociedade Ocidental, a saber: avanços médicos e tecnológicos, novas ideologias e 
expressões culturais, evolução nos meios de transporte e comunicação... atingiram, também, e de 
maneira intensa os debates, sempre presentes, sobre o papel social da mulher.

Kalina Fernandes Gonçalves
• Em busca das palavras: Flora Tristan uma escritora do século XIX

Esse trabalho pretende discutir o uso da palavra escrita pela mulher no século XIX. A escrita femi-
nina possibilitou a pesquisa da História das mulheres chegar à análise dessas personagens históricas 
antes “invisíveis” as fontes ditas tradicionais. Analisar a palavra escrita possibilita chegar a essas 
agentes e romper o silêncio documental em relação às mulheres. As mulheres autoras ao escreve-
rem de si ou do mundo a sua volta nos entregavam a possibilidade de pesquisa sobre as mulheres 
sem os mediadores, como o uso de fontes em que se encontra a mulher através de ofícios, proces-
sos e notas escritos por outras pessoas (normalmente pessoas do sexo masculino). A revolução 
documental permitiu a ampliação do uso de fontes que contemplassem a escrita feminina, pois no 
modelo tradicionalista da História denominado positivismo o predomínio das fontes consideradas 
como oficiais, excluíam por si só o acesso às mulheres limitadas ao ambiente privado. Michelle 
Perrot denominou essa “falha” como o duplo silêncio das mulheres, silenciadas pela vida e pela 
História. 
O período que compreende a imersão das ideias burguesas e liberais assiste uma efervescência da 
literatura feminina, seja nas literaturas de viagens, de periodistas ou escritoras feministas, como au-
tora trabalhada nesse artigo: Flora Tristan. Considerada uma precursora do movimento feminista 
e uma socialista utópica, Flora Tristan viveu entre os anos de 1803 a 1844, escrevendo durante sua 
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vida relatos de viagem, obras de cunho mais político e uma narrativa literária ficcional. Para esse 
trabalho pretendo utilizar as explanações de Flora Tristan sobre o ato de escrever e suas motivações 
de ser autora destacados em sua obra “Peregrinações de uma Pária” de 1838 na qual a autora narra 
sua viagem ao Peru de forma bem intima e pessoal. Para esse trabalho também achamos pertinen-
te à discussão da importância das biografias históricas para a construção da História das mulheres. 
Principalmente ao que tange a biografia de autoras femininas e a discussão sobre o ato de escrever. 
Além disso, pensamos o trabalho biográfico dentro na perspectiva descrita por Louise Tilly no 
estudo das experiências femininas buscando vincular a temáticas amplas. É com esses questiona-
mentos que desenvolvemos esse trabalho pensando em contornar o silêncio feminino e trabalhar 
a autora Flora Tristan para além de uma biografia. Na busca de suas palavras e suas experiências 
como objeto histórico.

Isabela Candeloro Campoi (Unespar, campus de Paranavaí)
• Entre a imprensa e o teatro: a defesa do sufrágio feminino no jornal A Família (1888-1890) e 

na peça O voto feminino (1890) de Josefina Álvares de Azevedo
A política institucional não era lugar para mulheres até 1932, quando o código eleitoral instituiu o 
voto feminino no Brasil. Entretanto, antes de tal conquista, no contexto da abolição da escravidão 
e de instauração da República, Josefina Álvares de Azevedo tornou-se figura importante na luta 
pelo sufrágio feminino. Responsável pelo jornal A Família ela se valeu da palavra escrita para de-
fender suas ideias, questionando o status das mulheres brasileiras de então. Naquela conturbada 
conjuntura de mudança de regime, de debates políticos, a imprensa funcionou como veículo de 
propaganda do sufragismo no Brasil. Da mesma forma diante da recusa do alistamento eleitoral fe-
minino, Josefina escreveu a peça O voto feminino encenada no Rio de Janeiro, capital da República 
recentemente proclamada e que negou a participação política institucional às mulheres.
A proposta desta comunicação é apresentar os resultados da pesquisa que analisou as edições do 
jornal A Família entre 1888 e 1890. Editora e demais articulistas do periódico expressavam suas 
concepções sobre o papel feminino na sociedade, questionando as limitações impostas às mulhe-
res naquele final de século.
Certamente as concepções de gênero articuladas no decorrer do século XIX restringiram os espa-
ços considerados adequados às mulheres, no entanto, no final desse período a chamada primeira 
onda feminista, mesmo que com força e resultados desiguais, atingiu vários países do Ocidente e 
sua principal bandeira era a extensão do direito de voto às mulheres. No Brasil a agitação contextu-
alizada pela proclamação da República fortaleceu o movimento feminista em defesa do sufrágio e 
Josefina Álvares de Azevedo despontou como importante articuladora desse debate na imprensa.

Marcelo Melo da Silva
• Antifeminismos e feminismos no Recife dos anos de 1930

Era 1931. Intelectuais, jornalistas e políticos reafirmavam o pensamento anfifeminista em livros, 
periódicos e no legislativo. As militantes feministas eram ridicularizadas pelos homens, sobretudo 
nos jornais. As mulheres também investiram contra o feminismo, acreditando que já teriam muito 
trabalho no dever do lar e também não tinham, por hora, maturidade intelectual para votar. Os 
primeiros anos da década de 1930 ainda eram marcados pelo determinismo biológico, isto é, as 
mulheres tinham seu lugar específico na sociedade, compatível a sua “natureza”. Contudo, este foi 
o momento chave da participação feminina no debate político em Pernambuco, no qual, foram 
criados por mulheres letradas da classe média e alta, dois movimentos feministas, a Federação 
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Pernambucana pelo Progresso Feminino e a Cruzada Feminista Brasileira. Mas não era o único ca-
minho de reivindicação. Recife também contava com a Juventude Católica Feminina. Estudaremos 
as opiniões dos articulistas dos jornais Diario de Pernambuco e Jornal Pequeno no intuito de com-
preender os discursos que pretendiam reafirmar o “lugar da mulher” na sociedade pernambucana. 
Com a proximidade do acesso das mulheres ao voto, o antifeminismo aparece com força. Inclu-
sive, o jornalista pernambucano da época, Mário Melo, concordava com o caráter assistencialista 
do feminismo, como o acolhimento de viúvas desamparadas, mas entrar no “lamaçal da política” 
parecia destoar do ser feminino. Este trabalho se fundamenta na perspectiva analítica, figurando 
na história das mulheres. O conceito de gênero também será abordado, compreendendo as desi-
gualdades entre mulheres e homens no período analisado. Neste sentido, analisamos os jornais e 
documentos pessoais das feministas que se encontram em arquivos públicos, como a Fundação 
Joaquim Nabuco, sediado no Recife e o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória, sediado em Vi-
tória de Santo Antão, Pernambuco. Cabe ainda considerar o momento propício para este estudo. 
A reeleição de uma presidente mulher no Brasil, inimaginável nos anos 30. E recentemente a Lei Nº 
13.086, de 8 de janeiro de 2015 que institui o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil no ca-
lendário oficial do governo federal. Tais acontecimentos motivam ainda mais o estudo da ascensão 
da mulher nos espaços de poder, como no do recorte desta pesquisa, anos de 1931 a 1934.

Laís Dias Souza da Costa (UFMT)
• Factos e cousas nas crônicas da revista mato-grossense A Violeta (1916-1937)

A revista “A Violeta” surgiu em 1916, em Cuiabá, capital de Mato Grosso, oriunda do Grêmio Lite-
rário “Júlia Lopes” e foi uma das revistas mais profícuas do estado e do Brasil. Circulou de 1916 a 
1950, aproximadamente, e configurou-se como um significativo veículo de divulgação sobre cau-
sas femininas e feministas. A coluna “Chronica” foi publicada durante os 34 anos em que a revista 
circulou, e registrou diversos acontecimentos sobre a sociedade cuiabana e mato-grossense que 
nos auxiliam a compreender muitas facetas da História. 
As crônicas publicadas entre os anos 1916 e 1937 foram analisadas visando compreender detalha-
damente as “escolhas” realizadas pelas redatoras e as especificidades das escritas das duas princi-
pais cronistas quando falavam em assuntos como feminismo e voto feminino. Ao todo, 59 crônicas 
foram selecionadas, após a análise de 186 edições que reúnem os “factos e cousas” e apresentam-se 
aparentemente de modo randômico, mas em nenhum momento desconexo do cotidiano, que foi 
tecido fio a fio pelas cronistas.
O lançamento d’A Violeta marcou a inserção feminina na imprensa mato-grossense e inaugurou a 
construção de outras representações pelas próprias mulheres que refutaram algumas caracterís-
ticas, entre elas, de serem “sonhadoras”, ao idealizarem a organização da revista e da agremiação 
literária. Desde a sua criação, a revista tinha uma função clara: contribuir para o “engrandecimento” 
que estava atrelado não só a “moral” e sim, a uma reflexão mais ampla sobre as relações sociais, a 
hierarquização dos indivíduos na sociedade e, principalmente, sobre a “questão feminina” quando 
a identidade e o “papel” das mulheres brasileiras foram redefinidos, nas primeiras décadas do regi-
me republicano.

Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento (FURG/CAPES/FAPERGS)
• Escrever como homem ou escrever como mulher?:  

relações entre a autoria feminina e o cânone literário
Em seu livro Um teto todo seu, Virgínia Woolf discutindo o caso de Mary Carmichael, propõe a 
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ideia de que para uma mulher se tornar escritora de ficção, é necessário que lhe dê um “espaço, um 
teto todo seu e quinhentas libras por ano, deixe que ela diga o que lhe passa na cabeça e deixe de 
fora metade do que ela hoje inclui, e ela escreverá um livro melhor algum dia.” A escritora, em 1929, 
já questionava o lugar das mulheres na literatura e a sua desvantagem, pondo em questão tanto 
a autonomia financeira feminina quanto a sua participação na esfera pública, e, com isso, tentava 
esboçar qual seria a suposta diferença entre a escrita feminina e a masculina. Simone de Beauvoir, 
em 1949, lança a obra que irá influenciar não só os movimentos feministas das décadas de 1960 e 
1970, como também a crítica literária feminista anglo-americana. O Segundo sexo (1949), que se 
pauta na justificativa da submissão do sexo feminino pelo masculino, tanto pelo viés biológico, psi-
cológico quanto mítico, apontando as relações de poder estabelecidas pelos homens em relação às 
mulheres tomando como base o marxismo, lança as bases para o desenvolvimento dos estudos de 
gênero. Com a assertiva “a mulher não nasce mulher, torna-se”, Beauvoir esclarece sobre a determi-
nação cultural e social em relação às construções do gênero, ou seja, do que é ser feminino. Embora 
Simone de Beauvoir tenha tentado desconstruir o binarismo feminino/masculino, mostrando que 
os modelos não passam de construções culturais e se modificam de acordo com a cultura e o tem-
po, a questão sobre o que é a essência do feminino persistiu em alguns campos dos saberes, como 
na literatura, que, por sua vez, possui linhas que adotam o essencialismo como forma de desqua-
lificar as obras literárias de autoria feminina. Assim, discutindo sobre as correntes que defendem e 
buscam a suposta essência feminina e teoria literária anglo-americana, com Judith Butler e Elaine 
Showalter, que defendem as construções culturais de gênero instituídas pelas relações de poder, o 
presente pretende mostrar de que forma tais discussões estão presentes na construção do cânone 
literário e no silenciamento de vozes femininas dentro da literatura ocidental.

Adriana Oliveira da Silva (IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia)
• Itabuna no trono da beleza nacional: discursos de progresso  

e idealização feminina na imprensa itabunense, 1950-1962
Padrões de feminilidade sempre estiveram presentes nas páginas dos jornais de Itabuna. Fosse por 
referência às ações beneméritas e religiosas das senhoras de caridade ou pela idealização de cor-
pos e posturas das moças da high society. A imprensa, circuito discursivo por onde passavam as 
construções de gênero e as demarcações de papéis políticos e sociais dos membros da alta socie-
dade, contribui para irradiar os códigos de distinção social, notadamente, aqueles que definiam a 
conduta ideal para as mulheres. Uma ordem binária definiu, ao menos nos discursos, o papel da 
mulher de elite no interior da sociedade itabunense, ao tempo em que serviu para definir o painel 
imagético das elites econômica e política em seu enquadramento aos ideias de civilidade e pro-
gresso. Nos anos 1950, a aparência feminina deveria estar em sintonia com as exigências da vida 
urbana e moderna, afinal eram espelhos do refinamento cultural das elites. Os concursos de beleza 
e os cadernos femininos se encarregaram de harmonizar o comportamento das moças e senhoras 
à moda e aos valores estéticos dominantes. As tecnologias de gênero atingiram seu ápice com a 
vitória de Maria Olívia Rebouças Cavalcanti no concurso de Miss Brasil 1962. Interessa-nos analisar 
os padrões de feminilidade disseminados pela imprensa itabunense e sua associação com os ideais 
de progresso e modernidade almejados e difundidos pelas elites durante os anos 1950 -1962, bem 
como entender as formas de enquadramento e possíveis desvios das mulheres a esses padrões na 
produção de suas identidades. As fontes examinadas são jornais de Itabuna das décadas de 1950 
e 1960.
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Cristiane de Assis Portela (UniCEUB/ UNB/ SEDF)
• Representações de mulheres no contexto de construção  

da nova capital, brasília (1956-1960): uma proposição didática
Cotidianamente, mulheres criam e recriam suas culturas, lutam por mais conquistas, sonham e 
lançam horizontes de expectativas quanto às possibilidades de se construir representações que 
restituam o protagonismo feminino na história do Brasil. Nesse sentido, o eixo que orienta esta 
proposta de comunicação explora uma temática ainda pouco tratada na educação básica do Dis-
trito Federal: as representações de mulheres no contexto da construção da nova capital, Brasília. 
Considerando o contexto em se insere o ensino de história local, torna-se imprescindível relacionar 
a prática pedagógica com as temáticas curriculares atentas às relações de gênero, aspectos que per-
passam o cotidiano escolar e que estão refletidos nas histórias de vida dos estudantes que apren-
deram, quase ao ponto de tomar como naturalizado o protagonismo masculino na construção de 
Brasília. A fim de problematizar o tema serão utilizados como mote diferentes tipos documentais 
que tratam a questão de gênero neste contexto: a) fotografias do período da construção, entre 
1956 e 1960; b) recortes de jornais do mesmo período e; c) ocorrências policiais registradas por 
mulheres nos anos de 1957 e 1958. Todas as fontes fazem parte do acervo histórico do Arquivo 
Público do Distrito Federal, compondo um cenário de relevância sem igual para pesquisas sobre a 
história de Brasília e do Distrito Federal. 

Raquel Caminha Rocha (Universidade Federal do Ceará)
• Narrativas de mulheres contra a ditadura de 1964: eixos narrativos e subjetividade feminina

No presente trabalho, analisaremos as respostas e elaborações de mulheres que lutaram contra 
a ditadura militar no Brasil sobre a perseguição política sofrida e que possuía especificidades de 
gênero através da violência sexual, da tortura psicológica, do constrangimento, do apelo à mater-
nidade e afetividade, através do entrecruzamento dos diversos relatos produzidos, nas fontes por 
nós elencadas. Lembramos que tais sujeitos históricos encontram-se na posição de duplamente 
transgressores da ordem que se buscava implantar no país e verificamos que a reconstituição da 
trajetória coletiva das mulheres, em um processo de constante interação com suas trajetórias in-
dividuais, acarreta a formação de uma outra/paralela versão deste momento, onde surgem sujei-
tos que, normalmente, encontram-se ausentes nas análises sobre o período. Tal ausência pode ser 
justificada pela imposição de sua condição de gênero que universalmente aparta as mulheres da 
atuação na vida pública. Compreendemos que a oralidade comporta um apelo mais fortemente e 
mais imediatamente emotivo, tendo em vista a presença e a participação de um interlocutor que é 
constitutiva do relato. Entendemos que a emotividade faz emergir, nesta relação intersubjetiva, in-
dícios preciosos para a pesquisa. Elencaremos os principais eixos narrativos que se relacionam com 
a subjetividade feminina, são eles: juventude e rebeldia, onde identificamos um caráter simbólico 
nos relatos femininos que incluem uma forma de mentalidade que faz sempre alusão a uma vida 
aventureira, intensa e espetacular e uma constante rebeldia e insatisfação com o estado geral da 
sociedade; medo e violência, onde analisamos o processo de rememoração em torno da tortura 
efetuado por estas mulheres que se sentem encarregadas de transmitir o sofrimento pelo qual elas 
e muitas companheiras passaram; solidariedade e fraternidade, onde observamos a singularidade e 
a valorização da experiência na prisão que era encarada como uma época de crescimento pessoal e 
política e emoção, onde compreendemos que a todas as experiências vivenciadas pelas militantes 
políticas marcaram de modo fundamental suas vidas e operam como uma forma de reconheci-
mento e tradução do mundo que brota não do racional ou das construções mentais mais elabora-
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das, mas dos sentidos, que vêm do íntimo de cada indivíduo. 

Hareli Fernanda Garcia Cecchin (Universidade Federal do Tocantins (UFT)
• O movimento das quebradeiras de coco na região do Bico do 

Papagaio: reflexões sobre redistribuição e reconhecimento
O Movimento das Quebradeiras de Coco, no estado do Tocantins, surgiu na década de 1980, em 
defesa dos babaçuais e da posse da terra. Teve como protagonistas as mulheres que lutavam contra 
o impedimento dos proprietários de terras que proibiam ou dificultavam a atividade de coleta e 
de quebra do coco, cercando as palmeiras que estavam em suas terras ou derrubando as mesmas 
(ROCHA, 2006). O movimento criou o termo ‘babaçu livre’ que definia a luta para que o babaçu 
não fosse propriedade de ninguém, garantindo de pleno acesso das trabalhadoras extrativistas aos 
babaçuais, sem interdições (ROCHA, 2012).
O presente artigo visacompreender como as mulheres da região se organizaram historicamen-
te, discutindo os diferentes aspectos desse movimento sociala partir da perspectiva da feminista 
Nancy Fraser.Por meio de metodologia qualitativa, discute-se os conceitos de redistribuição, reco-
nhecimento, remédios afirmativos e transformativos e como estes se aplicam ao Movimento das 
Quebradeiras de Coco.
Se levarmos em conta a história do movimento, podemos classificar a quebradeira de coco babaçu 
como uma coletividade bivalente, que para Fraser (2006) são grupos oprimidos ou subordina-
dos, que sofrem injustiças que demandam redistribuição e reconhecimento, ou seja, relacionadas 
à economia política e à cultura, a má distribuição socioeconômica e a desconsideração cultural. 
Nenhuma dessas injustiças é um efeito indireto da outra, mas ambas são primárias e co-originais. 
Essa conceituação se aplica ao movimento das quebradeiras de coco, porque se trata de uma ca-
tegoria que afirma uma existência coletiva, e mobiliza-se em torno da terra, do livre acesso e da 
preservação dos babaçuais e da relevância do trabalho feminino na unidade doméstica (ROCHA, 
2012), devido ao trabalho extrativo do babaçu ser a sua principal atividade de subsistência.
Foi possível observar que nas décadasde luta para legitimação de uma identidade coletiva, o mo-
vimento obteve diversas conquistas tais como: criação de leis municipais e estaduais, criação de 
sindicatos, visibilidade política, entre outros.
No entanto, ao se analisar as possibilidades apontadas por Fraser, mencionadas por ela como remé-
dios afirmativos e remédios transformativos, percebe-se que o Estado forneceu o primeiro deles, 
sobretudo se considerar-se o Programa Bolsa Família. O movimento ainda não conseguiu mudan-
ças transformativas, que alteram a ordem existente. Apesar das políticas nacionais para a Amazô-
nia discutirem a questão da mulher, a consolidação dessas discussões é difícil (SANTOS; RATTS, 
2011).Os remédios transformativos demandam paridade participativa, com condições materiais e 
culturais na participação nas instâncias decisórias.

Teresa Almeida Cruz (UFAC)
• O despontar de novos horizontes para as mulheres camponesas do Acre: os muitos 

aprendizados
Neste trabalho analisamos os significados históricos da participação das mulheres camponesas no 
processo de constituição do Movimento de Mulheres Camponesas do Acre, a partir das experiên-
cias sociais destas mulheres cuja resistência brota do chão amazônico, regado de suor e lágrimas, 
lutas e labutas, ternura e teimosia na busca da construção de novas relações entre mulheres e 
homens. Relações estas sempre permeadas pelo poder. Neste sentido, discutimos como a atuação 
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das mulheres neste importante movimento social foi estabelecendo um novo realinhamento de 
poder entre elas e os homens de suas famílias, ampliando os seus espaços de sociabilidade. Utiliza-
mos a metodologia de fontes orais, propiciando que as próprias mulheres falem expressando suas 
vivências, as mudanças que foram acontecendo em suas vidas, ampliando as suas visões de mundo, 
modificando as relações hierárquicas de gênero, ousando construir novas relações sociais entre 
mulheres e homens e destes com a natureza. Construímos uma história dialógica com as narrativas 
delas que são carregadas de significados e interpretações, com as nossas análises e das referências 
consultadas, na perspectiva abordada por Alessandro Portelli.

Patricia Rodrigues da Silva (Universidade federal do Amazonas)
• Vozes Femininas: Memórias e histórias de mulheres migrantes em Manaus

Busca-se uma reflexão acerca da constituição das relações sociais na cidade de Manaus desde as 
últimas décadas do século XX, através da problematização de trajetórias de vidas de mulheres 
migrantes. Manaus é uma cidade fortemente marcada por diversos processos de migrações. Em 
2012, por exemplo, dos quase 1 milhão e novecentos mil habitantes, 30%, ou seja, 563 mil eram 
migrantes das mais variadas origens, principalmente do interior do estado. Sendo boa parcela deste 
contingente do gênero feminino e compreendendo que os sentidos de migrar passam fundamen-
talmente pelas relações de gênero, busca-se, principalmente através das fontes orais, mapear seus 
espaços de ocupação na cidade, buscando compreender como se inserem e intervém no espaço 
citadino, quais são suas lutas e demandas, como lidam com as questões colocadas em seu cotidia-
no, enfim, refletir e compreender sobre o cotidiano de vida e trabalho de mulheres migrantes em 
Manaus são objetivos fundamentais desta apresentação. 

Nikelen Acosta Witter (Centro Universitário Franciscano)
• Uns panos como pagamento: consumo e gênero na Campanha gaúcha (século XIX)

A distinção do gênero pelas roupas é uma das marcas do mundo moderno, uma divisão que se 
acirra na época contemporânea. Ao mesmo tempo foi na produção e comercialização de tecidos 
que a Revolução Industrial se fez presente nos vários cantos do mundo já no século XIX. Bem como 
foi um dos tentáculos do imperialismo inglês. Ao estudarmos as contas das estâncias do sul do 
Brasil, nesse período, percebe-se a importância dos tecidos no pagamento do peões assalariados. A 
quantidade, os tipos de tecidos e os objetos empregados no vestuário têm muito a dizer sobre esses 
trabalhadores, as famílias que os acompanhavam e suas atividades. As informações contidas nos 
inventários permitem reconstruir as características de consumo de tecidos dando pistas dos usos 
dos homens e mulheres (estas intuídas pelos padrões de aquisição). De onde vinham esses tecidos? 
Quem os costurava, transformando-os em roupas? Por que as peças de tecido eram consumidas 
em maior quantidade que as roupas prontas que já se encontravam nas vendas da época? O que se 
pode descobrir sobre a divisão do trabalho por gênero a partir dos registros desse consumo? Havia 
tecidos próprios aos usos de homens e as mulheres? A investigação aponta para a presença de fa-
mílias, de papéis de gênero delimitados por práticas e usos e até mesmo da moda. Essa imperiosa 
onda que avança dos grandes centros e alcança inclusive os grupos subalternos do mundo rural. 

Celso Antônio Spaggiari Souza (IFSULDEMINAS- Campus Muzambinho (MG))
• Gênero, migração e trabalho sazonal: vidas em trânsito  

pelas lavouras de café do Sul de Minas Gerais
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Anima o presente estudo a tentativa de apreensão das condições sociais, culturais e econômicas 
que têm propiciado a migração sazonal de trabalhadores e trabalhadoras das pequenas cidades, 
vilas e zonas rurais do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha para as atividades de colheita, em 
plantações de café do Sul de Minas Gerais. Que razões objetivas nas suas regiões de origem e de 
destinos os impelem à mudança? Que efeitos ou sentidos esses migrantes perseguem com suas 
vidas em trânsito? A pesquisa fundamenta-se na observação participante diária em trabalhos de 
colheita em quatro fazendas, nos anos de 2013 e 2014, na descrição/interpretação de entrevistas 
realizadas com onze trabalhadoras e trabalhadores migrantes e cinco empregadores, na safra de 
2014, nos municípios de Guaranésia e Cabo Verde. Analisa ainda registros e controles diários de 
colheita nas fazendas produtoras. As análises indicam que a força de trabalho predominante nas 
fazendas cafeeiras nesta etapa da produção, sobretudo as lavouras de montanha, tem sido a des-
ses migrantes temporários, tanto homens quanto mulheres, estas em grande número nos últimos 
anos, acompanhados ou não de suas famílias. Constata-se a maciça presença de mulheres na co-
lheita do café, enquanto nos tratos culturais da plantação, prevalece o emprego dos homens. O 
trabalho temporário na lavoura de café parece apresentar para estes homens e mulheres uma alter-
nativa diante da miséria em que vivem, propiciando-lhes de alguma forma, mesmo que precária, a 
possibilidade de melhora em suas vidas. Nas condições analisadas, prevalece a inserção diferencial 
por gênero nas ocupações indicando que o protagonismo feminino nestes trabalhos tem induzido 
a deslocamentos das fronteiras de gênero, sem, contudo produzir alterações substantivas nas rela-
ções entre homens e mulheres no trabalho rural com a lavoura do café, no sul de Minas. 

Luciana Carlos Geroleti (UFSC)
• Modernizando a desigualdade: A automatização dos serviços  

bancários e o ingresso das mulheres nos bancos (1960-1980)
A segunda metade do século XX representa um período de rupturas e mudanças no Brasil. Segun-
do estudo de vários pesquisadores, um dos pilares de sustentação dessas mudanças foi o sistema 
financeiro e sua expansão, a partir da reforma bancária implantada pelo governo instaurado em 
1964 (CANEDO, 1986; MINELLA, 1988; SEGNINI, 1998). O chamado “milagre econômico”, entre 
1968 e 1974, contribuiu para a expansão do crédito e dos financiamentos, a criação da política de 
habitação e a expansão do ensino superior nas décadas seguintes, tendo como alvo as camadas 
médias. Nesse período, essa mão de obra escolarizada foi muito utilizada pelo Estado, assumindo 
os cargos técnicos que surgiam nas empresas públicas e privadas, através de concurso público. Es-
tas mudanças aceleraram o mercado de trabalho a partir da década de 1960, quando as mulheres 
dessas camadas médias passaram a se inserir nestas novas ocupações. Entre essas novas profissões, 
o concurso para os bancos públicos, do qual as mulheres estavam impedidas de participar desde 
meados da década de 1930, tornou-se uma opção para muitas delas após a vigência da Lei 5.473 
de 1968. A partir de então o número de bancários praticamente dobrou no Brasil entre as décadas 
de 1960 e 1980, com as mulheres representando acima de quarenta por cento da categoria no final 
dos anos 1980 (JINKINGS, 1995; SEGNINI, 1998). Apesar da evidente questão de gênero, o discur-
so corrente dos bancários enquanto categoria profissional enfatizou esta “modernização” e seus 
efeitos sobre os postos de trabalho, ou seja, a automação e informatização dos serviços bancários 
no início dos anos 1990, quando as máquinas e terminais eletrônicos já substituíam por comple-
to os serviços do trabalhador bancário. Assim, utilizando o gênero como categoria de análise, o 
presente trabalho propõe discutir a relação entre a chamada feminização da profissão bancária e 
o surgimento das políticas e incentivos, inclusive governamentais, que levaram à automação dos 
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serviços bancários entre 1960 e 1980. Para tal tarefa, tenho como base pesquisa realizada em dois 
bancos públicos, defendida em Dissertação de Mestrado (GEROLETI, 2013). Como se verá, trata-se 
de uma profissão em que o ingresso de mulheres na década de 1960 e o aumento progressivo nas 
décadas seguintes ocorreu devido à “modernização” imposta pelo sistema financeiro, acentuando 
a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. 

Maria Efigenia Ribeiro Pereira (Prefeitura Municipal De São Paulo)
• Os movimentos sociais urbanos e o empoderamento das mulheres da periferia

O objetivo desta pesquisa foi buscar a trajetória de participação social e política de um grupo 
de mulheres, lideranças, de um movimento por escola em um bairro da zona Leste da Cidade de 
São Paulo, nas décadas de 1970 e 1980. A EMEF Coelho Neto funciona desde 1992, em prédio de 
alvenaria, que foi uma conquista realizada pelos moradores do Bairro Parque Boa Esperança, São 
Mateus, após anos de muita luta e organização. Esse movimento social esteve inserido no contexto 
das reivindicações populares que surgiram pelas periferias da cidade a partir do final da década 
de 1970, que, ao denunciarem as precárias condições de vida da população e a falta de democra-
cia da sociedade brasileira, atingiram gravemente as estruturas da Ditadura Militar instalada no 
Brasil desde 1964. Por meio do resgate da memória do movimento por escola, as lideranças do 
movimento explicitaram suas trajetórias de participação política, o processo de construção da 
consciência política e as transformações ocorridas no exercício dos papéis de mulher, de esposa e 
de mãe, a partir da inserção nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e nos movimentos sociais. 
A pesquisa qualitativa utilizou a História Oral como recurso teórico metodológico a partir de en-
trevistas semiestruturadas às lideranças do movimento. A partir das narrativas das lideranças do 
movimento por escola, foi possível o resgate da História local, desse pedaço da zona leste da cidade 
de São Paulo, que tanto contribuiu para os chamados “novos movimentos sociais” das décadas de 
1970 e 1980.

Temis Gomes Parente (Universidade Federal do Tocantins)
• Gênero e empoderamento de mulheres nos reassentamentos rurais no Norte do Tocantins

O presente trabalho tem como objetivo central buscar entender o processo de empoderamento 
de mulheres que foram compulsoriamente transferidas para reassentamentos rurais devido a cons-
trução da Usina de Estreito na divisa do Estado do Tocantins e Maranhão – Brasil. O nosso estudo 
vai analisar como as mulheres logo depois que mudaram para os reassentamentos tiveram os lu-
gares de gênero reforçados, uma vez que perderam algumas condições mínimas de sobrevivência 
que tinham antes da transferência quando produziam alimentos para subsistência. Essas atividades 
faziam com que essas mulheres se sentissem “autônomas” por não depender de seus maridos, 
companheiros, pais e/ou filhos para se manterem. Com a migração forçada para as novas moradias 
perderam essa autonomia, o que neste estudo é visto como um processo de desempoderamento. 
Discutir o processo em que levou as mulheres reassentadas a se desempoderarem é considerar, as 
experiências dessas mulheres como uma transição entre fronteiras, tanto no conceito tradicional 
de espaços geográficos como em suas multiplicidades, porosidades e deslocamentos simbólicos de 
fronteiras de gênero. 

Gilmária Salviano Ramos (Pensionista civil)
• “Profanação da honra”: discursos sacralizantes sobre a noção de virgindade (1950-1970)
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A presente comunicação reconstitui, através de processos criminais, como a justiça brasileira se po-
sicionava frente às práticas sexuais de moças pobres, de idade entre 14 a 18 anos, em sua maioria, 
trabalhando em atividades domésticas do Estado da Paraíba/Brasil, nas décadas de 1950 e 1980. 
Esse foi um período em que os códigos de condutas e os chamados princípios morais eram bastan-
te fortes no interior da sociedade. O país passava por aceleradas transformações políticas e sociais, 
especialmente no que diziam respeito aos modos de condutas e comportamentos femininos que, 
na visão de juristas e jornalistas, estariam sendo influenciados por meio dos movimentos femi-
nistas, ocorridos nos EUA e na Europa. A documentação consiste em ações penais sobre estupro, 
atentado ao pudor e crimes de sedução/defloramento, a qual ocupa um lugar especial em minhas 
pesquisas, em vista da riqueza de informações sobre os/as personagens envolvidos em crimes se-
xuais na Paraíba. Na medida em que os pais e as mães de jovens adolescentes abriam queixas-crime 
nas delegacias e ações penais na justiça, acusando rapazes de deflorarem suas filhas, os casos eram 
noticiados e debatidos pelos jornais do Estado da Paraíba. Os juristas e jornalistas se empenhavam 
em elaborar e divulgar termos que sacralizavam a virgindade, tais como honra “violada”, “maculada”, 
“crucificada”, “rompimento do selo himenal”, entre outros. A noção de virgindade estava associada 
à juventude, ao viço, a “flor branca e fresca, à flor da mocidade, a lábios viçosos como as flores”, a 
graça juvenil, ao leito virginal de pura essência. Outro termo, “profanação”, aparecia relacionado à 
noção de virgindade e de honra, tão significativo quanto àqueles referentes à virgindade moral/
sexual das moças. A construção da categoria “profanação” visava dar conta de múltiplos sentidos 
pejorativos designados às condutas das mulheres, e que iam de encontro aos valores morais e sa-
grados em termos de conduta feminina prescrita por aquela sociedade. É possível observar como a 
noção de honra era cara aquela sociedade, vista como assunto polêmico, o que teria desencadeado 
supostas preocupações com a formação educacional e moral das mulheres. Enquanto os debates 
ocorriam numa arena na qual emergiam valores morais, as mulheres (res)significavam suas práticas 
sexuais, na contramão das regras e códigos de condutas sexuais que lhe eram impostos. Elas per-
formatizavam, em suas relações de gênero com os namorados ou companheiros, outras formas de 
portar-se, com um pouco de excitação e surpresas, driblando a ordem discursiva jurídica e religio-
sa. Muitas daquelas moças se constituíam, conscientes ou não, enquanto sujeitos de subjetividades 
a partir de pontos de resistências referentes à certas regras que ali eram instauradas/inscritas.

Alexandre Magno Maciel Costa E Brito (Secretaria de Estado de Educação do DF)
• A história saindo do armário: Identidades de gênero  

e resistência nos palcos de Olinda durante a ditadura militar no Brasil
O presente artigo problematiza como a estética homossexual e a travestilidade, presente no grupo 
de teatro pernambucano Vivencial, pode ser compreendida como um ponto de resistência duran-
te ditadura vivida pelo Brasil – período que corresponde à estreia do espetáculo Vivencial I, seu 
rompimento com a Igreja Católica, passando pela construção da sua sede no bairro de Salgadinho 
em Olinda/PE. Destaca-se a existência do Vivencial Diversiones, a partir da afirmação do segmento 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) durante o regime militar, 
como um dos protagonista nas lutas pela redemocratização, bem como o entendimento da rela-
ção existente entre um sistema cultural gay, a sociedade e o regime militar, resultando em formas 
de repressão aos homossexuais e travestis. Outro ponto relevante para essa pesquisa, é o fato de 
quebrar com a lógica permissiva que envolve a produção historiográfica e que resulta na invisibili-
dade e não reconhecimento do segmento LGBT como sujeitos da história. Buscar nos escombros 
da memória figuras como Guilherme Coelho, idealizador do Vivencial Diversiones, permite ao his-
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toriador recuperar parte significativa da história, evidenciando aquilo que chamamos de história 
marginal ou história do excluídos. A realização da pesquisa se deu por meio da articulação de 
documento do DOPS-PE, jornais do período, filmografia e revisão bibliográfica. O seguinte artigo 
faz parte de um conjunto de esforços acadêmicos que utilizam outras abordagens históricas que 
contemplam mais pessoas, por meio da alteridade, respeito à diversidade e diálogo – especifica-
mente aqui, o segmento LGBT. 

Ailton José dos Santos Carneiro
• A Morte da Clínica: O Movimento Homossexual Brasileiro e a luta pela despatologização da 

homossexualidade no Brasil (1978-1990)
O final da década de 1970 e os anos 1980 no Brasil foram marcados pelo processo de abertura 
política e redemocratização do Estado Nacional após o Golpe Civil-militar de 1964. Esta fase de 
“distenção lenta, gradual e segura” foi um fator responsável também pela reorganização e organiza-
ção de diversos segmentos sociais. É nesta urdidura que, em 1978, ano eleitoral, inicia-se a primeira 
onda do Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), impulsionada, sobretudo, pela fundação e 
atuação do grupo “Somos-SP”. Uma das primeiras lutas encampadas pelo MHB foi a campanha 
pela despatologização da homossexualidade no país. Já na década de 1980, contrariando a tese de 
“acomodação” e “declínio”, o movimento homossexual vislumbrou nas fendas abertas pela rede-
mocratização do país a possibilidade de terem suas reinvindicações atendidas, iniciando assim um 
novo estilo de militância e diálogo com a sociedade política. Foi nesse interstício que o Grupo Gay 
da Bahia (GGB) liderou uma campanha nacional pela revogação do parágrafo 302.0 do Código de 
Saúde do INAMPS que rotulava a homossexualidade como “desvio e transtorno sexual”. Neste con-
texto, este trabalho dispõe a analisar as mobilizações homossexuais na luta pela despatologização 
da homossexualidade no Brasil entre os anos de 1978 a 1990, dando-se grande ênfase à atuação 
do Grupo Gay da Bahia (GGB). Para tal abordagem, faz-se uso de uma revisão bibliográfica que 
referencia a discussão, das matérias publicadas no Jornal Lampião da Esquina e dos boletins infor-
mativos do GGB publicados entre os anos de 1981 e 1990. Por conseguinte, trata-se de mais uma 
tentativa de inserir a problemática da homossexualidade na historiografia numa prospectiva de 
luta contra as práticas e discursos heteronormativos dominantes na sociedade.

Fabio Ronaldo da Silva (Universidade Federal de Pernambuco)
• “Apesar de vocês...” – Os gays velhos pelo jornal Lampião da Esquina (1978-1981)

Sabemos que a história é feita de descontinuidades e rupturas e são as fissuras do tempo que 
movem e dão lugar ao historiador. São nessas fissuras, por exemplo, que buscamos mostrar como 
os gays velhos passaram a ser retratados pela imprensa “nanica” ou alternativa no final da década 
de 1970, tomando como ponto inicial o periódico Lampião da Esquina, primeiro jornal voltado 
para os entendidos e que teve distribuição em todo território nacional. São com as publicações 
produzidas pelos próprios gays que estes começarão a criar, construir, inventar uma imagem bas-
tante diferente daquela gestada pela mídia oficial na qual só apareciam em matérias sobre carnaval 
(diversão) ou em matérias policiais (criminosos). Mas de que forma esse periódico mostrará o 
envelhecer e os gays velhos? Sexualidade e envelhecimento são temas que geralmente remetem à 
confluência e ao confronto entre cultura e corpo. Assuntos que nos levam a considerar as tensões 
entre a construção social do corpo bem como sua degeneração. Quando vistos da perspectiva do 
desenvolvimento da vida humana, envelhecimento e sexualidade tornam-se temas que acabam 
se excluindo. O gay velho também é tido, por conta da idade, como alguém que não desperta 
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desejo. É um ser não desejado e não desejante. O declínio do desejo, a perda da atratividade física 
e o virtual apagamento como pessoa sexuada estão entre as principais marcas e condições do 
envelhecimento que sustentam, em grande parte, o repúdio e o medo generalizados do corpo em 
degeneração e, em contraposição, a avaliação positiva que se faz da juventude. Agra do Ó (2010), 
afirma que foi da passagem do século XIX para o século XX que começou a difundir-se a ideia de 
que a vida pode ser dividida em fases e a última fase estaria ligada à decadência. O que fosse velho 
e decadente deveria sempre dar lugar ao novo e à renovação. As “bichas” e os “bofes” mais velhos 
aparecerão nas publicações homoeróticas assim, sempre de forma “eventual”, pois no Brasil, não 
há jornal ou revista voltada totalmente para o público gay mais velho. Mas, por mais que se deseje 
apagar esses corpos eles resistem e acabam virando notícia nas páginas das publicações voltadas 
para tal público. O corpo do homossexual velho será “apagado”, induzido de volta ao armário, pois 
não é um corpo liso, que se deseja e que provoca desejo. O desejado e o que é vendido é a juven-
tude, o corpo jovem e uma infinidade de cosméticos milagrosos que prometem retardar a velhice. 
Desta feita, busca-se problematizar como o jornal Lampião da Esquina pensava e dizia a velhice 
para as “bichas” e “bofes” em um momento em que o país vivenciava a ditadura militar e o Estado 
percebia esses homossexuais como seres perigosos e desvirtuadores dos bons costumes sociais.

Pedro Vilarinho Castelo Branco (UFPI)
• A valorização da cultura física e a construção de novos modelos de masculinidade

A dimensão que a cultura física ganha no ocidente, nas primeiras décadas do século XX, faz com 
que governantes e intelectuais brasileiros empreendam longos debates sobre o assunto. Centros 
culturais, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, irradiarão para outras partes do Brasil as preo-
cupações com a degeneração física e moral dos brasileiros e a premente demanda de soerguimen-
to da raça através da cultura física e da prática constante de novos hábitos alimentares, higiênicos 
e profiláticos. 
Essas ideias novas propagam-se pelo país através dos quartéis militares, mas também pela prática 
escriturística de pessoas com formação superior, que depois de graduados, voltam aos seus Esta-
dos de origem e propagam ideias novas que seriam divulgadas em forma de palestras, publicações 
em periódicos, artigos em jornais, crônicas, e mesmo no contato direto, proporcionado pelo exer-
cício profissional cotidiano de médicos, professores e literatos, entre outros.
A crítica com relação à precariedade física do brasileiro ganha cores mais vivas com relação aos 
nortistas. A decadência econômica pela qual passava a região, no final do século XIX e início do sé-
culo XX, contribuía para acentuar esse discurso da degenerescência física do nortista. Tal realidade 
deveria ser transformada, e intelectuais, como Abdias Neves, piauiense, bacharel em Direito pela 
Faculdade de Recife, com fortes ligações com a prática educacional, com os estudos pedagógicos, 
e com a literatura, começam a formular discursos de incentivo à prática da educação física nas 
escolas, como forma de promover a melhoria física do brasileiro, particularmente do piauiense. 
O objetivo da presente pesquisa é trabalhar com os escritos de Abdias Neves, com artigos de peri-
ódicos, assim como documentos da guarnição federal instalada em Teresina neste período, e com a 
documentação referente às políticas públicas voltadas à educação, buscando compreender como 
os diferentes agentes apontados anteriormente construíram e colocaram em prática estratégias 
de ação buscando requalificar o condicionamento físico dos piauienses, com o intuito de afastar o 
perigo da degeneração moral e física da população.

Carla Adriana da Silva Barbosa (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS)
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• “Mulheres tremendas”: a violência feminina na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul (1889-
1930)
O presente artigo pretende explorar cinco processos-crime de mulheres que agridem outras mu-
lheres, seus amásios ou ex-amásios ocorridos na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul durante a 
Primeira República (1889-1930). A partir de uma perspectiva de gênero, pretende-se analisar de 
que forma estas manifestações são consideradas apropriadas ou não pela sociedade, bem como 
os motivadores de sua hostilidade física e/ou verbal. Através do enquadramento legal destas ocor-
rências, dos termos utilizados nos documentos e nos depoimentos dos envolvidos, pretende-se 
demonstrar como a investigação da violência feminina requer o questionamento não apenas o 
conceito de violência, mas dos papeis atrelados aos gêneros nas sociedades.

Ana Paula Tatagiba Barbosa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Desafios à contestatação do padrão heteronormativo: mulheres na defensiva

Em 2008, quando os homens aprovados no concurso para o cargo de agente auxiliar de creche che-
garam nas instituições de Educação Infantil públicas, na cidade do Rio de Janeiro, estabeleceu-se 
um mal estar. Famílias, majoritariamente representadas por mães e avós das crianças atendidas nas 
creches mantidas pela Prefeitura, demonstraram desconfiança com essa inserção masculina. Tipifi-
cada como “território feminino”, a creche, como as demais instituições envolvidas com a educação 
e o cuidado de crianças (entre 3 meses e 5 anos de idade), constituiu-se como “lugar de mulher”. 
Sua inserção como segmento educacional - com a instituição da “Educação Infantil”, conforme a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (1996) - , não teve, por si, força para modificar cons-
tructos que alicerçam as hierarquias de gênero. 
Objetivando compreender as bases que concretizam a ordem sexo/gênero, analisando os empeços 
à sua superação presentes nas creches públicas cariocas, realizou-se pesquisa, no período de 2009 a 
2012, envolvendo trabalho de campo em 22 instituições, nas quais foram entrevistadas 19 pessoas, 
entre profissionais e membros da comunidade escolar. Especificamente, pretendeu-se estudar os 
processos de vinculação da mulher e do homem aos assuntos que caracterizam o espaço domés-
tico e o espaço público, conhecendo sua influência na valorização de um ideal de feminilidade e 
masculinidade e; conhecer as trajetórias profissionais dos agentes auxiliares de creche do sexo mas-
culino, bem como as repercussões de sua inserção nas creches públicas cariocas, destacando-se a 
repactuação das relações de poder estabelecidas nesse território.
O estudo, de cunho qualitativo, alicerçou-se na obra de Michel Foucault para desenvolver a Análise 
do Discurso empreendida. Assim, “poder” e “discurso” são categorias que ganham relevo, conside-
rando-se, igualmente, os impactos do legado foucaultiano para a compreensão da constituição dos 
diferentes campos do saber, como a História. 
Nesse sentido, apesar de, não se ter a intenção de buscar nenhuma “origem fundadora” para o for-
mato predominante na constituição do “ser homem”, tal qual ainda valorizado em alguns círculos 
sociais – envolvendo força, destemor e virilidade -, vai-se à história com o intuito de rever elemen-
tos importantes que auxiliam na compreensão dos ideais de masculinidade. Situa-se o quanto a fe-
minilidade também se constitui como um contraponto, e de forma complementar, a esse modelo. 
As análises desenvolvidas possibilitaram o exame de que, a presença de homens “fora do lugar” 
estabeleceu uma “homofobia institucional”, evidenciada, claramente, na defesa do padrão hetero-
normativo que difunde rígidas normas de comportamento e inserção social.
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004. A América espanhola e suas conexões coloniais: trânsitos, poderes e disputas
Coordenação: Anderson Roberti dos Reis e Jose Carlos Vilardaga

Resumo: Este simpósio temático pretende reunir pesquisadores que têm se dedicado ao estudo 
da história da América espanhola e também de suas conexões com as demais partes do continente 
americano durante o período colonial. Interessa-nos discutir coletivamente a agência de diferentes 
sujeitos históricos, organizando o debate em torno de três eixos: trânsitos, poderes e disputas. Com 
esses eixos, queremos enfocar importantes dimensões da história colonial hispano-americana, tais 
como os trânsitos e intercâmbios materiais e imateriais nos domínios espanhóis e nas regiões de 
fronteira com os espaços portugueses, ingleses e franceses; a circulação de ideias e práticas no con-
texto colonial; as conexões estabelecidas entre diferentes personagens, comunidades e instituições 
nas Américas; os variados modos de atuação de pessoas, grupos e instituições civis e religiosas; as 
resistências, hibridismos e mestiçagens dinamizados pelas experiências do contato entre diversos 
grupos; e as relações de poder, disputas e conflitos decorrentes das dinâmicas coloniais. 
Como modo de dar continuidade à proposta do Grupo de Pesquisa (CNPq) “História das Améri-
cas: fontes e historiografia”, iniciada no Simpósio Nacional de História de 2011, interessa a este ST 
promover um balanço historiográfico constante a respeito do tema e uma reflexão sistemática 
acerca das fontes disponíveis e frequentadas pelos historiadores que se dedicam às Américas no 
período colonial. 
Por fim, queremos responder ao convite lançado pela organização do XXVIII Simpósio Nacional de 
História e refletir sobre um desafio constantemente posto aos pesquisadores de história colonial 
das Américas, qual seja: compreender a história americana entre os séculos XV e XVIII sem limitá-la 
às fronteiras (e histórias) dos Estados nacionais construídas a partir do século XIX.
Justificativa: A História das Américas, de modo geral, tem sido objeto de crescente interesse por 
parte dos pesquisadores. As reuniões científicas organizadas nos últimos anos por associações 
como a AHILA, o ICA e a ANPHLAC, esta em âmbito nacional, evidenciaram o aumento no núme-
ro de historiadores brasileiros, de diversas regiões do país, dedicados aos estudos sobre o continen-
te, valendo-se de diferentes enfoques e com abordagens teóricas e metodológicas variadas. Para 
o período colonial, em específico, mesmo que em menor escala, os espaços de debates também 
foram ampliados durante a última década, à medida que novas pesquisas apareciam no meio aca-
dêmico e no mercado editorial. A possibilidade de estimular e incrementar ainda mais esse movi-
mento é o que anima a proposição desse Simpósio Temático. Nesse sentido, acreditamos que ele 
possa contribuir com a repercussão e diálogo de tais pesquisas, tomando como ponto de partida 
os domínios espanhóis no continente, mas valorizando suas conexões americanas e atlânticas. O 
anseio por valorizar tais conexões justifica a escolha dos três eixos organizadores da proposta, que, 
observados em conjunto, permitem problematizar diferentes dimensões da vida social nas colô-
nias, como os intercâmbios materiais e imateriais promovidos pelos mais diversos personagens ao 
longo do espaço americano; as relações de poder entre sujeitos, grupos e instituições; e os conflitos, 
alianças e disputas resultantes de tais relações. Assim, o simpósio coloca em pauta a possibilidade 
de aglutinar trabalhos que procurem ultrapassar os estritos limites territoriais e jurisdicionais, e 
que promovem o diálogo entre diversas instâncias, espaços, ideias e agentes coloniais. Ainda como 
parte dessa proposta, o ST se propõe a acolher estudos de história comparada que coloquem em 
perspectiva a América hispânica com outros espaços coloniais do continente.
Ao reunir pesquisadores que investiguem a história da América espanhola e de suas conexões, este 
simpósio temático pode contribuir com o avanço no conhecimento do período colonial em sua 
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própria historicidade, evitando assim reduzir a história americana entre os séculos XV a XVIII às 
perspectivas nacionalistas constituídas a partir do século XIX.

Flora Alice Lima Rodrigues
• A trajetória do Códice Florentino de Bernardino de Sahagún e seus auxiliares indígenas

O objetivo desta apresentação é abordar a trajetória do Códice Florentino de Bernardino de Saha-
gún e seus auxiliares indígenas. Dividida em doze livros, a obra é composta por duas colunas de 
textos, a primeira escrita em castelhano e a segunda escrita em nahuatl. Não se sabe exatamente a 
partir de que ano Sahagún começou a compilar o Códice Florentino, mas é consensual entre pes-
quisadores de que os primeiros escritos foram os dos livros XII e VI, escritos possivelmente entre 
1547 e 1555. O contato com os jovens da elite indígena possibilitou ao cronista um conhecimento 
mais aprofundado da língua e da cultura local e a partir de então foi possível recolher informações 
sobre a cultura indígena e a iniciar os escritos que farão parte do Códice Florentino. Podemos con-
siderar que a elaboração da obra segue características muito próprias do modelo sahaguntiano. Ao 
preparar o Códice Florentino, Sahagún reuniu anciãos para responder as perguntas previamente 
elaboradas. Esses informantes podiam ser sacerdotes, nobres, antigos governantes ou até mesmo 
sábios que faziam parte da elite indígena. As respostas eram dadas oralmente ou por meio das ima-
gens para os alunos indígenas – formando os códices que seriam depois copiados e anexados pelo 
cronista ao Códice Florentino. Apesar de não ter escrito a obra por inteiro, Sahagún idealizou toda 
sua estrutura, seguindo sua concepção sobre o mundo indígena. Foi o cronista quem elaborou 
todas as questões respondidas pelos informantes. No entanto, é preciso destacar a participação 
fundamental dos jovens alunos indígenas para a composição da obra. Educados no Colégio de 
Santa Cruz de Tlatelolco, esses também faziam parte da nobreza indígena. Assim, esta apresenta-
ção pretende a analisar o Códice pensando na articulação desses dois mundos – o ocidental e o 
indígena – em uma mesma obra.

Gláucia Cristiani Montoro (UFRRJ)
• Apropriações e adaptações: estratégias das elites nativas no início do período colonial

Durante o século XVI e início do XVII na Nova Espanha e Guatemala inúmeros documentos foram 
produzidos por indígenas e espanhóis, os quais revelam a construção ou reconstrução de saberes e 
ideologias a partir de elementos pertencentes tanto à tradição cultural europeia como à indígena. 
Neste trabalho estudaremos alguns textos e códices elaborados por indígenas, particularmente, 
por membros das elites nativas. Estas elites estiveram cientes de sua importância na colonização 
castelhana da América e souberam defender seus interesses por intermédio de constantes nego-
ciações e adaptações, realizando as transformações necessárias em suas tradições e argumentos 
legitimadores de forma que pudessem salvaguardar seus direitos e sua posição tanto frente aos 
espanhóis como às populações de seus próprios grupos étnicos, cada vez mais envolvidas pela 
ideologia cristã. Nas pictografias e textos aqui estudados pudemos verificar que estas elites nativas 
foram capazes de conservar as características tradicionais mais significativas para a manutenção de 
suas identidades étnicas e legitimação de suas linhagens governantes, ao mesmo tempo em que se 
apropriaram de elementos da cultura ocidental com o objetivo de defenderem essa identidade e 
alguns de seus privilégios.

Alexandre Camera Varella (Universidade Federal Da Integração Latino-Americana)
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• Vida rude e costumes gentílicos: causas da diminuição dos índios da Nova Espanha em 
informes para o vice-rei Marqués de Cadreita (1635-1640)
Várias petições de governantes das comunidades indígenas foram enviadas para as autoridades 
reais na Nova Espanha para desonerar os índios comuns dos serviços nas minas de prata, como as 
de Taxco, principalmente durante a primeira metade do século XVII. As solicitações se justificavam 
pelas muitas enfermidades e grandes mortandades que sofriam os índios nas congregaciones e nos 
repartimientos. Vários estudos etno-históricos coincidem em indicar certo colapso populacional 
pelo qual passava o estoque indígena numa época de crise econômica na Nova Espanha. Este con-
texto provavelmente estimulou o vice-rei Lope Díez de Aux de Armendáriz a demandar pareceres 
de clérigos e inclusive do cabildo de México para descobrir as causas da diminuição dos naturais 
da Nova Espanha e para considerar possíveis remédios contra os males que assolavam esses sujei-
tos do império. Durante pesquisas em arquivos da cidade do México e de Sevilha, encontramos 
manuscritos que responderam às indagações do vice-rei. As causas da queda do corpo indígena se 
relacionavam com o regime de vida e os maus costumes, isto é, devido às condições ambientais, 
materiais, laborais e certos hábitos do cotidiano. Os danos em parte eram motivados pelas insti-
tuições e pelos encarregados do governo dos índios tributários, mas, em parte, o mal provinha da 
ignorância ou dos pecados desses índios. Um dos pareceres inclusive culpa os hechiceros como 
causa da decadência. Aqui propomos uma análise dos discursos coloniais tendo em vista represen-
tações de bases hipocráticas e religiosas, e que tratam de situações e de costumes imputados como 
responsáveis pela destruição da saúde corporal dos naturais da Nova Espanha.

Raimundo Marques da Cruz Neto
• Os povos andinos e a “conquista”, vozes dissonantes: Francisco de Xérez (1534) e Titu Cussi 

Yupanqui (1570).
As narrativas quinhentistas constituem fontes privilegiadas pelos historiadores que se dedicam ao 
estudo da chamada conquista inicial do Novo Mundo. Embora partilhando inúmeras fórmulas 
textuais, esses escritos são marcados por uma notável polifonia, em que as vozes revelam traços 
do lugar social do narrador, bem como do contexto de produção e uso das suas narrativas. A in-
teração entre invasores e indígenas constitui um elemento onipresente nesse corpus documental, 
ora marcada pela colaboração e pelo estabelecimento de pactos e alianças, ora pela confrontação 
e pelas ações de resistência ao avanço dos estrangeiros. Desde o século XIX, essas fontes vêm sendo 
utilizadas pela historiografia de modos diversos: as primeiras abordagens triunfalistas, celebrando 
o “feito” dos castelhanos; a denúncia do massacre das populações nativas, a partir de uma orien-
tação marxista; a procura pela agência indígena, como sujeitos de sua própria história, capazes de 
se apropriar dos traços culturais europeus para reorganizar o seu modo de vida, através de novos 
códigos compartilhados. 
No presente trabalho, analisaremos a questão da agência indígena na conquista inicial do Peru, 
tomando como base duas das suas mais importantes fontes narrativas. De um lado, a relación 
de Francisco de Xérez, muitas vezes considerada a voz oficial da empresa de Francisco Pizarro, de 
quem o autor era secretário particular. O relato foi redigido no calor dos acontecimentos, dos quais 
Xérez fora testemunha ocular. Do outro, a instrucción de Titu Cusi Yupanqui, indígena e inca de 
Vilcabamba, grande foco de resistência ao avanço espanhol no século XVI. Diferente de Xérez, este 
narrador ditou o seu relato para um tradutor branco, que por sua vez o repassou para um transcri-
tor. O conteúdo de sua narrativa provém de sua memória de infância, bem como do que lhe fora 
contado por seu pai, Manco Inca.
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Buscamos confrontar suas descrições sobre as ações indígenas levando em conta a tipologia nar-
rativa dos escritos, o lugar social ocupado pelos narradores e o contexto de produção e uso dos 
textos.

Renato Denadai da Silva (Fundação Regional Educacional de Avaré)
• Historia de las Indias de Nueva España – leituras, apropriações e circulação de uma crônica

Este trabalho analisa a formação de uma intrincada rede de trocas de informações, textos e conhe-
cimentos na Nova Espanha durante o século XVI a partir da Historia de las Indias de Nueva España 
do dominicano Diego Durán (c.1537-1588). A elaboração dessa crônica foi resultado de um in-
tenso trabalho que coadunou informantes indígenas, religiosos das ordens mendicantes, conquis-
tadores e funcionários da administração colonial. Após sua conclusão em 1581, a Historia de las 
Indias passou a ser utilizada como fonte para a cultura indígena americana em um amplo círculo 
de escritores, que a empregou de acordo com agendas específicas. Assim, a produção e fortuna 
crítica da obra de Durán possibilitam um proveitoso caminho analítico para se pensar o espaço de 
circulação e ressignificação de informações e saberes na Nova Espanha.

Thiago Bastos de Souza (UERJ/IBPA)
• Fray Pedro de Aguado, História de Santa Marta e Nuevo Reino de Granada: um ângulo na 

Historiografia indiana
O ofício/prática da escrita, característica inerente à dinâmica e desdobramentos da colonização 
nos seus diversos espaços, principalmente no que tange aos domínios espanhóis no Novo Mundo, 
converteu-se em ferramenta imprescindível de registro do cotidiano colonial em diversos aspectos, 
deste as dificuldades de fixação populacional, circulação de bens e pessoas até as necessidades e 
percalços que envolvem os vários processos ou mecanismos de evangelização. Ainda que recor-
rente, a utilização da escrita encontra, na produção de crônicas -sejam elas oficiais, produzidas 
a pedido da coroa, ou de iniciativa particular, que também se pretendem oficiais- o “clímax” que 
certamente foi conectar regiões e grupos sociais distintos nas mais diversas escalas. Partindo do 
conceito/enunciação: Historiografia Indiana indicado por Esteve-Barba nos anos 1960, e poste-
riormente encontrado nos trabalhos de Merrin, Mignolo e Boixo, acreditamos que os escritos e 
crônicas produzidos, sobretudo no Novo Mundo espanhol no século XVI – oriundo de situações e 
condições diversas-, apresentam familiaridade ou pontos de aproximação – quanto à observação, 
interpretação e representação -, ainda que os autores não tenham se encontrado particularmente 
ou freqüentado as mesmas regiões. Objetivamos avaliar a Historia de Santa Marta e Nuevo Reino 
de Granada, do franciscano Frei Pedro de Aguado (século XVI), tentando apontar aspectos obser-
vados por ele, desde a difícil inserção dos espanhóis no que hoje seria a região da Colômbia até as 
diversas tentativas de expansão no território: a possível penúria e dificuldade cotidiana que envol-
via os colonos e suas constantes Entradas em busca de indígenas e ouro; as limitações humanas e 
de recursos no que toca à evangelização, e aos temas relacionados às encomiendas e repartimien-
tos, evidentes também em outros textos. A exemplo de contraponto: a Historia Eclesiástica Indiana 
do franciscano Gerónimo de Mendieta, presente na Nova Espanha (XVI) e alguma documenta-
ção compulsada no Arquivo General de Indias, referente à presença eclesiástica na Nova Granada. 
Pretendemos sugerir que os textos avulsos, ou crônicas produzidas no contexto tratado, não são 
desprovidos de sentido comum e evidenciar que o fato de serem fragmentários, ou dispersos, os 
conecta, pois a forma como esses escritos eclesiásticos avaliam situações distintas/similares é mui-
to semelhante desde o ponto de vista das reclamações, solicitações e formas de registrar. O que 
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articula e sustenta esta “fragmentação textual conectada” é a centralidade política da coroa espa-
nhola, possuidora de diversos aparatos: o cronista mayor de Índias e o poder de solicitar, oficializar 
e censurar textos. Por este viés podemos observar uma Historiografia Indiana ou uma escrita da 
História das Índias Espanholas

Luis Guilherme Assis Kalil
• “Naquele tempo, havia gigantes sobre a terra”: análise dos relatos coloniais que 

identificaram a existência de gigantes no Novo Mundo (séculos XVI e XVII)
As reflexões sobre os habitantes do continente americano nos primeiros séculos de contato com 
os europeus envolveram debates sobre os primórdios da ocupação humana no Novo Mundo. Nes-
te campo, as Sagradas Escrituras desempenharam um papel fundamental dentro das análises de 
diversos cronistas. Entre outras passagens, como a dispersão da linhagem de Noé ou das tribos per-
didas de Israel, as referências à existência de gigantes no início da criação, presentes especialmente 
no livro de Gênesis, foram utilizadas por vários autores como base para a identificação de vestígios 
desses seres em solo americano. Como exemplo, podemos citar o jesuíta José de Acosta, o fran-
ciscano Jerónimo de Mendieta, o funcionário da Coroa espanhola Agustín de Zárate e os juristas 
Diego Andrés Rocha e Juan de Solórzano y Pereira. Dessa forma, pretendemos nesta apresentação 
analisar de que forma a identificação de vestígios de gigantes bíblicos no passado do Novo Mundo 
se relaciona com as representações realizadas no período sobre os indígenas americanos.

Deise Cristina Schell
• Como escrever a história do Prata: os caminhos e destinos das crônicas coloniais do sul da 

América espanhola no século XVIII
Em nossos estudos sobre a “Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y Mo-
derna de las Províncias del Rio de la Plata”, obra publicada em Buenos Aires por Pedro de Angelis 
entre 1835 e 1837, encontramos uma série de críticas realizadas pelo erudito italiano ao descaso da 
administração colonial hispânica em relação à guarda dos documentos americanos, especialmente 
os oficiais, que, para ele, “contenian la historia más auténtica del virreinato” (ANGELIS, 1836: III). De 
Angelis afirmava que enquanto “en todas partes se franquean con generosidad” (ANGELIS, 1836: I) 
os arquivos, o vice-reinado do Rio da Prata os “ocultava indistintamente á toda clase de personas, 
renunciando de este modo al fruto de las investigaciones de los hombres ilustrados” (ANGELIS, 
1836: II). O incômodo de Pedro de Angelis é compreensível: boa parte dos documentos relacio-
nados à história colonial da América Hispânica passaram a ser concentrados e armazenados no 
Archivo de Índias em Sevilha a partir da segunda metade do Setecentos, especialmente por conta 
dos esforços de Juan Bautista de Muñoz. Do lado de cá do Atlântico, no entanto, não havia uma 
instituição da Coroa própria para a guarda dos papeis administrativos e oficiais: eles eram armaze-
nados nas diferentes sedes dos governos locais e, muitas vezes, ficavam em posse dos funcionários 
reais. Além disso, com a expulsão da Companhia de Jesus do território americano, muitos dos escri-
tos provenientes das missões e produzidos pelos religiosos da Ordem se perderam, foram levados 
à Europa pelos exilados ou foram conservados na América, guardados nas bibliotecas de padres ou 
das igrejas. Aquela documentação que permaneceu no continente, fosse civil ou religiosa, acabou 
se dispersando pelo espaço americano após a dissolução do Império espanhol (CAÑIZARRES ES-
GUERRA, 2007) em mãos dos “llamados curas ilustrados, los pilotos, los ingenieros geógrafos del 
Real Cuerpo de Ingenieros o, simplemente, los empleados, es decir, aquellas personas que como 
trabajo producían papeles y legajos” (PODGNORNY, 2011: 33). Nosso objetivo, na comunicação 
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proposta, é verificar os caminhos e os destinos das crônicas coloniais relacionadas à história do 
espaço platino desde o século XVIII até o momento em que os manuscritos passaram a circular 
quase exclusivamente em redes privadas e a ser armazenados em coleções particulares como a de 
Pedro de Angelis, ficando sujeitos às regras do comércio e aos interesses de conservação de seus 
donos e herdeiros. 

Lucas Montalvão Rabelo (Secretaria de Educação e Qualidade do ensino do Amazonas)
• A Nova Imagem do Mundo através das Grandes Navegações: o caso dos mapas ibéricos de 

Juan de La Cosa (1500) e de Cantino (1502)
Este ensaio destina-se, primeiramente, a perceber como se deu a transformação dos exemplares 
cartográficos após a experiência das Grandes Navegações. E, em segundo lugar, a comparação das 
características particulares provindas do contexto social dos cartógrafos ibéricos utilizado-se como 
exemplo os seus mapas-múndi. Este exercício faz-se necessário para ir além de um estudo centrado 
apenas em dados visuais, sem discutir o contexto histórico específico. Para tanto, serão utilizados 
os conceitos da nova História da Cartografia para desconstrução do mapa. Assim, através da com-
paração entre o mapa do espanhol Juan de La Cosa (1500) e o mapa português dito de Cantino 
(1502) busca-se perceber as visões políticas no mundo representado, ou seja, como representariam 
interesses tanto da Espanha, quanto de Portugal. Assim, através dos mapas, busca-se perceber duas 
imagens construídas sobre o Novo Mundo que refletiriam não só as espectativas de seus autores, 
mas também dos reinos ibéricos.

Luiz Estevam de Oliveira Fernandes (ICHS-UFOP)
• A pequena Veneza: a empresa Welser e a busca por El dorado na Venezuela do século XVI

As bodas de Carlos V em 1526 tiveram gastos muito altos, parcialmente cobertos pelos banquei-
ros do monarca espanhol, os Welser, sediados em Augsburgo, cidade que acabara de se declarar 
favorável à reforma luterana. Suas sucursais espraiavam-se por boa parte da Europa. Em troca pelo 
auxílio no casamento, os Welser ganharam direitos de “descubrir, colonizar y gobernar” um imenso 
território que se situa quase nos mesmos limites da atual Venezuela.
Na “Pequena Veneza”, os “alemães” dedicaram-se à Conquista da região e à procura de ouro, em-
balados que estavam pelo mito de El Dorado. Nunca acharam o metal que procuravam, mas man-
tiveram-se ativos no comércio de escravos indígenas do interior para Santo Domingo. Até 1556, 
ano em que os Welser perderam todos os seus direitos sobre a Venezuela (que passou à coroa), os 
emissários dos alemães se envolveram em diatribes e problemas com todas as instâncias de poder 
espanholas e sempre foram acusados de serem maus governantes, de descumprirem as determi-
nações que lhes eram dadas, tratarem mal os índios e vecinos, e até de venderem escravos “muito 
negros”. A decisão de 1556 isentou-os, em conjunto, de todas as acusações.
Nossa hipótese, parcialmente corroborada por trabalhos recentes, liga os alemães ao mito de El 
Dorado, e mostra como a questão de antagonismo nacional surgiu muito tempo depois da expul-
são dos Welser das Américas, bem como sugere que as disputas entre os colonizadores espanhóis e 
alemães não teve como fundo um ódio religioso (católicos versus protestantes) como já se sugeriu.

Saulo Goulart (UNICAMP)
• Evangelização e Disciplina Pública no Vale do México (1521-1571)

O objetivo do trabalho é mapear o estabelecimento das disciplinas publicas punitivas junto aos 
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empreendimentos evangelizadores durante as primeiras décadas de presença espanhola no Vale 
do México. Tomamos como ponto de partida a análise dos poderes extraordinários portados pelos 
primeiros eclesiásticos, fruto das amplas concessões papais para a atuação das ordens religiosas 
na América. Em seguida, estabelecemos um panorama geral das diversas manifestações punitivas 
frente à população indígena antes do estabelecimento formal do Santo Ofício da Inquisição e da 
criação dos foros de justiça eclesiástica específicos para a população autóctone. Abordamos de 
forma panorâmica a documentação produzida pelos incidentes disciplinares no intuito de com-
preender suas variações e especificidades. 

Eduardo Andrés Ruz Torres (Colégio Humanus)
• O poder e o medo: A fórmula demoníaca nos andes peruanos do século XVI

Nos séculos que antecederam a Idade Moderna, normatizar a figura do demônio foi um proces-
so essencial para os trabalhos evangelizadores de uma Espanha heterogênea e que se repetiram 
nos Andes peruanos do século XVI. Se bem entendemos (dentro do discurso proposto pelos con-
quistadores) que evangelizar, na perspectiva dos religiosos, tratava-se em resgatar da ignorância e 
aproximar à população nativa ao único caminho tolerado pelos europeus (a verdadeira religião) 
e para conseguir este objetivo, se valeram do mal, num movimento aparentemente contraditório, 
mas que havendo sido uma estratégia longamente usada no Velho Mundo teve resultados excep-
cionais. O deslocamento de um satanismo comprovadamente utilitário foi parte da construção 
de um discurso de dominação e aculturação, mas que também permitiu concentrar os esforços 
políticos e sociais espanhóis numa guerra cósmica infatigável, permitindo a constante renovação 
de religiosos e laicos nas terras falsamente edênicas. Neste contexto, agostinianos e jesuítas escu-
taram o chamado evangelizador procedente do Novo Mundo e empreenderam sistemáticas cam-
panhas em procura deste objetivo, cada ordem evidenciando diferentes mecanismos, mas tendo 
uma visão bastante aproximada do que era necessário fazer: os primeiros, através, da doutrina; os 
segundos por meio da missão. Mas tanto os ermitões como os da companhia, sempre esperaram 
deparar-se com o mal em pessoa, o próprio diabo, mas, ao não poder ter esta batalha real, passou-
se à demonização da cultura local. Argumento que também foi explorado desde um ponto de vista 
político, principalmente a partir da administração do vice-rei Toledo. Assim, se trasladou desde o 
Velho Mundo sob esta política, a figura do agente ou ministro do diabo, um aliado do mal que foi 
reconhecido nos sacerdotes e lideres locais propiciando novas estrategias de controle e dominação. 

Fredson Pedro Martins (Colégio Paradigma)
• Mestiçagens cosmológicas nos processos de Extirpação de Idolatria de Bernado de Noboa 

(Séc. XVII)
O presente trabalho objetiva repensar as relações comunicativas entre as populações indígenas 
localizadas na região de Cajatambo (vice-reino do Peru) e os agentes coloniais responsáveis pelas 
visitas de extirpação de idolatrias, através da análise dos processos de extirpação realizados pelo 
padre Bernardo de Noboa na segunda metade do séc. XVII. Propõe-se uma reconstrução das for-
mas como a ação catequética realizou a resignificação das tradições culturais andinas, por meio 
de um ajustamento dos aspectos cosmológicos nativos e europeus; e busca apresentar algumas 
reações dos grupos andinos diante das investidas do poder eclesiástico colonial contra suas crenças 
e cultos, denominados como “idolatrias”.

Juliana Beatriz Almeida de Souza (UFRJ)
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• Representação da Virgem de Guadalupe e o ofício de pintar (México, século XVIII)
No século XVIII, um dos pintores que se destacaram na Nova Espanha foi Miguel Cabrera, pintor 
nascido em Oaxaca e que se tornou um dos expoentes da pintura barroca np Vce-Reino. Cabrera 
foi reconhecido por seus quadros de pintura religiosa, de retratos e quadros de mestiçagem. Entre 
suas pinturas religiosas, o tema guadalupano ocupou considerável parte de sua obra. Ademais, a 
ele é atribuída a autoria da obra Maravilla americana y conjunto de raras maravillas observadas con 
la dirección del arte en la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México de 1756. 
A proposta dessa comunicação está em fazer uma análise desse escrito buscando identificar como 
ele pensava o ofício da pintura e como ele interpretou a representação da Virgem de Guadalupe. 
Assim, parto da hipótese de que a prática da pintura da Nova Espanha do século XVIII estava re-
lacionada a um ambiente de crítica e proposições no que se refere à pintura como oficio e como 
arte. A reflexão sobre a pintura da Virgem de Guadalupe, portanto, deverá considerar o contexto 
do século XVIII de busca de uma identidade propria coerente com a realidade americana em que 
o tema da mestiçagem tinha que ser considerado.

Vlademir Jose Luft (UniMSB)
• Bacia do Rio da Prata: espaços e fronteiras nativas

Considerando a proposta temática do encontro nacional: “Lugares dos historiadores: velhos e no-
vos desafios” e a intenção do simpósio temático “A América espanhola e suas conexões coloniais: 
trânsitos, poderes e disputas”, que visa “enfocar dimensões da história colonial hispano-americana, 
tais como os trânsitos e intercâmbios materiais e imateriais nos domínios espanhóis e nas regiões 
de fronteira com os espaços portugueses, ingleses e franceses;”, propomos apresentar uma reflexão, 
fruto de projeto de pesquisa que tem por objeto a História Indígena e por objetivo analisar e iden-
tificar o nativo a partir de crônicas, relatos, descrições e observações, produtos de viagens daqueles 
que passaram, ou percorreram, o território hispânico na América, especialmente o Sul-americano, 
entre os séculos XVI e XVII, que visa analisar os indícios que podem nos levar a considerações novas 
acerca daqueles que ocupavam espaços sulamericanos dos mais diversos e com as mais diversas 
complexidades, relatados por “europeus” das mais diversas origens, perspectivas e interesses, du-
rante os éculos XVI e XVII. Serão estes dados, provindos destas fontes, somados às referencias his-
tóricas e antropológicas, que admitidos pela Arqueologia conduzirão a pesquisa de grupos sociais 
específicos, determinados e identificados; e pela Antropologia, levarão a uma história antiga de 
sociedades nativas atuais ou perdidas no tempo (histórico). 

Jose Carlos Vilardaga (Universidade Federal de São Paulo)
• Entre Buenos Aires e Potosí: caminhos, paisagens, pessoas e mercadorias nos relatos coloniais 

dos séculos XVII e XVIII
A pesquisa pretende analisar alguns relatos coloniais produzidos sobre o caminho que conectava 
o porto de Buenos Aires ao altiplano boliviano e às minas de Potosí. Esta rota, que foi considerada 
uma das mais importantes vias de comércio coloniais, cumpriu funções legais e ilegais e ligou mer-
cados atlânticos e regionais. Além disso, atravessava uma grande variedade de povos indígenas e 
percorria paisagens extremamente diversificadas, como as llanuras dos pampas e os contrafortes 
andinos. Gradativamente organizado e pontuado por cidades coloniais, o “caminho real” apresen-
tou ao longo de quase dois séculos um trânsito intenso de mercadorias, pessoas, ideias e práticas 
que foram muito além da cobiçada prata, e que conectou um importante território econômico 
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da América Meridional. Pretende-se aqui abordar algumas das impressões e percepções sobre esta 
importante rota, expressas em relatos de viajantes como: Descripción breve de toda la tierra del 
Perú, Tucuman, Río de la Plata y Chile, do frei dominicano Reginaldo de Lizárraga (1603); Relación 
de un viaje al Rio de la Plata y de allí por tierra al Perú, do aventureiro francês Acarette du Biscay 
(1657); e a obra El lazarillo de ciegos camiñantes – desde Buenos Aires hasta Lima, escrita por D. 
Alonso Carrió de la Vandera (1771).

Fernando Victor Aguiar Ribeiro (USP)
• A fundação de municípios no planalto de São Paulo em um contexto de integração entre 

América portuguesa e espanhola (séc. XVIII -XVIII)
A proposta dessa comunicação é analisar o processo de criação de vilas no planalto da capitania 
de São Vicente e sua relação com as partes da América Espanhola nos momentos iniciais de colo-
nização.
A ideia é buscar as conexões e integrações entre os municípios portugueses e espanhóis na Amé-
rica nos séculos XVI e XVII, isto é, antes da demarcação de fronteiras no século XVIII e antes da 
definição dos estados nacionais no século XIX.
Apesar da historiografia tradicional, construída a partir das fronteiras dos Estados nacionais atuais, 
buscamos observar a circulação das elites políticas e das experiências sobre a construção do urba-
no no Novo Mundo. Esse contato foi propiciado pelos caminhos que ligavam a vila de São Paulo à 
cidade de Asunción, no Paraguai. 
O município no Novo Mundo, apesar de compartilhar elementos formais e jurídicos com os con-
gêneres ibéricos, assumiu características distintas. Através das práticas políticas, as elites locais das 
novas vilas criaram um novo contexto político-administrativo.
Embora o sertão da porção meridional da América aparente ser uma zona vazia e desconheci-
da, ao longo das primeiras décadas de colonização, tornou-se uma área conhecida e cortada por 
inúmeros caminhos. Isso se deu pela incorporação de elementos e conhecimentos indígenas, que 
possibilitaram a orientação geográfica e a sobrevivência em um ambiente hostil.
Por esses caminhos circularam não somente artigos da incipiente economia vicentina e paraguaia, 
mas principalmente colonizadores em busca de riquezas e permitiu um cenário de compartilha-
mento de experiências sobre a criação de municípios.

Roberta Fernandes dos Santos (PUC-SP)
• Estratégias de apropriação e defesa do marañón espanhol (1638 – 1802)

Durante o período colonial, a Amazônia constituía um espaço de fronteira entre os dois impérios 
coloniais ibéricos, fazendo da região um palco para grandes disputas territoriais, principalmente 
entre a Espanha e Portugal, mas também envolvendo outras nações europeias como a França, a 
Inglaterra e a Holanda.
A divisão dos territórios entre os dois impérios ibéricos foi estabelecida em fins do século XV, pelo 
Tratado de Tordesilhas, o que dava a aparência de que a questão dos limites estava resolvida. Mas 
na prática, a posse futura daqueles territórios ainda virtuais naquele momento, dependeria de qual 
das duas coroas conseguiria aplicar, de maneira eficaz, um projeto de povoamento, aproveitamen-
to econômico e defesa de tal território. Dessa forma, tanto a Espanha quanto Portugal desenvolve-
ram e executaram propostas de colonização para garantir a posse das terras em litígio.
Este trabalho analisa as propostas de apropriação e defesa executadas pela monarquia espanhola 
e suas respectivas autoridades coloniais no Marañón, destacando que havia uma divergência de 
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entendimentos sobre o que representava aquela região para o império colonial espanhol. De um 
lado, a coroa não considerava a região rentável e de outro, as autoridades coloniais compreendiam 
a importância de seu posicionamento estratégico. Assim, as políticas de apropriação e defesa que 
de fato foram postas em prática, refletiam a tensão política entre as autoridades coloniais radica-
das em Madrid e aquelas estabelecidas nas Índias Ocidentais.
De um modo geral, as estratégias de apropriação e defesa executadas pelos espanhóis no Marañón 
se constituíam de algumas ações práticas e simbólicas capazes de garantir a posse daqueles territó-
rios. Porém, uma das estratégias de afirmação do direito de posse mais importantes foi o uso da no-
menclatura “Maynas” para a denominação da área de fronteira com os domínios portugueses no 
Marañón espanhol. Esse nome era o que diferenciava a área reivindicada pelos espanhóis do que 
seria o Maranhão português. Dessa forma, entendemos que o termo Maynas representava mui-
to mais do que uma simples nomeação; representava de fato, a apropriação de um território em 
nome da coroa espanhola, pois era justamente esse nome que diferenciava essa região espanhola 
de qualquer outra área de domínio português, destacando-se que Maynas era uma nomeação 
elástica, flexível, que não determinava um território fixo, mas um espaço em disputa, portanto que 
poderia se retrair ou se expandir conforme as dinâmicas de conflito. Além disso essa nomenclatura 
era constantemente manipulada pelos agentes coloniais que a utilizaram como estratégia de apro-
priação dos territórios de fronteira.

Ione Aparecida Martins Castilho Pereira (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul)
• A ação política dos jesuítas nas fronteiras da América Espanhola em uma perspectiva 

comparativa.
A presente comunicação tem por finalidade apresentar uma análise comparativa da ação políti-
ca desenvolvida pelos jesuítas nas missões Guarani, Chiquitos, Mojos e Maynas. O objetivo deste 
estudo foi o de saber em que medida o projeto evangelizador empreendido pela Companhia de 
Jesus foi semelhante e diferente nestas quatro espacialidades missioneiras. Para responder a este 
questionamento, estabelecemos como delimitação temporal os anos de 1607 a 1767. Tais datas 
referem-se ao início da ação jesuítica nas missões Guarani, passando pelas fundações das missões 
de Maynas (1636), Mojos (1682) e Chiquitos (1690), e, por fim, a data de expulsão dos jesuítas da 
América Espanhola (1767). Já as fontes que constituíram o foco de nossa análise e comparação 
foram tanto documentais quanto bibliográficas. Assim, procuramos demonstrar, através de uma 
análise comparativa, que as diversas formas do existir, produzidas por indígenas e jesuítas nestas 
duas espacialidades missioneiras, criaram como resultado desta relação com o espaço habitado 
tanto diferenças quanto semelhanças.

Helenize Soares Serres
• As estâncias missioneiras: espaços de conexão entre as missões

Essa comunicação pretende refletir sobre as estâncias que os jesuítas dirigiram associadas às suas 
missões na Província Jesuítica do Paraguai, em especial as localizadas na Banda Oriental do rio 
Uruguai. As estâncias missioneiras cumpriam o importante papel de gerar condições materiais de 
existência das reduções jesuíticas. Elas compunham-se de grandes extensões de terras, demarcadas 
por limites naturais como matas, rios e montes, sendo fundadas em regiões distantes entre si. A 
maioria conectava-se por rios, de forma a facilitar a circulação e troca de produtos. Por meio das es-
tâncias e das práticas comerciais que sua produção oportunizava, as missões de diferentes regiões 
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conectavam-se entre si, e com os espaços exteriores à elas. Buscaremos aqui destacar a importância 
desses espaços, via de regra pouco trabalhados pela historiografia missioneira que se ocupa com 
mais frequência dos aspectos imateriais da relação entabulada entre jesuítas e indígenas nos “Trinta 
Povos das Missões”. O estudo das estâncias missioneiras torna-se possível através do diálogo com 
bibliografias do Brasil, Argentina e Uruguai e do conjunto de fontes documentais (tais como rela-
tórios, correspondências, registros) disponível sobre as reduções. 

Maria Cristina Bohn Martins (Unisinos)
• Entre a Inglaterra e o Rio da Prata. Thomas Falkner,  

sua “Descrição da Patagônia” e as disputas coloniais
Em 1774 em Hereford, Inglaterra, veio a luz a “Descripcion of Patagonia and Adjoinjing Parts of 
South America”, obra cuja autoria é atribuída ao religioso Thomas Falkner. Médico, e missionário, 
o jesuíta cumpria o exílio derivado da expulsão de sua Ordem dos territórios castelhanos, quan-
do produziu o manuscrito em que se baseia o referido livro. Para melhor compreendermos o seu 
teor, é preciso levar em conta que o texto sofreu, antes de ser publicado, um acentuado processo 
de edição por parte de William Combe, notório defensor de uma política comercial agressiva por 
parte da Inglaterra quanto às colônias hispano-americanas. No Prefácio que acompanha o livro, 
Combe chegou a reconhecer que o que foi publicado não correspondia exatamente ao manuscrito 
original, e que haviam sido feitas alterações na linguagem e no ordenamento do material escrito 
por Falkner.
A obra que resulta deste processo de escrita e edição teve uma intensa repercussão, uma vez que 
continha dados, inclusive “estratégicos”, sobre áreas e populações pouco conhecidas do império 
espanhol. Tendo sido entendida como um incentivo à ocupação dos territórios austrais pelos in-
gleses, ela impactou fortemente seus leitores nos círculos ilustrados espanhóis.
A proposta desta comunicação é a de analisar a “Descripcion of Patagonia” considerando o con-
junto das questões aqui brevemente elencadas. Isto é, importa discutir o seu contexto de produção 
- pautado pela memória e experiência do jesuíta -, e cotejar o texto com outras obras de jesuítas 
seus contemporâneos. Depois, avaliar o contexto de sua edição, o qual porta as marcas de William 
Combe para, depois, refletir sobre a circulação e recepção do texto entre os espanhóis.

Juliana Aparecida Camilo da Silva (UNISINOS)
• A trajetória de Cangapol “O Bravo” e as conexões na fronteira sul bonaerense (século XVIII)

A presente comunicação tem por objetivo apresentar a trajetória de um cacique denominado 
Cangapol, ou Nicolás, “O Bravo”, líder de uma importante “tolderia” na pampa argentina de mea-
dos do XVIII. Foi com ele que os jesuítas negociaram a fundação de três povoados missioneiros na 
fronteira do Rio Salado entre os anos de 1740-1753, aproximadamente. Por meio deste persona-
gem pretendemos pensar aspectos mais amplos da dinâmica das sociedades indígenas na fronteira 
sul bonaerense em meados do XVIII. São eles: as conexões com a sociedade “branca”, as relações 
interétnicas, o trânsito de bens materiais e simbólicos e as características que assumem os cacica-
dos nesta época. Fica claro assim, que entendemos a fronteira como uma área de interconexões 
(WEBER, 2007), e como um espaço ímpar para a análise dos contatos interétnicos. De fato, o ca-
cique Bravo foi um personagem ativo na fronteira bonaerense, responsável não só por um dos 
maiores “malones” do período, mas também por intensas contendas, negociações e tratados com 
os hispano-criollos. Sabemos que a atenção requerida ao lugar dos indivíduos na historiografia 
contemporânea é resultado do colapso de certos métodos que ordenaram o trabalho dos histo-
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riadores durante grande parte do século XX, bem como, da crise dos grandes paradigmas expli-
cativos que estruturaram a historiografia por várias décadas. Dessa forma, os historiadores atuais 
buscam o protagonismo do sujeito, a agência humana, ou ainda, “restaurar o papel dos indivíduos 
na construção dos laços sociais” (CHARTIER, 1994, p. 102). Contudo, nossa reflexão não pretende 
elaborar uma biografia do chefe pampa, mas se valer dele como argumento narrativo para uma 
visão alternativa da história das missões jesuíticas e das relações entabuladas entre ocidentais e 
indígenas. Nossas principais fontes para este estudo são: a“Carta Ânua de 1735-1743” de Pedro 
Lozano, a “Descripción de la Patagonia” (1774) de Tomas Falkner, o “Paraguay Cathólico. Los indios 
pampa-puelches-patagones” (1772), de Sanchez Labrador, e a compilaçao Entre los pampas de 
Buenos Aires feita por Guillermo Furlong em 1938. Também podemos destacar vários documentos 
do Archivo General de la Nación, Argentina, do fundo Comandancia de Fronteras (Sala IX, Leg. 1-5-
3). Entre outros destaca-se aí um conjunto de “Bandos do Governador” (1740-1750), e o tratado 
“Paces del Casuatí” (1741-1742). Outros registros importantes são algumas cartas e delegações 
contidas no Arquivo General de las Indias en el Museo Etnográfico, Carpetas I (1716-1745) e J 
(1746-1794). Estes documentos em geral traduzem uma visão altamente negativa sobre os nativos 
da região e sobre Cangapol. Contudo, submetidos à regras adequadas de análise, eles se prestam 
bem para o estudo que estamos propondo.

Anderson Roberti dos Reis (Universidade Federal de Mato Grosso)
• A conjura contra o Marquês. O motim de 1624 na Nova Espanha segundo o vice-rei.

O objetivo deste trabalho é analisar duas relações deixadas pelo vice-rei Marquês de Gelves a res-
peito dos tumultos ocorridos em 1624 na capital da Nova Espanha, ocasião em que foi apeado de 
seu cargo em razão de um motim iniciado após as tensões entre o vice-rei e o arcebispo. Ao exa-
minar tais documentos, pretendemos realçar as memórias elaboradas pelo Marquês de Gelves du-
rante e depois dos conflitos a fim de observá-las à luz das principais interpretações historiográficas, 
cujas leituras têm enfatizado temas relevantes à história da Monarquia Espanhola no século XVII 
– e especialmente, à história do governo hispânico em terras americanas –, a exemplo da noção de 
crise, reforma, disputas pela autoridade, patriotismo crioulo entre outros.

Ricardo Leme Santelli (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Juan de Solórzano Pereira: a Monarquia e o Conselheiro (1589-1655)

Juan de Solórzano Pereira (1575 – 1655) foi um renomado escritor e jurista espanhol que construiu 
uma proeminente carreira nas grandes instituições monárquicas: da audiência de Lima ao Conselho 
de Castela, fazendo parte do Conselho das Índias por 15 anos. É mais conhecido pelos historiadores 
por sua Política Indiana (1648), uma obra fundamental e clássica para a interpretação do governo e 
da administração dos amplos territórios da Monarquia hispânica. Nesta comunicação refletiremos 
sobre sua vida e obra, especialmente em Salamanca, Lima, Huancavelica e Madri; além de discutir 
suas proposições e posições acerca da justificativa e defesa da expansão hispânica nos territórios 
americanos. Salientamos suas influências, diálogos e ideias, que, coligados, fomentaram seu projeto 
político, para um Atlântico ibérico, e de vida, durante os reinados de Felipe III e Felipe IV.
Nas linhas de Política Indiana e em outras obras de Solórzano Pereira, encontramos uma questão 
importante: a legitimidade do Império e da presença espanhola na América. Aqui, ressaltaremos 
aspectos que, para Solórzano, justificam e legitimam a expansão marítima espanhola. Não é por 
acaso que essas obras têm essa marca. Era necessária, através de reflexões teóricas fundamentais, 
a formação de bases políticas e legais para tratar de assuntos que se referiam ao reino, à coroa e a 
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colônia. Solórzano pautou seus escritos numa forte defesa, baseada nos seus conhecimentos ju-
rídicos, contra inimigos internos e externos que tentavam se sobrepor ao Estado Espanhol. Além 
disso, ajudou a fortalecer a ideologia de legitimidade do império, a qual teve grande impacto sobre 
a classe dirigente espanhola, temerosa de que os grandes sucessos e lucros anteriores estivessem 
ameaçados. Para esta tarefa trabalhou com questões caras à economia, à administração colonial 
e à questão jurídica, apoiando-se na tradição clássica humanista e também em questão religiosas. 
Nota-se também em suas obras, a presença do Direito Romano, que servirá como apoio na cons-
trução de sua visão sobre o sistema de administração das Índias, alimentando, portanto, a forma-
ção do Direito Indiano.

Flávia Preto de Godoy Oliveira (Universidade de São Paulo)
• O Conhecimento e a Governança: a solicitação de informações sobre o mundo natural e o 

governo das Índias Ocidentais no início do século XVII
Em 1604, foi enviado para as diferentes partes das Índias Ocidentais o “Interrogatorio para todas 
las ciudades, villas y lugares de españoles y pueblos de naturales de las Indias Occidentales, islas y 
Tierra Firme”. Elaborado pelo Consejo de Indias, esse documento continha 355 questões acerca de 
diferentes temáticas. O objetivo central do questionário era apresentar dados que possibilitassem 
aos conselheiros a tomada de decisões. Tratava-se, portanto, de um mecanismo de controle e de 
conhecimento à distância pautado na escrita. As respostas também serviriam para que o ocupante 
do cargo de cronista maior das Índias pudesse recopilar as informações e a partir delas escrever 
suas obras.
Quatro anos mais, tarde era produzido outro documento, desta vez assinado pelo presidente do 
Consejo, o conde de Lemos y Andrade, intitulado “Discurso que hizo el conde de Lemos y Andrade, 
presidente del Consejo de Indias, dedicado al Duque de Lerma y de muchas particularidades de la 
prouincia de Quito en Indias”. Neste texto, eram ratificadas a necessidade de envio das respostas 
do questionário de 1604 e a importância desse conhecimento para boa governança. O Discurso 
também trazia um modelo – estabelecido pela descrição da Província dos Quijos – que deveria ser 
seguido pelo cronista das Índias na confecção de suas crônicas e relações. 
Tanto o questionário de 1604 quanto a descrição presente no Discurso do conde de Lemos y An-
drade abarcam uma grande variedade de temáticas que extrapolavam aquelas que eram tradicio-
nalmente vinculadas às tarefas burocráticas exercidas por órgãos administrativos como o Consejo 
de Indias. Entre os assuntos abordados estavam perguntas e descrições de elementos naturais das 
Índias Ocidentais, tais como clima, relevo, rios, minerais, plantas e animais. Ambos os documentos 
eram expressões de iniciativas e projetos de governança. Assim, a presença de temas como os ani-
mais e as plantas indica que eram assuntos que se desejava conhecer e dominar. 
A proposta deste trabalho é analisar os documentos em diálogo com a historiografia recente sobre 
o papel das instituições para a construção do conhecimento sobre a fauna e a flora e as relações 
entre ciência e império entre o final do século XVI e o início do século XVII. Para tanto, além de 
reconstruir os principais debates envolvendo as temáticas mencionadas, pretende-se examinar a 
retórica imperial presente nos dois textos em diálogo com as políticas administrativas do Consejo 
de Indias.

Iuri Cavlak (Universidade Federal do Amapá)
• A Formação Histórica das Guianas e o entorno regional.

A História do extremo norte da América do Sul tem uma complexidade significativa. As três guia-
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nas - Guiana Inglesa, atual Guyana, Guiana Holandesa, atual Suriname, e Guiana Francesa, único 
território sul americano ainda pertencente a uma metrópole europeia - possuem características 
caribenhas, não obstante encravadas no continente. Lugares de hegemonia não ibérica, desenvol-
veram-se através da mão de obra escrava negra e posteriormente imigrantes asiáticos, logrando 
ou uma independência politica hiper-tardia, na segunda metade do seculo XX para Guiana Inglesa 
e Suriname, ou status de território francês de ultramar, como a Guiana Francesa. Foram palco de 
extraordinárias revoltas e quilombos, no século XIX, e aspiração pelo socialismo, no século XX, con-
figurando-se enquanto sociedades pluriétnicas de muçulmanos, hindus, cristãos e quilombolas, 
um cadinho de povos sempre em busca de uma identidade. A nova fase de inserção internacional 
brasileira no seculo XXI vem produzindo uma “sul-americanização” desses povos, o que tende a 
ressaltar as conexões e interfaces históricas que tiveram lugar no passado, pontos que abordare-
mos neste trabalho.

Lucas de Faria Junqueira (Universidade Federal do Oeste da Bahia)
• Identidade e ideário político na crise do Antigo Regime no Chile: notas sobre o pensamento 

de Juan Egaña (1768-1836)
O presente estudo objetiva analisar aspectos do pensamento de Juan Egaña, um dos ilustrados 
criollos de fins do século XVIII e primeiras décadas do XIX que despontaram na cena intelectual e 
política, primeiro reformista, depois revolucionária, da América hispânica. Dentre a vasta biblio-
grafia de Egaña (como acadêmico, jurista, periodista e político), a atenção recai sobre uma obra 
de cunho autobiográfico, além de teológico e político, El Chileno Consolado en los presidios, ó 
Filosofía de la Religion, contendo reflexões e trabalhos seus do período em que esteve preso na 
ilha de Juan Fernández (1814-1817), obra publicada posteriormente em dois tomos, em Londres 
(1826). Foco de interesse especial é a seção sexta, que abre o tomo II, composta unicamente pelo 
Memorial escrito en el presidio para dirigirse al Rey Fernando VII. Neste Memorial, Egaña expôs as 
justificativas para os procedimentos dos “americanos” (ou chilenos) rumo ao autogoverno a partir 
de 1810, em meio à crise aberta pelo vazio do poder real, donde emergem as múltiplas identidades 
dentro do império hispânico na época de crise, além de noções jusnaturalistas e reflexões acerca do 
pacto social imperial em xeque. O estudo da obra deste ilustrado patriota peruano-chileno, den-
tre os mais destacados intelectuais do Chile de então, permite vislumbrar a circulação de ideias e 
práticas políticas no contexto colonial tardio, a partir do confronto com outras fontes da América 
hispânica e mesmo da América portuguesa. 

Pedro Vicente Stefanello Medeiros (Universidade Federal Fluminense)
• O agrarismo ilustrado espanhol a partir do Fuero de Población de 1767

Objetivamos neste texto discutir o agrarismo ilustrado espanhol a partir do “Fuero de Población” 
outorgado pelo Rei Carlos III às localidades formadas em Sierra Morena na região da Andaluzia. 
Este objetivo específico de análise compõe um momento de nossa dissertação, cujo escopo mais 
amplo busca entender o desenvolvimento da política agrária ilustrada e sua posterior incidência 
no Rio da Prata através do expediente de “arreglo de los campos”, compreendendo deste modo, a 
inserção do “blandengue” José Artigas neste processo. O “Fuero de Población de 5 de julio de 1767” 
foi um documento elaborado pelo Conde de Campomanes com a colaboração de Pablo de Ola-
vide. Este projeto pretendia fundar uma sociedade agrícola modelo que servisse de exemplo para 
o resto da Espanha e que garantisse a segurança e a ordem pública no caminho que unia Madrid, 
Córdoba e Sevilla, povoando assim, zonas praticamente desertas. Estudar o “Fuero de Población de 
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1767” nos permite compreender de maneira mais sólida o conteúdo do programa agrário ilustra-
do. O caráter prático desta fonte nos possibilitará a construção de algumas diretrizes importantes 
para a sequência de nosso trabalho. Deste modo, será plausível pensar com mais complexidade o 
modo pelo qual o substrato ideológico da ilustração se expressa no intento de resolver os proble-
mas rurais no Vice-reinado do Rio da Prata. 

Rodrigo Faustinoni Bonciani (Universidade Federal da Integração Latino-Americana)
• Escravidão e liberdade: a história de uma dicotomia inventada

O estudo sobre as formas de exploração das populações indígenas e africanas durante o período 
de colonização europeia das Américas revela que a escravidão nunca existiu de forma isolada e 
absoluta, o que se observa é a convivência, e mesmo a complementaridade, entre diferentes mo-
dalidades de trabalho forçado. Entendemos que o antagonismo entre a “liberdade indígena” e a 
“escravidão africana” é uma construção historiográfica, oriunda, em grande medida, de uma apre-
ensão liberal das categorias “liberdade” e “escravidão”, estabelecidas por uma ideologia do trabalho 
livre e por uma ideia de revolução que enfatiza a noção de ruptura entre duas épocas, o Antigo 
Regime e a Modernidade. A proposição desta comunicação é começar por uma reflexão sobre as 
categorias “liberdade” e “escravidão” no início da época moderna, mostrando que os estatutos hu-
manos eram definidos segundo uma visão social tripartite (escravos, forros e livres) e de que cada 
um desses status era compreendido por meio de uma visão hierarquizada das relações de domínio; 
a liberdade de um índio americano era essencialmente distinta da liberdade de um cristão euro-
peu. Além disso, as práticas e experiências de dominação e resistência subvertiam as categorias 
estabelecidas por teólogos, juristas, colonos e funcionários régios, exigindo do historiador a análise 
de casos concretos. No segundo momento dessa comunicação, apresentaremos um estudo sobre 
a transformação da mit’a andina em mita colonial e sua complementaridade com a escravidão 
africana nas minas de Potosí no último quarto do século XVI. E finalizamos com uma reflexão sobre 
alguns casos de convivência de diferentes formas de trabalho forçado no Brasil colonial. Ao longo 
da apresentação, nos interessa, também, pensar sobre a ausência da categoria “trabalhador” no 
período colonial e sobre a possibilidade de utilizar as definições jurídicas de escravidão do século 
XVI para caracterizar formas contemporâneas de escravidão. 

005. A escravidão negra nas Américas: o antigo problema sob novas miradas
Coordenação: Ynae Lopes Dos Santos, Gabriel Aladrén

Resumo: Este simpósio temático tem como objetivo favorecer o debate entre pesquisadores da 
escravidão negra nas Américas. Em que pese a ampla diversidade cronológica e espacial, os estudos 
sobre a escravidão no Novo Mundo compartilham, especialmente com a crescente interlocução 
de diferentes historiografias nacionais, uma unidade temática e um conjunto de balizamentos te-
óricos que ensejam um diálogo frutífero e até mesmo necessário. O intuito é criar um espaço para 
apresentar e discutir criticamente diferentes experiências da escravidão, desenvolvendo reflexões 
lastreadas na renovação teórica da historiografia que se debruçou sobre o tema nas últimas dé-
cadas. Esperamos reunir trabalhos sobre os distintos espaços do continente americano entre os 
séculos XVI e XIX, que focalizem aspectos variados, tais como: tráfico atlântico e interno; moradia 
e escravidão urbana; escravidão e espacialidade; alforria e libertos; família e redes de sociabilidade; 



166

racialização e hierarquias sociais; culturas africanas e etnicidade; política e diplomacia da escravi-
dão; economia e estruturas produtivas; ideias antiescravistas e pró-escravistas; resistência escrava; 
cidadania e formação dos estados nacionais; experiências e relações de trabalho; escravidão, lei e a 
justiça. Estudos comparativos ou que integrem enfoques locais e regionais em quadros de análise 
globais são particularmente bem vindos.
Justificativa: Na década de 1960, David Brion Davis foi preciso ao apresentar a escravidão como 
um “problema” na cultura ocidental. Instituição que acompanhou boa parte da história da huma-
nidade, com o advento do Novo Mundo a escravidão foi ressignificada e explorada nas mais va-
riadas facetas. Quer pela complexidade das relações que estabeleceu, quer por sua longa duração 
e caráter estruturante em muitas sociedades do mundo atlântico, a escravidão constitui uma das 
questões axiais para os historiadores das Américas. Robin Blackburn, recentemente, afirmou que 
a escravidão foi uma instituição crucial para a formação do capitalismo e para a decolagem eco-
nômica do Ocidente. Ao mesmo tempo, as lutas e conflitos que ela gerou constituem um legado 
inescapável da concepção sobre os direitos humanos nas sociedades contemporâneas. A despeito 
da apreciação de seu significado universal, o historiador britânico sugere que a escravidão mo-
derna passou por três épocas, cada uma delas relacionada a distintos sistemas desenvolvidos no 
mundo atlântico: a barroca, nas Américas espanhola e portuguesa até meados do século XVII; a 
colonial mercantilista, nascida no século XVII com a expansão da produção de açúcar e tabaco no 
Caribe, no Brasil e na Virgínia; e a industrial, que emergiu na era das revoluções e foi capitaneada 
pelos Estados Unidos, Cuba e Brasil. Sem necessariamente concordar com a caracterização suge-
rida por Blackburn, sua proposta de realizar uma história comparativa e integrada da escravidão 
nas Américas é muito auspiciosa e válida como perspectiva e linha condutora para uma agenda de 
investigação. Os últimos anos presenciaram a emergência avassaladora de novos modelos para o 
estudo da escravidão, mobilizados em torno de rótulos como história atlântica, global, integrada 
ou conectada. Tal renovação, propiciada pelo crescente intercâmbio entre pesquisadores de diver-
sos países, concede à escravidão um papel relevante nas atuais preocupações historiográficas, por 
isso a proposta deste simpósio é abrir um espaço para o debate e a interlocução entre os historia-
dores que se dedicam ao tema.

Alain El Youssef (Associação Escola Graduada)
• A Guerra Civil norte-americana e a crise da escravidão no Império do Brasil: o caso da Lei do 

Ventre Livre
Nos últimos anos, uma vasta historiografia vem extrapolando as fronteiras nacionais para enten-
der as relações entre os processos ocorridos dentro do Estado nacional brasileiro e os fenômenos 
sociais, econômicos e políticos mais amplos, de caráter global. A historiografia da abolição, no 
entanto, pouco avançou nessa frente. Grande parte dos estudos que versaram sobre a crise da es-
cravidão brasileira focou suas análises no movimento abolicionista, na agência escrava, nos debates 
ocorridos na imprensa, nos conflitos entre senhores e cativos, na figura do Imperador e na política 
parlamentar – temas circunscritos à realidade brasileira. Na contracorrente dessas análises, a pre-
sente comunicação tem como objetivo mapear a repercussão da Guerra Civil norte-americana no 
Império do Brasil, especialmente no que diz respeito a suas consequências para o encaminhamen-
to do processo abolicionista no país. Por meio da análise de artigos dos principais jornais do Rio 
de Janeiro, dos Anais da Câmara dos Deputados e dos Anais do Conselho de Estado, será avaliado 
o papel que o conflito nos Estados Unidos e o momento inicial da Reconstrução tiveram para o 
questionamento do cativeiro no Brasil e para a crise da “segunda escravidão”. A apresentação terá 
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como foco a conjuntura que resultou na aprovação da Lei do Ventre Livre pelo parlamento impe-
rial e dialogará com as diversas vertentes historiográficas que analisaram os fatores que levaram à 
sua aprovação. Ao final, pretende-se mostrar que a Guerra de Secessão foi um elemento essencial 
para a compreensão dos impulsos que conduziram aos primeiros passos da abolição da escravidão 
no Império do Brasil. 

Fábio Kuhn (UFRGS)
• A Colônia do Sacramento, o tráfico negreiro no Atlântico Sul e os interesses britânicos no Rio 

da Prata (1715-1750)
Um dos principais desdobramentos americanos do Tratado de Utrecht foi a abertura parcial do 
mercado colonial hispânico aos ingleses, que obtiveram como concessão o Asiento de escravos. 
A Grã-Bretanha obteve em 1713 o direito de introduzir até 4800 “piezas de Indias” a cada ano 
na América espanhola, pelo prazo de três décadas. Graças a esse privilégio, que se constituía, nas 
palavras de John Elliott, em um “contrato de comércio de escravos extremamente valioso”, os britâ-
nicos passaram a abastecer os domínios castelhanos na América, e não somente com cativos. Isso 
porque a concessão incluía o denominado “navio de permiso”, enviado anualmente pela South Sea 
Company, a companhia inglesa que era responsável pela execução do Asiento.
Na região do Rio da Prata, os ingleses tornaram-se os principais concorrentes dos portugueses na 
região platina, já que além dos negros escravizados eram introduzidas mercadorias britânicas. Não 
obstante os trabalhos recentes de Fernando Jumar e Fabrício Prado tenham comprovado a coope-
ração de facções mercantis da Colônia do Sacramento com mercadores ingleses, existem evidên-
cias de que nem todos se beneficiavam com a presença britânica na região. Após o período crítico 
do cerco espanhol de 1735-1737, o comércio sacramentino voltou a florescer, atingindo seu auge 
nas décadas de 1740 e 1750. Nesses anos, não houve maiores hostilidades entre as Coroas ibéricas, 
o que permitiu uma maior aproximação oficial entre ambos os governos. Essa situação acabou 
facilitando o intercâmbio comercial, incrementando as possibilidades de contrabando. Durante a 
década de 1740, terminado o Asiento inglês, as relações comerciais entre Colônia e Buenos Aires 
foram fortemente retomadas, especialmente no que dizia respeito ao trato negreiro. A partir de 
então, os portugueses passaram a controlar o tráfico de escravos, introduzindo milhares de cativos 
na América hispânica de forma clandestina, através da praça mercantil da Colônia. Tanto no caso 
dos ingleses, quanto dos portugueses, havia grande interesse pela prata espanhola, o que explica a 
“descoberta” da Colônia do Sacramento pelos comerciantes britânicos de longo curso, que perce-
beram as potencialidades do pequeno entreposto platino, situado na margem esquerda de Buenos 
Aires. Estimativas indicam que o comércio inglês na Colônia do Sacramento chegava a 500 mil 
libras esterlinas em meados do século XVIII, enquanto que o total combinado das exportações bri-
tânicas alcançava 8 milhões de libras anuais. A comunicação pretende tentar entender as conexões 
entre os interesses comerciais britânicos no Prata e as redes trans-imperiais de contrabando de 
escravos que foram utilizadas pelos portugueses para a consecução dos seus objetivos econômicos 
na região platina, a “porta dos fundos” da América espanhola.

Priscila Ferrer Caraponale
• A questão da escravidão negra no Proyecto de Constitución para la isla de Cuba de Joaquín 

Infante.
O presente trabalho analisa como foi abordada a questão da escravidão negra no Proyecto de 
Constitución para la Isla de Cuba, formulado pelo advogado hispano-cubano Joaquín Infante em 
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1812, no despontar dos processos de independência da maioria das colônias americanas dos impé-
rios Ibéricos. Foi no início dessas conturbações políticas que a figura pública de Infante surge pela 
primeira vez. Seu nome aparece relacionado a uma conspiração promovida por maçônicos em 
Cuba, em 1810, que aspirava o estabelecimento de uma Junta Governativa de cunho independen-
tista, tal como estava ocorrendo em outros territórios da América continental. Com o fracasso do 
movimento, Joaquín Infante foi perseguido pelas autoridades de Havana e acabou se refugiando na 
convulsa Venezuela, onde publicou seu Proyecto de Constitución, no qual é possível identificar a 
utilização de diversos elementos do ideário racionalista ilustrado para fundamentar um novo dese-
nho de Estado em oposição ao poder centralizado das monarquias absolutistas. Para este trabalho, 
o foco de análise esteve diretamente relacionado a proposta constitucional de Joaquín Infante so-
bre o espinhoso tema da escravidão e tráfico negreiro. Assim, pretendeu-se inscrever tal proposta 
tanto no ambiente dos debates constitucionais da época quanto no próprio contexto iberoameri-
cano de finais do século XVIII e início do XIX.

Olgario Paulo Vogt (UNISC), Roberto Radünz (UCS/UNISC)
• “Quais outras filhas de Jericó”: prostituição e escravização na fronteira da Banda Oriental do 

Uruguai
A escravidão como tema de pesquisa tem sido abordado de múltiplas formas. Como réu ou vítima, 
o negro no século XIX foi responsabilizado judicialmente por seus atos na condição de cativo ou 
alforriado. Uma vez livre, não havia garantias de que essa alforria fosse condição de liberdade plena. 
Os casos de alforriados que, por circunstâncias espúrias ou meandros jurídicos, voltaram aos gri-
lhões da escravidão, estão em parte registrados pela historiografia especializada do tema. Paralelo a 
esse processo, negros nascidos no Estado Oriental do Uruguai foram trazidos para o sul do Império 
e reduzidos ilegalmente à condição de escravos. No território vizinho, a escravidão havia sido abo-
lida na década de 1840 e, portanto, o negro nascido nesse território havia sido concebido de ventre 
livre. O objetivo dessa comunicação é problematizar o caso de negros livres nascidos no território 
vizinho do Uruguai que foram reduzidos à escravidão. A base empírica é um processo crime de es-
cravização (APERS: Civil e Crime. 1853, N. 2367, M. 71, E. 99) de pessoa livre. O processo aberto em 
1853 na vila de Jaguarão trata da crioula de nome Rita, 9 anos, natural da Colônia do Sacramento, 
Uruguai, filha de Raimunda e Maria, ambos livres e já falecidos. A ré é Domingas Gracelina, viúva, 
24 anos, natural da Província de São Pedro, moradora de Bagé, filha de pais naturais do Estado 
Oriental, que vivia de suas rendas, e que acompanhara um regimento à Colônia do Sacramento à 
época em que o Exército brasileiro intervira na Banda Oriental. Em Colônia a ré “contraiu amizade 
privada, íntima e ilícita” com o capitão José Caetano, da Guarda Nacional. Dali o acompanhara para 
Montevideo. Ao separarem-se, deu-lhe o capitão “como em prêmio de suas condescendências, e 
fragilidades, a crioula Rita. Regressando à Província, enlaçara-se com o cadete Cândido Xavier de 
Brito. Em Jaguarão, com a participação de seu amasiado, vendeu a menor Rita por 150 patacões à 
Joaquina Maria Vieira. Esta procurou legalizar a propriedade ao pagar quatorze mil e quatrocen-
tos reis na Coletoria da vila a título de meia siza. O caso suscitou a abertura de um inquérito pelo 
subdelegado de Jaguarão. A Justiça Pública pronunciou Domingas como incursa no Artigo 179 
do Código Criminal de 1830. Julgada pelo Tribunal do Júri de Jaguarão e defendida por Guilherme 
Candido de H. Brito, a ré acabou sendo absolvida e solta. Esse caso ilustra a existência de tráfico 
entre fronteiras, na qual não se enquadra nem o Atlântico nem o interno. No caso do Sul do Brasil, 
a fronteira com a Estado Oriental foi utilizada tanto para a fuga como para a escravização ilegítima.
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Yobani Maikel Gonzales Jauregui
• Los esclavos de Lima y su defensa del matrimonio en el siglo XVII

en el presente trabajo trataremos de reconstruir los caminos de adecuación y resistencia que la 
población africana y afrodescendiente ofrecieron frente al sistema, utilizando el derecho como un 
elemento de defensa ante el abuso de los amos.
El accionar legal del esclavo tiene su punto de partida a fines del siglo XVI y logra manifestarse de 
manera creciente durante el siguiente siglo. Estas acciones legales tienen como centro la ciudad, 
dado que en este espacio la población esclava y liberta interactuaban de forma más fluida con la 
cultura dominante, hecho que permitió el conocimiento y la utilización de la cultura letrada. El ac-
ceso a la cultura dominante es una de las problemáticas que trataremos de abordar en este trabajo, 
partiendo de la premisa de que la cultura dominante se filtra hacia los excluidos, en los cuales se 
recrea e instrumentaliza. De modo que los esclavos o libertos, lejos de ser sujetos pasivos ante el 
sistema que lo oprimió, opusieron resistencia y pasaron por mecanismos y procesos de aprendizaje 
complejos que le permitieron acceder a terrenos que supuestamente estaban vedados para ellos.
Este uso recurrente del derecho ha sido identificado por José Andrés Gallego “como las actitudes 
populares ante el poder, esta actitud identifica una idea de justicia y del ejercicio del poder judicial, 
o sea de la aplicación del derecho” . En suma, los negros esclavos asumieron una idea de justicia a 
la hora de iniciar una demanda contra sus amos. El solo hecho de ver quebrada la institución ma-
trimonial, motivó permanentes demandas en el tribunal eclesiástico, demandas alentadas por la 
misma Iglesia. 
Por otro lado, se debe reconocer a la Iglesia Católica como la institución que protegió y otorgó de-
rechos a la población esclava que, dentro del status jurídico civil, era consideradacomo seres huma-
nos sin personalidad jurídica. Sin embargo, durante el siglo XVI la discusión sobre la humanidad del 
esclavo fue central en teólogos de la época y fue incorporada en la legislación eclesiástica. Incluso, 
este fenómeno no es monopolio de la América española, también se puede observar en el caso de 
la América portuguesa, como lo destacan Joao Fragoso y María FatimaGouvea:
“Uma vez incorporados ao espaco da mesma monarquia católica, adquiriam a condicao de servo 
civil, o que implicava no reconhecimiento de term alma, serem cristianizados pelo batismo e por 
ele ingressarem no mundo das relacoes pessoais, leia-se, compadrio, sendo isto reconhecido pela 
Igreja e pelo rei. En outras palabras, se cativos na condicao de pessoas já eran agentes, no espaco da 
monarquia lusa elas transfomam-se em escravos cristaos com seus devidos direitos ”.
Esta afirmación rescata la importancia de la iglesia en el reconocimiento de los derechos cristianos 
de los esclavos.

André do Nascimento Corrêa (Unisinos), Marcelo Santos Matheus (UFRJ)
• A escravidão no Rio Grande do Sul e no Texas (Caçapava e Brazoria, primeira metade do 

século XIX)
Desde a publicação de Slave and Citizen, de Frank Tannenbeum, em meados da década de 1940, 
as análises comparativas entre os sistemas escravistas montados nas Américas, assentados no con-
trole político exercido por nações europeias, ganhou forma. Contudo, grosso modo, os estudos 
comparativos têm ênfases mais gerais, contrastando os modelos que foram sendo elaborados ao 
longo dos séculos no novo mundo. A comunicação que ora apresentamos tem uma finalidade 
um pouco diferente. Nela, temos por objetivo comparar as características das escravarias de duas 
localidades – Caçapava do Sul, na província do Rio Grande do Sul (Brasil), e Brazoria, na então 
República do Texas. Para tanto, as fontes utilizadas foram uma lista de fogos, para o município 
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brasileiro, e um levantamento de propriedades, para o condado norte-americano. Cremos que as 
duas localidades formam um lócus profícuo para o estudo que aqui propomos, pois guardavam 
semelhanças interessantes: as duas estavam inseridas em um contexto de expansão migratória (a 
fronteira sul do Brasil, na primeira metade do século XIX, recebia uma população de luso-brasilei-
ros bastante significativa, que ajudava a dilatar as fronteiras do Império do Brasil. Da mesma forma, 
o Texas atraia diversos grupos migratórios que advinham dos EUA – e que foram decisivos para 
sua incorporação a este último em 1845); segundo, as duas eram regiões de fronteira, o que dotava 
a escravidão ali praticada de características próprias; por fim, mesmo em um contexto fronteiriço 
(com nações onde a escravidão não era permitida), a população cativa de ambos os lugarejos cres-
ceu ao longo do século XIX. Contudo, também haviam algumas diferenças – e a maior delas era 
na matriz econômica: enquanto em Caçapava a pecuária era a principal atividade econômica, em 
Brazoria predominavam as plantações de açúcar e algodão. Esclarecido isto, é importante dizer te-
mos como objetivos específicos averiguar, primeiro, a quantidade de fogos com e sem escravos em 
cada localidade; depois, realizaremos uma estrutura de posse escrava para analisar quais as carac-
terísticas dos plantéis; por último, iremos averiguar a concentração de escravos entre as pequenas, 
médias e grandes escravarias. De antemão, podemos antecipar que, apesar do número de fogos e 
da quantidade de escravos em Caçapava e Brazoria serem parecidos, na primeira a posse escrava 
estava amplamente disseminada pelo tecido social, ao contrário de Brazoria, onde apenas cerca 
de 1/3 dos fogos eram de escravistas. Da mesma forma, em Caçapava predominavam as pequenas 
e médias escravarias, as quais concentravam boa parte dos cativos. Por outro lado, em Brazoria, 
muito embora os pequenos e médios planteis também fossem a maioria, as grandes escravarias 
concentravam a absoluta maioria dos cativos.

Wagner de Azevedo Pedroso (Prefeitura de Montenegro)
• Analisando a estrutura de posse escrava para a compreensão de um plano insurrecional 

escravo na Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos, RS (1863)
Era um domingo de maio de 1863, os preparativos para a festividade do Divino Espírito Santo es-
tavam em seu momento final e a população da Freguesia da Aldeia dos Anjos estava a espera do 
momento da festa, mas parecia que alguns escravos tinham outros objetivos para este momento. 
Aproveitando-se da distração da população da localidade, diversos cativos de diversas escrava-
rias passaram a aliciar alguns de seus companheiros para fazerem um levante contra os “brancos”. 
Esta tentativa insurrecional foi, assim como tantas outras pelo Brasil, reprimida e sufocada pelas 
autoridades locais, mas o que teria levado estes cativos a buscarem uma atitude de rompimento 
tão direta e, como escreveu J.J. Reis, com uma possibilidade de acordo com seus senhores tão im-
provável. Buscando compreender as possíveis razões da atitude de rompimento empreendida por 
estes cativos, visamos neste trabalho analisar a estrutura de posse escrava, para compreender quais 
mudanças são percebidas nas escravarias locais nos momentos entre 1841 e 1870, que poderiam 
indicar razões para a tomada de decisão dos cativos. Os dados dos inventários analisados nos per-
mite verificar a predominância de um padrão de posse de pequenas escravarias (1 a 9 cativos), com 
algumas poucas médias (10 a 19) e pouquíssimas grandes (20 ou mais) escravarias. Analisando al-
guns inventários dos senhores dos insurgentes, assim como de seus familiares verificamos que estes 
senhores não correspondiam a maioria da população, faziam parte de uma pequena elite regional, 
que possuía uma quantidade considerável de escravos, gado e terras. Esta elite senhorial apresenta 
indícios de extensas relações sociais estabelecidas entre si (pai, filho, irmão, cunhado, genro, entre 
outros), e os escravos insurgentes viviam dentro destas redes, muitas vezes interagindo entre as 
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escravarias destes senhores, como se percebe nos relatos presentes no processo-crime da insurrei-
ção. Junto a esta interação escrava, temos que muitos senhores dos cativos envolvidos no plano de 
levante vieram a falecer em um momento bastante próximo do planejamento dos escravos (1863), 
fato que nos apresentará alguns indícios para a decisão de uma “resistência” coletiva destes cativos, 
principalmente as relacionadas a costumes estabelecidos com seus antigos senhores.

Natânia Silva Ferreira (Universidade de São Paulo)
• Estrutura de riqueza em Varginha, Minas Gerais (1880-1888) - A importância dos Escravos 

para a composição do Patrimônio
A partir do século XVI, quando Portugal e Espanha passaram a dominar as Américas, com fins de 
expansão comercial, a mão de obra escrava foi de suma relevância para a formação do sistema 
Atlântico Ibérico. No Brasil, entre os séculos XVII e XIX, a economia do país teve na mão de obra 
escrava significativa fonte de riqueza. Desde quando o que se produzia no cenário nacional era 
enviado à Portugal, até quando o Brasil passou a ter certa autonomia econômica, com a dinâmica 
gerada pelo café, o trabalho dos escravos esteve presente na estrutura interna brasileira.
Assim, este trabalho objetiva entender, para a última década da escravidão no Brasil, a importância 
dos escravos na composição do patrimônio de moradores da cidade de Varginha, situada no sul 
de Minas Gerais. Os escravos eram “peças” fundamentais para a composição do patrimônio de 
seus senhores, deter escravos significava, ainda, possuir poder diante da sociedade. Dessa forma, 
primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica, onde foram abordados aspectos gerais da escra-
vidão como um modo de produção, com destaque para a relação entre o sistema Atlântico Ibérico 
e o Brasil. Foi dado enfoque, também, aos conceitos de segunda escravidão e modo de produção 
escravista colonial. Num segundo momento, foram descritas características sobre a população es-
crava de Minas Gerais e da região sul da Província, a partir da segunda metade do século XIX. Por 
fim, chegou-se ao principal objeto do trabalho, Varginha, município que nasceu em 1881. Foram 
abordados aspectos gerais sobre a formação da economia e sociedade do município, assim como 
características da população escrava e a estrutura de riqueza do município. 
Para o entendimento das características da população escrava de Varginha, bem como a impor-
tância dos escravos para a composição do patrimônio, foram utilizadas as seguintes fontes primá-
rias: recenseamento de Minas Gerais, de 1872; inventários post-mortem, década de 1880, situados 
no Fórum de Varginha; e atas da Câmara Municipal de Varginha, anos 1882 e 1888, presentes no 
Museu Municipal da cidade. 
Com a análise dessas fontes de Varginha, observou-se que sem a categoria de escravos, presente 
nos inventários, a riqueza da maioria dos moradores seria bem menor. De forma geral, entende-se 
que os escravos se constituíam como “mercadorias” relevantes para a composição do monte-mor 
dos inventariados, mesmo na última década da escravidão. A grande parte da riqueza ou estava in-
vestida em bens imóveis ou em escravos. Ainda, o conceito de segunda escravidão, de determinada 
forma, pode ser aplicado à realidade varginhense, além de elementos característicos do modo de 
produção escravista colonial.

Antuterpio Dias Pereira (Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso)
• A rua, o crime e a sociabilidade escrava na Capital da província de Mato Grosso (1866)

Neste artigo analisaremos a ocupação das ruas como espaço negro, os crimes e as relações de so-
ciabilidades, criadas pelos escravos na Capital da Capitania de Mato Grosso através do relato dos 
envolvidos no furto da Igreja do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, a Matriz, realizada pelo escravo de 
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ganho Salvador e pelo Soldado Pedro Celestino em 1866. O processo crime analisado se encontra 
no Arquivo Público de Mato Grosso na cidade de Cuiabá. A documentação cartorária especifica, 
pertence ao 2º oficio (Tribunal da Relação), que abriga os processos criminais e as ações de liber-
dade referentes ao Período Imperial. Os relatos descritos abaixo estão baseados no depoimento do 
escravo Salvador e do Soldado Pedro Celestino.

Caio da Silva Batista (Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro)
• Furtos cometidos por escravos urbanos de Juiz de Fora(MG) à Companhia União & Indústria

O presente artigo analisa dois processos de furto movidos pela Companhia União & Indústria nas 
décadas de cinquenta e setenta do século XIX contra escravos e negociantes da cidade do Pa-
rahybuna, localizada na então província de Minas Gerais, que a partir de 1865 passou a ser chama-
da de Juiz de Fora. Os estudos destas ações permitem verificar as diversas redes sociais que foram 
desenvolvidas entre escravos, negociantes e trabalhadores livres nesta cidade da Zona da Mata 
mineira durante o século XIX. Além deste aspecto, esta fonte permite detectar a mobilidade que 
havia dos escravos nas cidades brasileiras oitocentista, algumas estratégias desenvolvidas pelos ca-
tivos urbanos para conseguirem “dinheiro extra”, sobreviverem enquanto estavam evadidos, dentre 
outros aspectos. Paralelamente a este estudo, este artigo buscará compreender alguns mecanismos 
de vigilância adotada pela população livre e pelo poder policial para vigiar indivíduos “suspeitos” e 
para manter a ordem no centro urbano.

Cláudio Roberto Antunes Scherer Júnior (FCEE)
• Corda branca em carne negra: os escravos e a pena de morte por enforcamento no Brasil 

Império
Este artigo busca contar uma pequena parte da história da pena de morte imposta aos escravos no 
Brasil Império. Compreender um pouco do contexto brasileiro de então, as dificuldades de contro-
le sobre a cada vez maior população escrava. E entender o mecanismo legal, a Lei de 10 de junho 
de 1835, criado para facilitar e acelerar os processos jurídicos em vista da necessidade da punição 
contra escravos rebeldes, insurgentes, revoltosos e homicidas de senhores e seus protegidos. Algu-
mas especificidades também serão tratadas nesse trabalho, que objetiva resgatar algumas histórias 
e personagens que exemplificarão o modus operandi de todo o processo de execução imposta 
aos escravos: o cortejo rumo ao patíbulo, o carrasco responsável pela peculiar maneira de enforcar 
empregada no Brasil Império, e casos que auxiliam na exemplificação das dificuldades de interpre-
tação das leis, causando situações contraditórias e arbitrárias muitas vezes.

Tatiany de Oliveira Simas (Secretaria de Educação do Estado da Paraíba)
• Registros de resistências: Envolvimento de escravizadas em infrações cotidianas no Recife do século 

XIX.
Os atos de transgressões praticados pelos escravizados contra o sistema escravista enquanto ins-
trumento de contestação estiveram presentes no escravismo brasileiro vigorando nas relações en-
tre senhores e cativos desde sempre. Nesse trabalho apresentarei um sumário a respeito dos crimes 
considerados miúdos praticados pelas mulheres escravizadas no Recife do século XIX entre os anos 
de 1830 e 1840. Serão utilizados nesse estudo registros da Prefeitura de Comarca do Recife, os quais 
informavam a respeito dos delitos ocorridos no cotidiano da cidade. Analisaremos os documentos 
para verificarmos quais transgressões foram cometidas e quais penalidades eram aplicadas, identi-
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ficando-as como atos de resistência. 

Camila Menegardo Mendes (Seeduc RJ)
• Redes de solidariedade, associativismo e liberdade nas associações beneficentes negras do Rio 

de Janeiro no século XIX
Durante os séculos XVIII e XIX, as sociedades beneficentes ou de ajuda mútua tornaram-se bas-
tante populares no Brasil. Elas reuniam diversos trabalhadores, dos mais diversos estratos sociais, 
que uniam seus recursos financeiros a fim de destiná-los a si próprios ou outros sócios nas horas 
de necessidade. Através do pagamento de mensalidades ou anuidades, o dinheiro era recolhido e 
guardado para ser utilizado pelo membro ou sua família em caso de desemprego, prisão, doença 
ou algum outro impedimento ao trabalho. Grosso modo, tratava-se de uma prática de assisten-
cialismo mútuo entre membros com algum traço de identidade em comum, fosse ele de ofício, 
naturalidade ou étnico-racial. Em uma época de transformações sociais e aumento das tensões nas 
cidades, como no caso da Corte do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, essa prática 
tornou-se ainda mais popular. 
Este artigo faz parte de uma pesquisa, ainda em andamento, desenvolvida junto ao Programa de 
Pós-graduação em História Social do Território da UERJ/FFP e busca compreender os contextos 
históricos que permitiram aos trabalhadores negros – livres, libertos ou mesmo cativos – traçar as 
redes de solidariedades que culminariam na criação de sociedades beneficentes próprias, na cida-
de do Rio de Janeiro no período pré-Abolição. Neste estudo serão privilegiadas as sociedades com-
postas exclusivamente por trabalhadores negros e suas tentativas de legalizar suas atividades, bem 
como as barreiras impostas pelo Governo Imperial, na figura do Conselho de Estado, a isso. Serão 
analisadas aqui os estatutos da Sociedade Beneficente da Nação Conga, de 1861, da Associação 
Beneficente Socorro Mútuo dos Homens de Cor e da Sociedade de Beneficência da Nação Conga 
“Amiga da Consciência”, ambas de 1874, compreendendo essas sociedades como um canal de luta 
por melhores condições de vida e de trabalho e também um meio legal de combate à escravidão.

Larissa Bagano Dourado (Pós-Graduação em História - UFPB)
• Mulheres libertas na cidade da Parahyba: relações familiares e vivências sociais, 1833-1860

O campo de pesquisa História das Mulheres no Brasil é recente, cuja formação ocorreu nas últimas 
três décadas. As mudanças decorrem de novas abordagens teóricas e metodológicas e, também, 
da contribuição de produções do Movimento Feminista da geração de 1960. As pesquisas histó-
ricas recentes têm possibilitado a ampliação do conhecimento sobre o feminino, evidenciando 
a sua diversidade. Inserindo-se nesse campo de estudo, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar resultados de investigação acerca de arranjos familiares de mulheres libertas que ba-
tizaram seus filhos na freguesia de Nossa Senhora das Neves (atual João Pessoa), além de analisar 
os espaços negros e as suas redes de sociabilidades para sobreviver em sociedade escravista. Para 
tanto, o estudo se baseou numa perspectiva da história social, que valoriza a experiência dos de 
“baixo” e suas relação com outros sujeitos históricos, o que permite se visibilizá-los, uma vez que 
por muito tempo estas pessoas estavam excluídas do conhecimento produzido sobre a socieda-
de. A metodologia que fundamentou tal pesquisa foi a demografia histórica e análise de variados 
documentos, como Relatório de Presidente de Províncias e assentos batismais dos anos de 1833 a 
1860, que nos mostraram as suas o tipo de família formada por elas, as alianças espirituais formadas 
na sociedade escravista de base patriarcal. Por fim, cabe destacar que essa pesquisa faz parte do 
projeto Gente Negra no Nordeste Oitocentista: arranjos familiares e redes de sociabilidade, desen-
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volvido com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq e 
da Pró-reitoria de Pós-graduação da UFPB e do Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Brasil 
Oitocentista, na mesma universidade.

Eduardo Possidonio (Prefeitura do Rio de Janeiro/ Estado do RJ)
• Entre Ngangas e Manipansos: a (re) criação do complexo religioso centro-africano nas 

freguesias urbanas do Rio de Janeiro – 1870-1900.
O presente trabalho tem como objetivo compreender os caminhos escolhidos por povos oriun-
dos das regiões da África Centro Ocidental no campo do sagrado, levando-se em consideração 
suas bagagens e heranças culturais adquiridas ainda em solo africano. Usamos para tal, o concei-
to thompsoriano dos “costumes comuns”. Dessa forma entendemos que povos centro-africanos 
compartilhavam não somente do tronco linguístico banto, mas também de um complexo religioso 
comum. Partindo desse princípio, acreditamos que as freguesias urbanas do Rio de Janeiro servi-
ram de palco para um intenso diálogo e trocas religiosas entre os mais diversos africanos desses 
grupos de procedências, principalmente quando levamos em consideração que o maior afluxo 
dos que aqui chegaram como escravos no Sudeste Brasileiro provinham dos portos da costa cen-
tro ocidental africana. Acreditamos que o grande número de desembarcados no Rio de Janeiro 
ao longo de todo século XIX, permitiu a esses povos impactar a vida religiosa da cidade, criando 
hábitos entre diversos segmentos sociais, um vocabulário presente no dia a dia da população, bem 
como a propagação de casas religiosas lideradas por ngangas, que recriavam em terras brasileiras, 
práticas comuns advindas do solo africano. A presença de divindades como os Manipansos foram 
vistas como sagradas nos dois lados do Atlântico, e permanentemente figuravam nas notícias dos 
jornais e periódicos. Esses que por sua vez serviram como fonte, tendo em vista que casas religiosas 
de matriz africana eram vistas como de dar fortuna e dessa forma, deveriam ser combatidas, assim, 
jornalistas acompanhavam os policiais no momento de suas atuações. Essas notícias foram cruza-
das com as fichas de matrícula da Casa de Detenção da Corte, para onde líderes e fiéis eram levados 
após o flagrante. Bem como uma intensa produção literária do contexto, onde “feiticeiros” eram 
protagonistas, dessa forma, conseguimos reconstruir cenários, objetos utilizados em rituais e por 
vezes como se davam essas cerimônias. Lançamos mão também do relato de viajantes e de pro-
cessos movidos contra líderes religiosos tidos como feiticeiros no fim do Império e principalmente 
no início da República. A comparação das práticas realizadas nas freguesias urbanas da Corte, com 
seus costumes em solo africano, se dá pela análise e cruzamento de relatos de etnógrafos, viajantes 
e missionários, esses últimos atuaram na catequização do Reino do Congo, promovendo com isso 
um intenso material a respeito dos costumes dos povos centro-africanos. Dessa forma esperamos 
demonstrar como centro-africanos traçaram experiências no campo do sagrado, utilizando-se de 
uma intensa bagagem cultural, transmitindo essas tradições aos nascidos escravos ou libertos em 
terras do Sudeste, impactando a vida religiosa da Corte.

Katia Geni Cordeiro Lopes (Prefeitura Da Cidade Do Rio De Janeiro/Sme)
• O acesso às letras por negros livres, libertos e sujeitos de pés descalços no Rio de Janeiro 

oitocentista
Este estudo pretendeu investigar a presença de negros em espaços de instrução elementar na ci-
dade-corte, com ênfase na Escola da Imperial Quinta da Boa Vista. Instituição esta criada pelo 
Imperador D. Pedro II, em 1868, designada, inicialmente, para atender aos filhos dos empregados 
da Casa Imperial e dos moradores da Imperial Quinta. Teve como perspectiva contribuir para a 
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desconstrução do discurso tradicionalmente defendido pela historiografia educacional de que, du-
rante o período marcado pelo escravismo, os negros estiveram à margem do mundo letrado.

Maíra Chinelatto Alves (USP)
• Gênero e escravidão: comunidades escravas, trabalho e laços afetivos em Campinas, 1850-

1888
O princípio norteador do estudo de comunidades escravas é a consideração de que a experiên-
cia comum da escravização trazia consigo algumas especificidades partilhadas por indivíduos que 
viviam sob cativeiro. Isto não implica necessariamente a formação de laços de solidariedade e 
companheirismo entre eles, mas também abrange diversos tipos de disputas e desentendimentos. 
Ainda assim, o fato de se tratarem de escravos colocava diversos sujeitos sob uma mesma rede de 
vivências e expectativas que justifica sua análise enquanto grupo. Dentro das comunidades escra-
vas, porém, existiam categorias que podem ser analisadas conjuntamente, devido às singularidades 
de suas experiências que as diferenciavam de alguns de seus companheiros, tal como os tipos de 
trabalho que desenvolviam, ou ainda as especificidades vivenciadas por mulheres escravizadas, em 
contraposição a seus parceiros de sexo masculino. Através da análise de autos criminais do municí-
pio de Campinas, Província de São Paulo, datados da segunda metade do século XIX, este trabalho 
busca discutir histórias destas mulheres, seu cotidiano e as diferentes formas de relacionamentos 
por elas estabelecidas com os distintos atores sociais com que conviviam.
Em 1876, Elisa, uma escrava de 18 ou 20 anos de idade, faleceu em consequência de uma facada 
que recebera nas costas. Seu amante, um homem livre, foi preso e confessou o crime, declarando 
ao ser interrogado que foi motivado pelas constantes infidelidades da cativa, apesar de ele desejar 
se casar com ela e prometer ajudá-la a comprar a alforria. Este crime se assemelha a outros en-
volvendo o homicídio ou agressão a escravas e pode ser analisado a partir de diversas chaves que 
compunham um variado e intrincado processo de dominação violenta a que estavam submetidas 
aquelas mulheres. Enquanto afrodescendentes, estavam sujeitas a teorias raciais que as aponta-
vam como intrinsicamente inferiores; enquanto escravas, ocupavam posições de vulnerabilidade 
dentro de um sistema que objetivava a máxima exploração de sua força de trabalho; e enquanto 
mulheres estavam à mercê de brutais ataques quando não correspondiam aos comportamentos 
que se esperava delas, os quais incluíam cuidado, obediência e fidelidade a seus parceiros.
Notar tais desafios, no entanto, não implica dizer que mulheres escravizadas não se desenvolviam 
enquanto agentes históricos. Os mesmos documentos que testemunham as violências a que elas 
estavam submetidas também mostram indivíduos que lutavam para controlar as próprias vidas 
e encontrar e expandir quaisquer espaços de autonomia disponíveis para viver de acordo com 
os próprios anseios e interesses – tal como o fez Elisa ao recusar se submeter à dominação de seu 
amante enquanto buscava alcançar diferentes tipos de liberdade.

Nielson Rosa Bezerra (York University)
• Gracia Maria da Conceição Magalhães: a biografia de uma africana no Recôncavo do Rio de 

Janeiro
O presente trabalho propõe a escrita da biografia da africana Gracia Maria da Conceição Maga-
lhaes, nascida na Guiné, comercializado pelo tráfico transatlântico de escravos. Uma vez no Brasil, 
viveu em diferentes regiões do Rio de Janeiro até se estabelecer na Freguesia de Nossa Senhora da 
Piedade do Iguaçu, no Recôncavo Fluminense. Naquele lugar, estabeleceu-se, casou-se e e alforriou, 
criando sociabilidade e reelaborando suas identidades. Assim, este trabalho propõe uma micro-
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-história dos africanos no Brasil colonial através do contexto da africana em questãs.

Nila Michele Bastos Santos (Semed- São Luis)
• Escravidão, genero e afetividade no maranhao setecentista

O presente estudo surge de um anseio claro em desconstruir tipos de visões sobre a escravidão e o 
gênero, nas quais homens e mulheres escravizados constituíam-se como seres incapazes de subje-
tividades. Esse olhar sobre uma “História Única”, ainda largamente difundida na educação básica, é 
possivelmente um dos responsáveis pela constituição de estereótipos de pessoas e temporalidades 
que em nome de construção cultural favorece a distorção de identidades. Ao iniciarmos a investi-
gação sobre Maranhão colonial, procuramos nos desprender dessas noções de identidades fixas, 
percebendo assim, uma complexa rede de experiências humanas incapazes de serem compactadas 
apenas em uma única explicação. Em meio às leituras das transcrições de testamentos, processos 
de divórcios e Autos de Denúncia de pessoas no Maranhão Setecentista, verificamos experiências 
que contestam a noção da “História Única” da escravidão, possibilitando-nos enxergar relações en-
tre sujeitos escravizados e seus proprietários, que contradizem a ideia do escravizado apenas como 
uma vítima inerte de um sistema puramente coercitivo, o qual o via como mera categoria econô-
mica. Afim de melhor analisar a polissemia presente na documentação, utilizamos das acepções da 
história do cotidiano e da história cultural, além da visão de poder de Foucault e de circularidade 
cultural de Ginzburg. Optamos também, por trabalhar utilizando a categoria de gênero para apor-
te teórico, pois entendemos que além desta ser uma categoria relacional possuí a capacidade de 
articular diversas variáveis, conferindo uma historicidade para além dos corpos sexuados que os 
sujeitos comportam. Do conflito às negociações, percebeu-se na documentação, que esses sujei-
tos escravizados buscaram adequar-se à nova realidade em que estavam inseridos; buscando uma 
sobrevivência melhor, criaram estratégias, abusaram da criatividade, serviram-se de artimanhas, se-
duções e tudo mais que tivessem a seu alcance e embora não possamos acessar de fato a subjetivi-
dade dos envolvidos, podemos nos mover no âmbito do provável e através da leitura semiótica dos 
“entre linhas” da fala dos dominantes, conceber o cotidiano do sistema escravista de uma maneira 
diversa, de tal modo que relações sociais, que são próximas, física ou emocionalmente, pessoais, ín-
timas em termos sexuais, de cuidado e reconhecimento sejam consideradas como parte do sistema 
escravista e conectada formação da própria identidade dos sujeitos que as praticam.

Geisa Lourenço Ribeiro (Intituto Federal Do Espírito Santo)
• Entre roças e plantations: a família escrava no Espírito Santo (1790-1871)

Às vésperas da Abolição, o Espírito Santo permanecia intimamente ligado à escravidão. Essa situ-
ação, somada ao fato do território possuir regiões com características bastante diferentes dentro 
do mesmo recorte administrativo, o transforma em locus privilegiado para a pesquisa referente à 
escravidão. Aproveitando tal situação, investigamos a estabilidade da família escrava – cuja exis-
tência não é mais assunto a ser debatido, posto que amplamente confirmado – nas Regiões Central 
e Sul da Província capixaba, procurando perceber as diferenças e semelhanças entre os cenários 
de pequenas propriedades e aquele dominado pelas grandes fazendas cafeeiras, desde o final da 
Colônia (1790) até a libertação do ventre das mulheres cativas (1871). As fontes utilizadas pelos 
pesquisadores da família escrava, e também por este trabalho, privilegiam análises quantitativas. 
Contudo, ainda que se assemelhem a “retratos”, revelando apenas um breve instante da vida da-
quelas pessoas, elas permitiram conhecer um pouco de suas histórias, embasando considerações 
sobre o tema. 
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Vanessa Gomes Ramos Sanches (UFRJ)
• Por amor a Deus a ao Imperador – um motivo para alforriar (Notas de pesquisa)

Em mais de 17 mil cartas de alforria registradas em cartórios do Rio Janeiro no século XIX, milhares 
de histórias saltam aos olhos e deixam à mostra a complexidade das relações, que antes de serem 
entre proprietários e escravos, eram entre humanos. Portanto, histórias permeadas por relações 
de amor e ódio, vingança, disputas entre herdeiros, carinho, gratidão, traições, filhos ilegítimos, 
religiosidade, laços e desenlaces.
As cartas normalmente seguiam determinados padrões cartorários, mas em muitas os proprietá-
rios fizeram questão de detalhar as razões que o levaram àquela assinatura. São justamente essas 
descrições o objeto deste trabalho. Serão analisadas as razões para se alterar a condição jurídica de 
uma pessoa, para se transformar um escravo em um liberto. O que essas motivações podem nos 
dizer acerca da sociedade carioca do século XIX? Ou melhor, esse tipo de documentação cartorial 
pode refletir as mudanças estruturais, conjunturais e ideológicas desse século que viu o fim da es-
cravidão e a queda do regime monárquico?

Cátia da Costa Louzada de Assis (Secretaria Municipal de Educação)
• Entre a escravidão e a liberdade: expectativas e frustrações nas classificações do fundo de 

emancipação
No dia seis de abril de 1873, às onze horas da manhã, reunidos no Paço da Ilustríssima Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, o tenente coronel Antonio Barrozo Pereira, presidente da Câmara, 
Manoel Paulo Vieira Pinto, administrador da Recebedoria do Rio de Janeiro, o Doutor Antonio de 
Paula Ramos Junior, segundo Promotor Público e o escrivão do Juízo de Paz, Miguel Augusto de 
Mariz Sarmento, “instalaram a Junta qualificadora dos escravos para se libertarem na forma da Lei 
2.040 de 28 de setembro de 1871.” 
A julgar pela letra da lei, naquele domingo de abril de 1873 pulularam reuniões de Juntas classifi-
cadoras pelo Império afora, onde teriam início as discussões dos destinos de alguns milhares de es-
cravos e dos inconvenientes ou vantagens delas resultantes para seus senhores. Iniciava-se, naquela 
manhã, a seleção de escravos considerados aptos a terem suas alforrias custeadas pelo Fundo de 
Emancipação. 
Por meio de receitas obtidas da cobrança de impostos e loterias, e ainda das contribuições pecu-
niárias dos próprios escravos, o governo imperial promoveria a compra da liberdade. Mas para ob-
tê-la por este caminho o cativo deveria atender a alguns critérios de elegibilidade. Primeiramente, 
seriam contemplados aqueles que fizessem parte de famílias nucleares: escravos e escravas com 
cônjuges livres, marido e mulher escravos pertencentes a diferentes senhores, casais escravos com 
filhos ingênuos, livres menores de vinte e um anos e com filhos menores escravos e, por fim, mães 
com filhos menores escravos. Depois, aqueles enquadrados na categoria de indivíduos.
Ao longo de treze anos de funcionamento, nem sempre regular ou composta pelas mesmas pes-
soas, a Junta de Classificação do município do Rio de Janeiro selecionou 1.567 escravos, todos 
com algum tipo de relação familiar. Destes, 1.037 obtiveram a alforria, de acordo com dados do 
Relatório do Ministério da Agricultura de 1887. O Fundo de Emancipação criado pelo artigo 3º da 
Lei nº 2.040, constituiu-se em um mecanismo que, se por um lado representou mais um caminho 
para a efetivação da liberdade, por outro, significou a eficácia de uma política de Estado pautada 
no gradualismo do fim da escravidão. 
Entre perdas e ganhos, senhores e escravos lançaram mão de estratégias na tentativa de garantir 
a efetivação de suas expectativas quanto à escravidão e a liberdade. Para os herdeiros da finada D. 
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Maria Telles Cosme dos Reis uma perda significativa de 23 escravos que, conforme argumentaram, 
inviabilizaria sua produção de açúcar e causaria “graves prejuízos”. Já para Mamede e Elias, filhos de 
Candida, o caminho deveria ser outro, uma vez que, tendo sido libertada a mãe antes que a classi-
ficação efetivamente se transformasse em liberdade, foram retirados da lista.

Lilia Pimentel Martins (Secretaria De Educação Do Estado Do Pará)
• Libertações escravas conseguidas através do Fundo de Emancipação e Cartas de alforrias em 

Bragança-Pará (1872 – 1888)
Este estudo trata da escravidão no município de Bragança – Estado do Pará, durante a segunda 
metade do século XIX, quando este começa desenvolver-se social e economicamente atrelado às 
atividades extrativas da borracha nas florestas amazônicas, que por dificuldades em produzir gê-
neros alimentícios, volta suas atenções para a região bragantina como possibilidade de saída da 
crise alimentícia nas áreas de extração gomífera. Por essa razão, havia o interesse em transformar 
Bragança num grande celeiro que pudesse abastecer tanto a capital da província - Belém, quanto a 
capital da borracha – Manaus. Sendo que a mão de obra utilizada nesse feito foi a de muitos negros 
escravizados. Portanto, o presente estudo pretende analisar e perfazer os caminhos que os escravos 
tinham para conseguirem a sua liberdade, seja pelo Fundo de Emancipação, que apesar de conce-
der a liberdade aos escravos, não deixava de ser um mecanismo de dominação branca, à medida 
que classificava e selecionava aqueles que seriam comtemplados com a liberdade; seja através das 
Cartas de alforrias conquistadas por alguns escravos, que as adquiriram por meio do falecimento 
do senhor, da reserva de algum pecúlio, como também concedida ao cativo em virtude do seu 
bom comportamento - o que não era uma ação generosa do senhor, mas uma estratégia diária do 
escravo conquistar sua liberdade. Enfim, compreender as relações de dominação e submissão a 
que estavam inseridos os sujeitos sociais daquela época. 

Moises Peixoto Soares
• Custódia de Souza: mulher, “qualidade de cor”, alforria e mobilidade social

O trabalho analisa a trajetória da cativa Custódia de Souza, moradora da freguesia rural de Santo 
Antônio de Jacutinga, localizada ao fundo da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, entre 1780 e 
1840. Custódia vivia em uma sociedade com traços de Antigo Regime, onde o enriquecimento 
nem sempre era preponderante para a mobilidade social. Destarte, esta apresentação, através da 
trajetória da escrava aludida, busca perceber as possibilidades de mobilidade social, inclusive alfor-
rias de mulheres escravas, em áreas rurais, sobretudo por escapar da lógica urbana, tão evocada 
quando se refere a possibilidade de ascensão social das escravas. Assim, o percurso de Custódia 
nos possibilita pensarmos as estratégias utilizadas por ela e outras mulheres, diante das incertezas 
inerentes à escravidão. Até porque, deve-se ressaltar que Jacutinga tinha sua economia atrelada 
à grande produção de víveres de subsistência e à rede comercial através dos rios da região que 
a ligavam à cidade do Rio de Janeiro. Nesta perspectiva, portanto, as mulheres escravas tiveram 
importância crucial, muito além dos serviços de portas adentro usualmente realizado por elas na 
sociedade colonial/imperial. 

Magna Lima Magalhães (Universidade Feevale)
• Maria: emoções e ações de uma cativa em São Leopoldo no século XIX

O estudo tem por objetivo apresentar algumas reflexões acerca da análise de um processo-crime 
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que acusa a crioula Maria, uma escrava nascida no ano de 1853, em São Leopoldo, de ter incendia-
do a casa de seu ex-amásio, Manoel. O trabalho pretende, a partir da perspectiva da microanálise, 
acionar trajetórias individuais como um caminho possível para refletir sobre uma complexidade 
histórica. Nesse sentido, o estudo busca, a partir dos personagens Maria e Manoel, trazer à tona 
aspectos históricos, os quais envolvem uma sociedade escravagista, seus atores sociais e suas sensi-
bilidades na São Leopoldo do século XIX.

Luiz Carlos Laurindo Junior (Universidade Federal do Oeste do Pará)
• Tráfico de escravos na região do Baixo Amazonas, Província do Pará, 1871-1888

Após o fim do tráfico transatlântico de escravos (Lei Eusébio de Queirós), o tráfico interno, de 
caráter interprovincial, intraregional ou intraprovincial, ganhou força no Brasil imperial e foi res-
ponsável por redistribuir a força de trabalho escrava de origem africana pelos diferentes cantos do 
território nacional. Conforme historiografia específica, embora tenha existido antes da lei acima 
citada, esse tráfico foi intensificado entre 1850 e 1888 – resguardadas as diferentes proporções das 
negociações ao longo deste período. Na Província do Grão-Pará – inserida em contexto caracteri-
zado pela abertura do Rio Amazonas à navegação a vapor, pelo boom da economia da borracha, 
pelo avanço do capitalismo na bacia amazônica e pelo aumento da população livre – a popula-
ção escrava, quantitativamente significativa até pelo menos meados da década de 1880, também 
foi comercializada e remanejada entre suas diferentes regiões. O presente trabalho, fruto de uma 
pesquisa em andamento, tem como objetivo analisar o tráfico de escravos numa destas regiões, 
o Baixo Amazonas, situada no interior da província, em área estratégica da bacia amazônica (no 
entremeio de Belém e Manaus, duas capitais provinciais), cuja principal cidade no período era San-
tarém. Para tanto, no intuito de entender os sentidos das rotas de comércio, os preços e o perfil dos 
escravos negociados, entre outras questões, utilizarei a documentação cartorária encontrada na 
cidade, jornais, os Relatórios e Falas da Presidência Provincial e outros documentos subjacentes. A 
abordagem será qualitativa e quantitativa, realizada, no segundo caso, a partir da problematização 
das informações inseridas em um banco de dados. O recorte cronológico, nesta etapa da pesquisa, 
estende-se do início da década de 1870 – considerando a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 
1871, como data-limite inicial – ao ano de 1888 – quando a escravidão é abolida –, visto ter sido, 
por vários motivos, um período caracterizado pelo paulatino enfraquecimento do escravismo no 
Brasil; além disso, esse recorte, que pretendo ampliar posteriormente, foi influenciado pela docu-
mentação encontrada e trabalhada até o momento.

Ingrid Janne Belfort Mendes
• Nações Africanas e Escravidão no Maranhão: o passaporte como fonte documental (séculos XVIII 

e XIX)
A escravidão representou mudanças sociais, políticas e econômicas na história da humanidade, 
fato este que modificou a vida dos sujeitos escravizados e o cotidiano dos lugares onde o tráfico 
de escravos africanos era vigente. Este trabalho tem por objetivo oferecer uma breve análise da 
serialização de informações e fontes históricas através dos documentos disponíveis no Arquivo 
Público do Estado do Maranhão (APEM). Com isso, também, intenciona identificar as procedên-
cias dos sujeitos escravizados que aportaram no Maranhão, utilizando como documentação os 
passaportes emitidos a escravos e forros durante os séculos XVIII e XIX , na tentativa de identificar 
as procedências africanas que se mantiveram na província maranhense.
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Claudia Santiago Santos (Escola Max Prefac Educacional)
• Escravas do desejo. Estratégias de liberdade e sobrevivência na sociedade escravista

Nesta pesquisa, circunscrita ao ano de 1863, avaliou-se, em linhas gerais, as correlações existentes 
em Caçapava, então Distrito de Taubaté/SP, entre as estratégias de dominação da sociedade escra-
vista sobre as escravas e as táticas de subversão das mulheres negras através do uso do sexo como 
mecanismo de alcance de melhores condições sociais, notadamente no trato de seus senhores. A 
pesquisa foi desenvolvida através do levantamento de um corpus documental composto por edi-
ções do jornal O Paulista do ano de 1863. Pelo jornal, foram levantados, organizados e analisados 
dados que demonstram contradições da sociedade escravocrata quanto à mulher negra, a qual era 
vista somente como uma “coisa” e submissa a sua condição de escrava, sendo tratada como um 
animal. Mas, por vezes, algumas situações encontradas no cotidiano evidenciaram relações afeti-
vas entre senhor e escrava que não condiziam com as normas e condutas pré-estabelecidas pela 
sociedade novecentista.

Danilo Luiz Marques (Secretária de Educação do Estado de São Paulo)
• “Acreditaram tel-os destruído; enfim eles permaneceram incomodando e rapinando”: as 

narrativas sobre Palmares na Revista do IAGA (1872-1901)
Palmares, apesar de findada a guerra no século XVII, simbolizou um “medo” para a hegemonia es-
cravista, havia muito receio na continuidade de Palmares no século XVIII, vigorava um pensamento 
de que as batalhas de destruição do mocambo do Macaco e a morte de seus líderes ainda não era 
o fim. Em 1763, o vice-rei conde de Assumar alertou para um suposto perigo de surgir “outro Pal-
mares” em Minas Gerais. Já no Rio de Janeiro, em 1792, com medo de mocambos, as autoridades 
argumentavam que poderia surgir um “novo Palmares”, sendo necessário perseguir os escravos 
fugitivos a todo custo. Os Cabanos, populações de camponeses, indígenas e quilombolas conheci-
dos como Papa-Méis, se organizaram na mesma região onde existiu Palmares, sendo combatidos 
pela Regência do Império nas primeiras décadas oitocentistas. As autoridades se indagavam se 
isto seria uma mera coincidência geográfica. A experiência palmarina se manteve viva na mente 
dos grupos dominantes do poder no Brasil, desse modo, o Quilombo dos Palmares teve uma forte 
relação com a história da formação da Província de Alagoas no século XIX. O espaço alagoano foi 
formado à “sombra” da simbologia do Quilombo, as elites se utilizaram de um discurso negativo 
em relação aos aquilombados da Serra da Barriga, algo reforçado na memória local através de uma 
educação oficial que vangloriava a vitória das forças contrárias aos quilombos. O Instituto Arque-
ológico e Geográfico Alagoano teve uma participação ativa nesse processo, publicando em suas 
revistas artigos que marginalizavam os palmarinos. As autoridades alagoanas também temiam que 
outro “Palmares” voltasse a existir, algo que só aumentou com as notícias que circulavam em todo 
o Brasil acerca dos ocorridos no Haiti entre 1791 e 1804 que desencadearam em uma revolução 
escrava e das Revoltas dos Malês na Bahia na primeira metade do século XIX. Esse “medo” existiu 
na mentalidade das elites alagoanas até o fim dos oitocentos, algo que pode ser constatado através 
dos relatórios provinciais, documentação policial, jornais e códigos de posturas municipais. Na 
conjuntura oitocentista, os acontecimentos em Palmares soavam como terror para as autoridades 
e senhores escravistas da recém criada Província das Alagoas, por isso, a memória oficial procurou 
marginalizar os aquilombados da Serra da Barriga. Assim, o IAGA exerceu um papel de consolidar 
uma memória negativa em torno de Palmares, papel este que estava dentro de um projeto político 
ligado à consolidação da Província das Alagoas pelos grupos dominantes no poder. Propomos, nes-
ta comunicação, refletir como se configurou nas elites alagoanas da segunda metade do século XIX 
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a memória entorno do episódio de Palmares, utilizando como fonte documental os artigos sobre 
Palmares existentes na Revista do IAGA entre 1872 a 1901.

Marcelo Rosanova Ferraro (USP)
• Paisagens da Segunda Escravidão: Ordem e Disciplina no Vale do Paraíba Oitocentista

O artigo explora a formação da paisagem Vale do Paraíba no século XIX a partir dos conflitos e ne-
gociações entre agentes sociais (destacando-se senhores e escravos) e das estratégias adotadas pe-
los senhores de escravos em nível local e junto às instâncias políticas e jurídicas do Estado Imperial.
Segundo Dale Tomich, na passagem do século XVIII para o XIX as transformações da economia 
mundial a partir da revolução industrial criaram concomitantemente as condições para a crise e o 
declínio das antigas zonas escravistas coloniais e para a formação de novas zonas escravistas de alta 
produtividade, destacando-se o Oeste de Cuba, o Vale do Mississípi (Sul dos Estados Unidos) e o 
Vale do rio Paraíba do Sul (entre as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). Diante 
das novas condições de mercado e da política internacional, em especial a pressão anti-tráfico 
britânica e o surgimento de movimentos abolicionistas, os senhores de terras e escravos somente 
tiveram sucesso a partir da articulação social e política que lhes permitiu assegurar os interesses 
dos respectivos sistemas escravistas. Nos termos de Tomich, a escravidão oitocentista não consisti-
ria em uma herança da escravidão colonial, mas uma “segunda escravidão.” 
O sucesso da cafeicultura brasileira na competição internacional resultou não apenas das técnicas 
produtivas e da disponibilidade de terras, mas inclusive dos saberes desenvolvidos na administra-
ção e no controle da massa de escravizados, tanto pela iniciativa dos senhores em suas proprie-
dades como pelo Estado imperial e suas instâncias jurídicas e policiais. Nesse quadro, tanto as 
estratégias de resistências dos escravos - especialmente entre as décadas de 1830 e 1850 - como a 
articulação social e política dos senhores informaram uma cultura minimamente compartilhada 
por uma sociedade escravista madura (segundo a terminologia de Ricardo Salles) e relativamente 
estável, assegurando ao país a posição de maior produtor mundial de café durante grande parte 
do século XIX. Das relações de negociação e conflito resultou a produção de saberes e práticas de 
poder que moldaram a paisagem e os ritos do Vale do Paraíba, das grandes fazendas e suas senzalas 
em quadra às vilas e cidades com suas casas de câmara e cadeias
O presente artigo argumenta que a própria formação de espaços e paisagens pela arquitetura se-
nhorial-escravista consiste em um elemento fundamental para a compreensão da experiência his-
tórica da sociedade escravista do Vale do Paraíba oitocentista. Por fim, serão sugeridas semelhan-
ças e diferenças entre as paisagens da segunda escravidão no Brasil, em Cuba e no Sul dos Estados 
Unidos.

Zilda Alves de Moura (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)
• A Sociedade de Mineração de Mato Grosso, 1851-1865.

No Brasil do século XIX, os africanos resgatados de navios negreiros eram chamados de “africano 
livre”. Apesar de estabelecida em leis, a reexportação desses africanos para África nunca aconteceu 
e eles foram mantidos no Império. O africano apreendido no tráfico ilegal era juridicamente livre, 
mas ficava submetido à tutela do Estado que o disponibilizava tanto para trabalhos públicos como 
para pessoas particulares. Após 1850, a maioria deles foi distribuída entre instituições públicas e 
governos provinciais. Houve, também concessões a companhias privadas como a Sociedade de 
Mineração de Mato Grosso. Este trabalho analisa as experiências dos africanos livres que foram 
cedidos à Sociedade de Mineração de Mato Grosso em 1851 a partir da análise de documentação 
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manuscrita produzida pela Sociedade de Mineração de Mato Grosso, arquivada no Arquivo Públi-
co de Mato Grosso. A análise acompanhou os africanos livres no desenvolvimento dos trabalhos 
designados a eles, ou seja, na exploração dos aluviões auríferos, de diamante, na produção e colhei-
ta de alimentos, em abertura de caminhos em mata fechada, extração da poaia (planta medicinal), 
entre outros. Além das experiências relacionadas aos trabalhos descritos, o trabalho discute a rela-
ção desse grupo de africanos livres com outros trabalhadores, com pessoas da comunidade local 
através de apadrinhamento de seus filhos e a organização desses trabalhadores diante da violência, 
como em motins, fugas, insubordinação, etc.

Thiago Firmino de Souza (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• As Décadas de 30 e 40 na Formação da Cafeicultura em Minas Gerais: uma Análise dos 

Inventários e da Lista Nominativa de Mar de Espanha.
O principal objetivo desse trabalho é a apresentação da parte inicial da nossa pesquisa de mestra-
do, ainda em andamento. Estamos estudando as origens do sistema agrário cafeicultor na Zona da 
Mata Mineira e sua implantação, a partir de uma documentação ainda não explorada, referente ao 
município de Mar de Espanha. Nomeadamente o estudo das redes de crédito e das relações sociais, 
sustentadas não só pela dinâmica familiar, mas também da cooperação e da confiança. 
Cafeicultura é um tema clássico da historiografia brasileira. Contudo, é um tema que merece sem-
pre ser revisitado uma vez que compreendeu o carro chefe da economia do Brasil durante cerca 
de um século, além de ter deixado marcas na sociedade do Sudeste que permanecem até hoje. 
A nossa proposta de trabalho vem tentar lançar um olhar diferente sobre a cafeicultura que se 
desenvolveu em Minas Gerais ao fazer uma análise que não estará centrada no seu principal pólo 
regional – Juiz de Fora. Optamos, então, pela região de Mar de Espanha, que dispõe de uma vasta 
documentação ainda não explorada e possuí uma elite ligada a importantes cafeicultores e capita-
listas do Império.
A periodização adotada em nosso estudo é de 1830 a 1870. Acreditamos ser ela apropriada, pois 
compreende dois momentos distintos e igualmente importantes para a formação da cafeicultura 
na Zona da Mata: o período da existência de uma economia mercantil de subsistência (1830-1850) 
e o período de consolidação do sistema agroexportador na Mata Mineira (1850-1870). Para este 
simpósio, especificamente, analisaremos as duas décadas iniciais da nossa pesquisa: 1830 e 1840. 
Utilizaremos os dados retirados da Lista Nominativa de 1831 e dos inventários post-mortem do Fó-
rum de Mar de Espanha. Contruímos um banco de dados com as informações e elaboramos fichas 
para melhor realizar essa análise. Buscaremos estudar principalmente a propriedade escrava e sua 
disseminação, a demografia, a hierarquia social e o acesso a terra, por meio dessa documentação. 
Portanto, esse trabalho consiste em uma parte da nossa pesquisa de mestrado, ainda em andamen-
to. Nosso objetivo final é perceber o que orientou a formação das redes – aqui entendidas como 
portadoras de uma dinâmica própria – que financiaram a implantação da cafeicultura na região. 
Buscamos analisar de que maneira valores econômicos e não-econômicos – como família, lealdade 
e confiança – interferiam nessas relações. Queremos entender, ao fim, como se comportava a elite 
cafeicultora, com quem ela se relacionava e de que maneira.

007. A História Global em debate: métodos, historiografia e estudos de casos
Coordenação: João Júlio Gomes dos Santos Júnior, Monique Sochaczewski Goldfeld
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Resumo: A proposta deste Simpósio Temático é discutir a Global History enquanto uma tendência 
histográfica que se apresenta como uma alternativa metodológica ao historiador. Entre as princi-
pais características dessa corrente estão o alargamento da unidade de análise, superando o tradi-
cional uso do Estado-Nação, e pesquisas que privilegiam perspectivas não eurocêntricas. Nosso 
intuito é discutir tanto questões teóricas e metodológicas (diferenças entre histórias conectadas, 
cruzadas, transnacionais, mundiais, globais, etc.) como também estudos de casos. Nesse sentido, 
incentivamos a apresentação de pesquisas históricas das mais variadas temáticas que discutam os 
séculos XIX e XX enfatizando as articulações entre os espaços globais, desde as Américas, Oriente 
Médio, Subcontinente Asiático e África com suas distintas relações com a Europa, e eventualmente 
entre si. Papers written in English are particularly welcome.
Justificativa: As tradições historiográficas baseadas na perspectiva eurocêntrica e centradas no 
Estado-Nação passaram a ser problematizadas a partir de questões históricas tais como os movi-
mentos de descolonização, a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e o desmantelamento 
da União Soviética. Todos esses processos foram acompanhados por uma percepção de aceleração 
do tempo histórico em uma ascendente globalização. De acordo com Georg Iggers (2010), é neces-
sário uma nova forma de escrita da história que compreenda as atuais condições de vida, que se 
diferenciam daquelas pré-1989. 
Há diversas respostas historiográficas a essa questão. Cada uma delas está inserida em uma lógica 
de disputa de campo acadêmico (BARROS, 2014). Há aqueles que defendem a chamada Connec-
ted Histories (SUBRAHMANYAM, 1997; GRUZINSKI, 2001; 2012; HARTOG, 2013); outros conside-
ram que a melhor alternativa é a Histoire Cruzée (WERNER; ZIMMERMANN, 2006). A discussão só 
aumenta quando se procura diferenciar a Global History, World History e a Transnational History 
(VENGOA, 2009; FICKER, 2014); ou ainda quando se procura articular a micro-história com a ma-
cro-história através das variações de escala (REVEL, 2010). 
Por mais que todas essas tendências possuam distinções entre si, seja narrativas, metodológicas 
ou temáticas, todas compartilham da necessidade de ampliar os objetos de análise para além do 
Estado-Nação e escapar do eurocentrismo. Dessa forma, concordamos com Jürgen Kocka (2012), 
que considera que a Global History oferece uma alternativa historiográfica ao buscar objetos de 
pesquisa capazes de estabelecer relações além fronteiras, assim como conexões transnacionais nos 
seus mais variados conteúdos temáticos, tais como história da globalização, migrações, ambiental, 
saúde, leis, etc. 
Nos últimos vinte e cinco anos acompanhamos o surgimento de uma série de estudos que priori-
zaram um enfoque global e mundial, com ênfase em objetos transnacionais, cruzados, conectados 
e relacionais. Por mais que essas correntes historiográficas apresentem diferenciações entre si, de 
uma maneira geral todas estão preocupadas com a ampliação dos objetos de análise. Esse alar-
gamento tem por finalidade romper com a tradicional unidade do Estado-Nação e oferecer uma 
interpretação alternativa ao eurocentrismo. 
Assim, a proposta deste Simpósio Temático é congregar tanto trabalhos capazes de refletir teórica 
e metodologicamente essas mudanças, como também estudos de casos que consigam articular 
diferentes espaços e temáticas históricas. Acreditamos que essa proposta é salutar e pode se tornar 
um interessante espaço de discussão não apenas neste encontro nacional de História em Florianó-
polis, mas também em muitos outros e, quem sabe, tornar-se uma referência para reflexão desses 
temas. 
É fato ainda que a revolução corrente no acesso a fontes digitais de pesquisa em todo o globo, 
levanta ainda questões quanto a natureza das fontes e formas de pesquisa, relevantes no âmbito 
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do debate sobre o fazer da chamada Global History (ARMITAGE; GULDI, 2014; MAZLISH; IRIYE, 
2004).

João Júlio Gomes dos Santos Júnior (Universidade Federal de Pelotas)
• Asilos diplomáticos em dimensão global: A América Latina no século XIX.

A prática de buscar refúgio contra perseguições é extremamente antiga e passou por diversas mo-
dificações ao longo da História. As mudanças ocorreram tanto em relação aos espaços de prote-
ção, a qualidade dos indivíduos, quanto as estratégias de reversão do benefício. Com o passar do 
tempo, apenas os lugares favorecidos com as prerrogativas jurídicas da extraterritorialidade per-
maneceram como locais possíveis de abrigo – nomeadamente embaixadas, consulados e navios de 
guerra. Da mesma forma, somente os criminosos políticos passaram a beneficiar-se desta proteção, 
excluindo-se os criminoso comuns. 
Ao longo do século XIX, a América Latina se notabilizou pela quantidade de casos em que indivídu-
os buscaram, de forma consciente, utilizar as fronteiras extraterritoriais para escapar de persegui-
ções políticas. Em cada episódio se configurava uma negociação diplomática triangular composta 
pelo país que perseguia, pelo Estado que asilava e pelos próprios asilados. 
O debate girava em torno da definição do crime em questão, se político ou não. Porém, em uma 
época marcada pela ausência de leis e organismos internacionais reguladores, os envolvidos pro-
curavam na jurisprudência internacional argumentos para sustentar suas posições. Neste trabalho 
buscaremos avaliar os três tipos de resoluções encontradas em casos de asilos diplomáticos na 
América Latina: conflito, negociação e aceitação. 

Daniel Nogueira Gandra (Eletrobras)
• Historia Global da Independência: o Brasil e as Américas na Era dos Estados

O projeto pretende estudar a historia da independência do Brasil sob as lentes da Historia Global, 
contextualizando-a com as demais independências nas Américas e os diversos movimentos políti-
cos na Europa.
Até o momento, dois paradigmas iluminam as interpretações históricas sobre o tema: a singulari-
dade e o nacionalismo. No Brasil, “A Interiorização da Metrópole” de Maria Odila, vendo o único 
duradouro império americano como força agregadora no lugar da fragmentação das repúblicas 
vizinhas; nos Estados Unidos, a visão de que sua independência foi um caso único, inspirado em 
ideais próprios dos “founding fathers”, são exemplos destas interpretações. 
Neste trabalho, buscar-se-á conexões entre o prelúdio de interdependência previsto pelo Conde 
de Aranda (Espanha) e Conde de Linhares (Portugal); os movimentos que buscavam autonomia 
política, como Tupac Amaru e Inconfidência Mineira; e as independências propriamente ditas, 
inclusive dos Estados Unidos, com suas repercussões. Também serão estudados os fracassados mo-
vimentos posteriores às independências, que também buscam autonomia e eram iluminados por 
ideais fragmentadores de poder, tais como as “revoltas regenciais” brasileiras, a lenta unificação 
argentina, e as severas disputas entre liberais e conservadores no México.
O foco do estudo serão as forças político-ideológicas centralizadoras e descentralizadoras que se 
revezaram no tempo e no espaço das Américas, as quais, em determinados momentos, propicia-
ram o sucesso da independência política; noutros momentos, ameaçaram os recém-formados es-
tados nacionais de fragmentação. Portanto, o foco recairá menos sobre as rupturas causadas pelas 
independências e mais sobre as continuidades destes movimentos antes e depois delas, bem como 
sobre condições materiais e ideológicas que os conectavam. 
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Além da bibliografia sobre o tema como fonte secundária, servirão de fontes primárias os arquivos 
nacionais contidos nas hemerotecas brasileira (www.hemerotecadigital.bn.br), argentina (trapa-
landa.bn.gov.ar), e mexicana (www.hndm.unam.mx), disponíveis online com ferramentas de pes-
quisa que facilitam a busca por temas e discussões específicos.

Fernando Comiran (FURG)
• O Prata e a Europa: do Congresso de Viena para as páginas de um periódico português

É lugar comum que a segunda década do século XIX foi tempo de turbulências políticas na Amé-
rica e, em especial, no que definimos como América Platina – aqui entendida muito além de uma 
confluência hidrográfica e, sim, uma aproximação de fatores históricos, sociais, políticos e culturais. 
Ela enfrentou movimentos de rupturas políticas que culminaram, naqueles anos, nas independên-
cias dos países da região. Do outro lado do Atlântico e, entrelaçado em interesses com o espaço 
colonial, a Europa também enfrentava, em sua política internacional, um cenário instável: as guer-
ras napoleônicas que se findavam abriam a necessidade de restabelecer o equilíbrio de poder en-
tre as potências continentais. O Congresso de Viena, chamado com este propósito e, batizado de 
“restaurador”, possuía em sua lógica o inverso do ambiente político de além-mar. Espanhóis e por-
tugueses, partícipes diretos das guerras napoleônicas, levaram ao Congresso algumas demandas 
comuns, porém, além destas, interesses opostos, tanto em solo ibérico como, também, no espaço 
americano. A proposta deste trabalho é analisar como a diplomacia portuguesa se articulou, ao 
longo do Congresso de Viena, entre suas demandas americanas e européias. A presente pesqui-
sa aqui exposta, em função do atual estágio do acesso documental, faz uso do jornal “O Correio 
Braziliense”, periódico português publicado em Londres e que utilizava suas páginas como infor-
mativo do cenário político europeu e americano, como base pontual de observação e análise. Os 
resultados, em fase de amadurecimento, apontam que a compreensão da agenda portuguesa em 
Viena não pode ser pensada apenas por pressupostos “platinos e/ou ibéricos ou europeus”. Parte 
da resposta, ou o melhor exercício para compreender tal dinâmica, tem como ponto de partida o 
projeto de Império que era reconfigurado na corte lusitana. Tal perspectiva reforça a tese de que 
espanhóis e portugueses, durante o referido Congresso, conectaram espaços e disputas em uma 
escala muito maior do que uma região ou zona de fronteira e/ou litígio. Ou, em outras palavras, 
os interesses em disputa, pelos países ibéricos, no contexto do Congresso de Viena, precisam ser 
visitados em uma escala global. A península ibérica, a América meridional, o Caribe, algumas ilhas 
atlânticas, certos enclaves africanos e, até mesmo territórios italianos estiveram, pelas mãos da di-
plomacia ibérica, muito mais próximos do que se possa imaginar.

Denis Guedes Jogas Junior (coc)
• Entre a Europa e a América do Sul: circulação de saberes e assimetrias na produção de 

conhecimentos sobre as leishmanioses americanas
Esse trabalho tem por objetivo central investigar o processo de circulação de saberes ocorrido, nas 
primeiras décadas do século XX, entre os pesquisadores sul-americanos Edmundo Escomel (Peru) 
e Alfredo Da Matta (Brasil) e os europeus Alphonse Laveran (França) e Patrick Manson (Inglaterra) 
no que diz respeito à definição e validação da espundia como uma enfermidade particularizada da 
América do Sul, ao mesmo tempo em que se postulava a necessidade do seu enquadramento no 
então recém-criado grupo de moléstias denominado leishmanioses. Nesta ocasião podemos ob-
servar o fluxo de saberes, espécimes e técnicas, por diferentes espaços, na construção do conheci-
mento científico sobre as leishmanioses, assim como também as assimetrias e clivagens postas em 
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questão neste processo. Compartilhando da recente preocupação em pensar a pesquisa histórica 
para além dos limites impostos pelo conceito de Estado Nacional como categoria organizadora da 
narrativa, este trabalho pretende dialogar com alguns dos defensores da chamada história global/
transnacional para, em seguida, buscar situar o caso específico nesta perspectiva analítica. 

Helene Rocha Veber (IHEAL-Sorbonne Nouvelle Paris 3)
• O tratado ABC (Argentina, Brasil, Chile), dinâmicas regionais e relações internacionais no 

começo do século XX. Um objeto de estudo multilateral.
Este artigo analisa um tratado multilateral assinado entre a Argentina, o Brasil e o Chile em 1915 
conhecido como o tratado ABC. Este tratado cujo o princípio era estabelecer formas jurídicas para 
evitar um conflito entre estes três países do cone sul da América abrange uma reflexão que vai 
além desta região. Desde o início do século XX, movimentos pacifistas, homens de Estado e juristas 
pensavam em meios para evitar a guerra, estabelecer uma conexão entre os Estados, e permitir o 
desenvolvimento de uma economia perene. São destas reflexões que nasce a Sociedade das Na-
ções impulsada pelo presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos. A participação dos países 
da América latina nestas reflexões pacíficas ainda foram pouco estudadas. O pacto ABC aparece 
assim como um excelente objeto de estudo para pensar a traves de uma articulação de escalas as 
dinâmicas regionais do cone sul, a relações interamericanas, e um contexto global no qual se cons-
titui uma nova configuração internacional.

Juliana Manzoni Cavalcanti (Fundação Oswaldo Cruz)
• Uma incursão transnacional na América Latina: as filias da Behringwerk e o mercado de 

produtos biológicos nos anos 1930
A História das Ciências tem contribuído sobremaneira para as novas perspectivas historiográficas 
que se lançam à análise das conexões para além do Estado-Nação. Ao revelar a existência de diver-
sas redes globais de produção do conhecimento científico, formadas por indivíduos, instituições e 
objetos, o campo mostra como as fronteiras nacionais passam a ter importância secundária quan-
do se pretende, por exemplo, divulgar novos medicamentos ou fomentar relações científicas entre 
países. Neste trabalho mostro como uma destas redes foi consolidada na América Latina a partir 
de uma empresa alemã produtora de soros e vacinas, a Behringwerk. Após sua adesão ao conglo-
merado de indústrias químico-farmacêuticas I.G. Farben em 1929, a empresa passou a criar filiais 
no continente constituindo-se em mais uma rede científica, cultural e política das que vinham 
sendo fomentadas por alemães e seus descendentes no Brasil desde o início do século XX. Para a 
I.G. Farben, a incursão no mercado de produtos biológicos era estratégica para a ampliação de sua 
atuação no comércio mundial de medicamentos, enquanto para a Behringwerk, a crescente con-
corrência do pós-guerra lhe impôs a necessidade de fusão ao conglomerado. Em 1932, criou-se a 
primeira filial latino-americana da Behringwerk no Rio de Janeiro que viabilizou em poucos anos o 
surgimento de um canal transnacional de comercialização de produtos biológicos, na qual se ope-
ravam também interesses políticos e científicos teuto-brasileiros. Do Rio seguiam produtos para 
a Argentina, Peru, Chile, Uruguai e Bolívia até a criação de novas filiais em Buenos Aires, Bogotá e 
Cidade do México. A partir de então, há um rearranjo nestas conexões transnacionais da empresa, 
apesar do Rio de Janeiro continuar como base no continente. A filial carioca foi, assim, crucial e 
ponto de partida para a entrada da empresa na América Latina, contraindo a visão de distancia-
mento do Brasil face aos demais países do continente. A comercialização destes produtos envolvia 
a negociação com representantes estatais, disputas científicas regionais e embates políticos mais 
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amplos, pois a ciência era parte indispensável da diplomacia cultural francesa, norte-americana, 
alemã e italiana na América Latina. Neste trabalho, a perspectiva transnacional e a articulação 
entre micro e macro-história ajudam a problematizar o papel do Brasil nas relações latino-america-
nas, através do estudo do estabelecimento e da consolidação de uma empresa alemã em capitais 
da América Latina, em meio a disputas com outras potências.

Ivan Lima Gomes (Univ. Estadual de Goiás)
• Cultura infantil nacional-popular: notas e questões em torno de uma categoria em formação.

O debate sobre o papel das manifestações artísticas e, de forma mais ampla, da cultura na media-
ção e conformação de processos históricos é um dos temas que mais estimula a produção historio-
gráfica das últimas décadas. No caso da América Latina, as reflexões em torno do que se conven-
cionou classificar como “cultura nacional-popular” abrangem áreas tais como música, artes, teatro 
e cinema. pouco discutidas, porém, são formas de expressão mais próximas ao público infantil, 
dentre as quais se destacam as histórias em quadrinhos (HQs). Mídia que surge em meados do 
século XIX nos EUA, inicialmente publicada em suplementos de jornais e, a partir dos anos 1930, 
em revistas próprias, as HQs rapidamente atravessaram fronteiras nacionais e foram objeto de 
disputas e tensões por onde passaram, forjando-se enquanto cultura transnacional a partir da in-
ternacionalização disputada de práticas e comunidades de sentido e leitura. Enquanto a ênfase da 
bibliografia reside em recortes limitados aos marcos das fronteiras nacionais, um olhar atento às 
composições próprias das HQs enquanto objeto histórico implica em observar que sua produção, 
circulação, mediação e consumo correspondem a processos transnacionais de construção de senti-
do. Desta forma, uma chave de leitura para os quadrinhos latino-americanos é apresentada a partir 
da noção de “cultura infantil nacional-popular”. Relacionado com a apropriação de temas e pontos 
de vista associados aos debates em curso na cultura nacional-popular da região no interior do 
formato das HQs, o conceito de cultura infantil nacional-popular nos quadrinhos se caracterizaria 
por elementos como a crítica ao imperialismo norte-americano, representado pelas figurações do 
super-herói e outros personagens dos quadrinhos na região; pelo esforço deliberado na construção 
de novos heróis a partir de um resgate específico do passado e da cultura local; pela ressignificação 
de determinados agentes e processos sociais do presente, de forma a introduzi-los numa lógica (su-
per-)heroica; e pela convocação mais ou menos explícita do público infantil para o engajamento 
em outras práticas de leitura relacionadas às HQs, gerando inclusive desdobramentos do ponto de 
vista teórico. O conceito será discutido a partir de dois estudos de caso latino-americanos localiza-
dos no Brasil e no Chile dos anos 1960-70, com vistas a se desdobrarem as conclusões para outros 
contextos históricos da região. A formulação de uma análise transnacional sobre os sentidos das 
HQs pretende contribuir para os estudos da historiografia latino-americana voltados às manifes-
tações artísticas e massivas da região, bem como para os estudos históricos sobre HQs, sugerindo 
procedimentos teórico-metodológicos de abordagens e uma agenda de problemas.

Andrea Guerrero Mosquera (Universidad del Tolima)
• Catecismos e intérpretes: as ligações perdidas da a evangelização dos negros nas posições 

portuguesas e hispânicos alem mar. Século XVII
No século XVII missionários de várias ordens religiosas que operavam em reinos africanos e nas 
colônias americanas das monarquias ibéricas. Apesar de a evangelização teve contratempos e di-
ficuldades, também teve êxitos (a partir da visão católica) a ser nomeado. Esta catequese era um 
dispositivo instrumental da educação na fé, e tem sido, ao longo da história, uma ferramenta pura-
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mente pedagógica para o ensino da fé cristã.
No processo de a evangelização, os intérpretes se tornou parte essencial em ambos os lados do 
Atlântico. Durante o tempo da evangelização, os esforços foram feitos no desenvolvimento de fer-
ramentas para auxiliar no processo de doutrinação. Ao mesmo tempo, ferramentas de linguagem, 
que vão desde manuais e catecismos, a dicionários, que serviu para ensinar conceitos e valores 
católicos em dialetos africanos. Dentro da literatura missionária, catecismos eram uma ferramen-
ta muito útil quando a evangelização, porque os missionários não conhecem a língua dos povos 
africanos, deve tirar partido desta para realizar o seu trabalho. Estes devem ser uma ferramenta 
educacional para a formação de missionários para as missões e para a propagação da fé católica 
nos reinos do Kongo e Ngola; e os reinos do Novo Mundo.

Aline Duarte da Graça Rizzo (CEDERJ)
• Cooperação Sul-Sul Brasil e Cabo Verde: cooperação técnica na área da educação.

O cenário internacional contemporâneo é marcado pelo crescente processo de globalização que 
tem trazido desafios teórico-metodológicos às ciências sociais, especialmente aos campos da His-
tória e das Relações Internacionais. A multiplicidade de atores bem como a tendência à multipo-
laridade em franco crescimento, diante dos eventos que marcam a virada do século XX para o 
século XXI, apontam para a necessidade de ampliação do objeto de estudo de ambas as disciplinas 
tradicionalmente focado no Estado-Nação enquanto unidade de análise. 
Eventos como o processo de descolonização da África e o fim da Guerra Fria foram o pano de 
fundo para a reivindicação de maior agência no cenário internacional por parte de atores outrora 
limitados pelo ambiente polarizado da Guerra Fria. Dentre esses movimentos de contestação do 
status quo insere-se a então denominada Cooperação Sul-Sul que é caracterizada por um forte 
impulso na cooperação internacional para o desenvolvimento entre os países do Sul Global que 
buscam uma alternativa ao esquema tradicional de doação Norte-Sul, se pretendo horizontalizada 
e não hierarquizada. Tal cooperação extrapola as relações interestatais pois além de atores públicos 
incorpora a atuação de organizações privadas e transnacionais. 
Nesse contexto, oberva-se que determinados países emergentes têm dado enfoque às políticas de 
redução das desigualdades sociais, dentre eles o Brasil. Em nível internacional a promoção de po-
líticas públicas voltadas para a redução de desigualdades no âmbito da Cooperação Sul-Sul inclui 
não apenas a implementação de “modelos” brasileiros, mas também a divulgação de um discurso 
que coloca a cooperação brasileira como alternativa progressista e solidária. Tal discurso serve não 
apenas para ampliar a demanda por cooperação técnica brasileira, mas também para legitimar 
políticas públicas implementadas no âmbito doméstico no Brasil. Apesar de a literatura acadêmica 
sobre a Cooperação Sul-Sul ter expandido de forma significativa ao longo dos últimos cinco anos, 
pouco dessa literatura trata de uma das principais áreas da cooperação—área onde as políticas 
implementadas no próprio Brasil passam por um processo constante de contestação política: a 
educação. 
O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar a Cooperação Sul-Sul entre Brasil e Cabo Verde, a 
partir da intereseção dos campos da História e das Relações Internacionais. Serão examinados os 
projetos desenvolvidos na área da educação compreendidos entre o período de 2003 e 2016 (in-
cluindo previsão de conclusão). A questão central que norteará esta pesquisa é: Em que medida a 
cooperação entre Brasil e Cabo Verde articula no discurso e na prática a redução das assimetrias no 
plano internacional e a redução das desigualdades sociais no plano doméstico?
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Rosana Pereira de Freitas (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Da Academia às Vanguardas, da Índia ao Brasil

Os significados do termo “Academia”, ou do adjetivo “acadêmico”, no contexto cultural asiático 
são múltiplos, além de variarem muito ao longo do tempo. Por lá, eles apresentam significados 
diferentes, específicos, e usos regionais únicos. Tanto que uma comparação, por exemplo, entre a 
India e o Brasil, antes da chegada dos sistemas coloniais europeus de ensino artístico, britânico e 
francês, respectivamente, parece não fazer muito sentido. Entretanto, se tomarmos o caso india-
no – e não apenas a Europa como referência – como ponto de partida para uma reflexão sobre 
o impacto do novo sistema de ensino artístico entre nós, encontraremos similaridades e diver-
gências que reputamos úteis para repensarmos a questão. A perspectiva sugerida visa desviar 
a atenção – do foco na metrópole, e portanto de uma analogia forçosamente desigual – para 
outras experiências onde as relações de poder, as invenções de mitos identitários e de tradições 
se mostram bem mais próximos do que poderiam parecer à primeira vista. A partir da proposta 
de Kuan-Hsing Chen de tomar a “Ásia como método” (Asia as Method), o presente texto busca 
apresentar uma discussão Sul-Sul sobre a recepção do gosto, dos cânones e instituições artísticas 
europeus e seu impacto na produção artística das vanguardas nacionalistas na India e no Brasil.

Alba Cristina Couto dos Santos Salatino (UNISINOS)
• Estudos comparados e a transnacionalidade: aproximações e possibilidades

A proposta deste trabalho está em consonância com as recentes discussões historiográficas, sobre-
tudo, a abordagem transnacional e as críticas à História Comparada. Algumas das críticas colocam 
em foco a credibilidade do método comparado, principalmente, naquilo que se refere às possi-
bilidades de generalizações. Pesquisadores transnacionais defendem a interação e a circularidade 
de ideias como um meio mais eficaz para a escrita e compreensão de uma história global. Neste 
sentido buscamos analisar alguns trabalhos desenvolvidos sobre os temas, acreditando no diálogo 
metodológico, sem necessariamente descartar um ou outro método de investigação.

Fábio Luciano Iachtechen (Universidade Federal do Paraná)
• O universal como categoria: a formação da social evolutionary history e seu contexto na 

historiografia do século XX
A proposta deste trabalho é promover uma análise da História Universal (1920) do escritor britâ-
nico H. G. Wells, especialmente sua proposta de revisão historiográfica baseada no universal como 
categoria biológica que se apresentava como alternativa para o nacionalismo como organizador 
do discurso histórico, o que Doris Goldstein definiu como representativa de um novo campo no 
início do século XX: a social evolutionary history. A História Universal foi proposta no contexto 
de formação da Liga das Nações e no processo de reorganização mundial pós I Guerra. Sua ideia 
inicial era discorrer sobre alguns contextos históricos que exemplificariam a vocação europeia para 
a unidade, buscando justificativas históricas para o Wells que classifica como uma obstinada busca 
da manutenção de um império na Europa, ora baseado nos exemplos de expansão e conquista 
característicos da Antiguidade clássica, ora identificado nos projetos de unificação fundamentados 
na cristandade, propostos em diferentes momentos históricos. No entanto, esta proposta inicial 
foi extrapolada, adquirindo contornos universais, adequando a esta ideia de universalidade uma 
extensa e diversa relação de civilizações e grupos humanos, apresentados em narrativa pretensa-
mente unificadora e que indica um hipotético futuro humano baseado na tutela de um Estado 
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universal, a ser concebido a partir do modelo da Liga das Nações. Neste sentido, pretende-se ob-
servar quais os elementos centrais característicos de H. G. Wells como historiador sócio-evolucio-
nista e perceber como tornou-se uma inspiração para os estudos históricos em perspectiva global, 
especialmente nos Estados Unidos, influenciando autores como David Cristian e William McNeill 
a pensar os problemas históricos em uma escala espaço-temporal global. 

José Fernando Saroba Monteiro
• História Global e Festivais da Canção: Brasil e Portugal.

O artigo pretende analisar a inserção dos festivais televisivos da canção, tanto no Brasil quanto em 
Portugal, em um contexto global. Procuramos demostrar que os festivais brasileiros e portugueses 
tomam proporções globais no momento em que congregam diferentes países concorrentes nos 
certames e transpassam as fronteiras de seus países na medida que são transmitidos para outras 
regiões através dos meios de comunicação, que, por sua vez, proporcionam aos eventos uma visi-
bilidade mundial. Ademais, a globalidade pode estar inserida também nas letras das canções, na 
composição das músicas, ou mesmo na simples repercussão internacional através de gravações e 
regravações. Para fazermos tais inferências nos valemos de preceitos teóricos importantes como o 
conceito de “globalização” e da corrente historiográfica denominada História Global (Global His-
tory). Desta forma, procuramos destacar a origem e desenvolvimento destes preceitos, bem como 
seu papel no campo historiográfico.

Marco Aurélio Ferreira da Silva (Universidade Estadual do Ceará)
• Capitalismo, Costumes e Tradução Cultural nas Cidades do Ceará (1860-1930)

O presente trabalho de investigação e análise tem como propósito a constituição e o desenvolvi-
mento de uma discussão em torno da diversa e rica realidade social e cultural dos espaços urbanos 
do Ceará, conservando a preocupação em torno do eixo temático dos Hábitos e Costumes nos 
marcos de uma “Nova Ordem Industrial Civilizatória” (Processo Capitalista). Interessa-se pelo en-
contro e confronto entre o processo de expansão do capitalismo (Europeu e norte-americano) e 
as condutas não econômicas (pressão pela reforma de costumes e a resistência a essa pressão). Ou 
de como esse processo civilizacional intentou (trans)formar os hábitos e os costumes cotidianos 
nas cidades de Fortaleza, Aracati, Sobral, Quixadá e Crato. Então, o primeiro desafio lançado é o 
de tentarmos definir “os conjuntos que se enfrentam”. (GRUZINSKI, 2001) Mas como determinar 
esses conjuntos e seus elementos da intersecção? Não será uma tarefa nada fácil por se estar diante 
de um quadro incessante e acelerado de trocas e que abastece um “melting-pot” planetário. Os 
fenômenos são diversos, hibridismo, miscibilidade, creolização etc., e que mexem com nossas refe-
rências costumeiras. Ao tratar da “Mistura de Culturas”, Gruzinski ajuda-nos, com suas perguntas, 
a refletir: (...) “por intermédio de qual alquimia as culturas se misturam? Em que condições? Em 
que circunstâncias? Segundo quais modalidades? Em que ritmo?”. (GRUZINSKI, 2001, p. 18) Assim, 
o que queremos é tentar compreender os que estavam envolvidos pela experiência do viver em ci-
dades, e de como estes com seus hábitos (re)agiram aos encontros/confrontos culturais, marcados 
pelos fluxos “das gentes e das coisas” que aqui circularam quando dos processos de europeização e 
americanização. Ou de como os envolvidos nesse processo civilizacional capitalista traduziram os 
encontros culturais em zonas de fronteiras.

Antônio De Pádua Santiago De Freitas (UECE)
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• Cultura capitalista e civilização nas cidades do Ceará (1860-1960): agentes e coisas
O presente texto tem como título “Cultura capitalista e civilização nas cidades do Ceará (1860-
1930): agentes e coisas”. Nossa questão fundamental é entender como estrangeiros, suas empresas, 
seus casamentos com cearenses e a circulação de seus produtos, na medida em que eram incor-
porados pelas elites, constituíram-se em agentes modificadores do habitus local. Para dar conta da 
existência desse habitus capitalista em construção no Ceará, discorreremos, primeiramente, sobre 
a importância das empresas e sua relação com a inovação das práticas comerciais; depois, mesura-
remos o impacto do consumo e técnicas importados na transformação das casas e das ruas; por úl-
timo, tentaremos dar contar da inserção das elites locais no processo civilizador capitalista através 
dos casamentos entre estrangeiros e cearenses, procurando mostrar que esses laços consolidaram 
o que Gilberto Freyre denominava de segunda europeização. Trata-se, portanto, de compreen-
der o processo civilizador capitalista europeu e norte-americano que, se interiorizando a partir 
de Fortaleza, capital do Ceará, modificou paisagens e relações sociais através das formas de pro-
duzir, consumir e “amar” de seus atores. Esses agentes do “imperialismo informal” modificaram as 
práticas comerciais e industriais, o conceito de organização da espacialidade urbana, assim como 
dos materiais de construção (introdução do ferro, por exemplo), a paisagens do interior das casas 
(novos design dos móveis e dos objetos de higiene pessoal), das vestimentas, de bebidas (vinhos do 
porto, chapagnes francesas etc), de comidas (fois gras, manteiga inglesa etc). As fontes são jornais, 
inventários, literatura, revistas entre outras

Ana Paula Gomes Bezerra (MAHIS/ UECE)
• Eis que chegam à cidade! O consumo de mercadorias europeias na cidade de Aracati e a 

expansão do processo civilizador capitalista (1850 - 1890)
A pesquisa em tela é parte de um estudo maior que está sendo desenvolvido para nossa disser-
tação de mestrado, em que a inserção da cidade de Aracati no processo civilizador capitalista en-
tre os anos de 1850 a 1890, provocou a instalação de casas comerciais que além das mercadorias 
importadas, trouxeram também um modo de vida baseado no modelo europeu, traduzido pela 
sociedade em questão. A relação entre capitalismo e consumo se complementa, onde o consumo 
de bens industrializados expande o mercado e contribui para que o capitalismo chegue às cidades, 
através dos objetos e regras de civilidade provocando mudanças nos consumidores locais. Essas 
regras definem um grupo, constituem, pode-se assim dizer, os hábitos e costumes que diferenciam 
os grupos entre si. A partir dessa reflexão acerca da relação entre o processo civilizador capitalista 
e o consumo de bens, que foi pensando o estudo em tela que tem como objetivo entender as es-
tratégias utilizadas pelas elites aracatienses para se inserirem no processo civilizador capitalista, re-
correu-se à análise da cultura material presente nos serviços de chá e jantar, perpassando as etapas 
de produção, distribuição e consumo de tais mercadorias. A chegada de tais mercadorias aos lares 
aracatienses possibilita a mudança em seus hábitos e costumes. Quanto ao ponto de vista teórico 
e no tocante a compreensão sobre o que se refere à cultura material, nossa reflexão se aproxima de 
Meneses (1983), sobretudo no que está representa enquanto fonte uma riqueza de informações 
acerca do grupo que a produziu ou a consumiu. Dentro dessa lógica da análise de Meneses, Klaus 
Hilbert, em seu artigo intitulado “Diálogos entre substâncias, cultura material e palavras” nos faz 
pensar que as “coisas têm histórias pra contar, que deixaram marcas. Elas aparecem às pessoas 
de diferentes maneiras”, daí a importância da análise das coisas (objetos) e dos significados a elas 
atribuídos por diferentes grupos em diferentes épocas, que nos possibilita compreender que sig-
nificados eram atribuídos às coisas. Nesse caso os serviços de chá e jantar, consumidos pela elite 
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aracatiense e que foram produzidos na Europa e que trazem consigo significados a elas impostos 
pela sociedade europeia, vão se modificando, através da tradução, na medida que chegam em 
outras sociedades, que não a de origem. Não é isso o que deveríamos chamar de tradução, aquela 
categoria que “tem a vantagem de enfatizar o trabalho que tem que ser feito por indivíduos ou 
grupos para domesticar o que é estrangeiro” (BURKE: 2003, p. 58). 

Erick Assis De Araújo (Universidade Estadual do Ceará)
• Governamentalidade, Controle Social, Civilização e Tradução Cultural no Ceará(1860-1930)

Esse texto está inserido dentro do projeto Casadinho/PROCAD que envolve o Mestrado Acadê-
mico em História(MAHIS) da Universidade Estadual Ceará(UECE) com o Programa de Pós-Gradu-
ação em História da PUC-Rio Grade do Sul, cujo título é: Capitalismo e Civilização nas Cidades do 
Ceará(1860-1960). O objetivo geral do projeto é analisar a relação entre a expansão capitalista e o 
papel dos grupos sociais(estrangeiros e grupos sociais locais) na construção das culturas urbanas 
do Ceará, nas cidades de Fortaleza, Aracati, Quixadá, Sobral e Crato. É importante destacar que 
trabalharemos com três conceitos fundamentais: Capitalismo, Civilização e Tradução Cultural. A 
proposta desse texto é fazer uma análise da governamentalidade e controle social. Nossa preocu-
pação fundamental é entender como são criadas técnicas de condução dos sujeitos, onde tudo 
torna-se governável, tudo se torna passível de ser tomado como objeto de governo. Nesse sentido, 
estudaremos as práticas de regularização das condutas patrocinadas pelo governo no Ceará dentro 
desse contexto espaço-temporal.

Gerson Luiz Buczenko (Colégio Cenecista Presidente Kennedy - Campo Largo/PR.)
• História e Educação Ambiental: um caminho compartilhado

Neste artigo buscamos uma aproximação da História e Educação Ambiental no sentido de conso-
lidar também um marco teórico, uma vez que, a nosso ver, além de naturalmente conectadas, há 
nos dias atuais uma necessidade de refletirmos a questão ambiental, principalmente na História e 
em seu ensino. Priorizamos neste estudo a perspectiva da Educação Ambiental crítica, que segun-
do Loureiro (2012b), é necessária uma ação educativa, integral e articulada a outras esferas da vida 
social para que se consolidem políticas públicas democráticas e novas iniciativas, capazes de levar 
a rupturas com o modelo contemporâneo de sociedade. Assim, traçamos como objetivo geral 
para o presente trabalho conhecer a História da Educação Ambiental, seus principais fundamentos 
e legislação. Como objetivos específicos estabeleceram-se: pesquisar a História da Educação Am-
biental no âmbito internacional e no Brasil; buscar uma aproximação da legislação de Educação 
Ambiental nacional; conhecer os fundamentos da Educação Ambiental crítica e emancipadora 
direcionando o olhar para a escola, em sua práxis diária e capacidade de orientar e formar novas ge-
rações. Nossa indagação de pesquisa foi definida da seguinte forma: no ensino de História podemos 
abordar a Educação Ambiental em sua perspectiva crítica e emancipadora? Para tanto, abordamos 
inicialmente História do homem em nosso planeta e sua relação com a natureza, e creditamos à 
disciplina de História, praticada em todos os níveis e modalidades do ensino brasileiro, a condição 
ímpar de analisar a trajetória do ser humano em nosso planeta e sua relação direta com a natureza.

Giovana De Aquino Fonseca Araújo (Prefeitura Municipal de Campina Grande e de Poçinhos)
• O global e o local nas feiras contemporâneas um estudo dos impactos gerados pela 

globalização em feiras de Portugal e do Brasil



193

Trata-se de parte de um estudo de Doutorado (2007- 2012) realizado em três feiras do nordeste do 
Brasil (Campina Grande-PB, Caruaru-PE e São Joaquim, em Salvador) e do Norte de Portugal (Bar-
celos, Ponte de Lima e Vila do Conde), subsidiado pela Universidade Federal da Bahia, e Universida-
de do Minho respectivamente. A metodologia utilizada privilegiou os relatos da História Oral, mas 
também foi pesquisado um conjunto diversificado de fontes de outros tipos, incluindo registros 
de diferentes instituições públicas e notícias de jornal. No trabalho de campo, além das entrevistas 
com feirantes e fregueses, foi realizado levantamentos fotográficos e cartográficos. Foram entrevis-
tadas cerca de 240 pessoas (120 no Brasil e 120 em Portugal). Neste texto privilegiamos discussões 
acerca dos impactos causados pelo fenômeno da Globalização nas feiras contemporâneas foram 
realizadas, categorias de análise como Desemprego, trabalho informal, “nova” informalidade, mi-
gração e imigração; diversidade cultural, hibridação identitária, implantação de novos lugares de 
consumo, adaptação à nova lógica de mercado frente aos blocos econômicos, abertura de merca-
do aos produtos importados, com destaque para os produtos chineses dos dois lados do atlântico

Rodrigo Nabuco de Araujo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• O Brasil e a Argélia (1954-1964): entre colonialismo e política externa independente

Durante os anos 1950, a guerra da Argélia representou um marco na luta dos povos contra a opres-
são colonial. No entanto, a posição do Brasil, país pós-colonial, fora pontuada por contradições, 
que o levaram a apoiar as metrópoles europeias [PENNA FILHO: 2007]. Desse modo, o Brasil pare-
cia perder a oportunidade de construir uma relação proveitosa com os novos países que emergiam 
das guerras coloniais [SARAIVA: 2002].
O objeto deste artigo é analisar de que maneira as relações entre o Brasil e o Governo Provisório da 
República da Argélia, durante os anos 1958-1962, foram determinantes na construção da relação 
entre os dois países após a independência. Busca-se entender como, no caso da Argélia, o Itamaraty 
passou de uma política de equidistância pragmática [LESSA: 2001] a uma atitude de apoio ao novo 
governo argelino. Nesse contexto, durante o governo J. Goulart, a política externa independente foi 
central na elaboração de novos padrões de relações com países africanos. 
Questiona-se também a estratégia internacional da Frente de Libertação Nacional e a posição de 
determinados partidos políticos brasileiros, como o socialista e o comunista, que tiveram papel 
fundamental na elaboração de uma imagem positiva da revolução argelina. A atuação de intelec-
tuais, jornalistas e políticos fora fundamental na construção de uma relação, ainda que efêmera, 
com a FLN. Apesar de rompidos os laços diplomáticos durante os governos militares (1964-1985), 
a Argélia se tornou um marco na trajetória de políticos e militantes que escolheram o caminho do 
exílio e participaram na reconstrução do país, que se tornaria porta de entrada para jovens militan-
tes na África independente [AZEVEDO: 2013].
Esse trabalho procura identificar redes de apoio à FLN no Brasil, para tentar elucidar o papel de-
sempenhado por atores marginais nas relações internacionais, como militantes e intelectuais, e 
contornar as tradicionais interpretações que focalizam, quase exclusivamente, sobre a atuação de 
entidades governamentais.

Pedro Accorsi Amaral (Fundação Getulio Vargas), Vágner Camilo Alves (UFF)
• O Processo Decisório em Política Externa: A Decisão da Colômbia de Enviar Tropas à Guerra 

da Coréia.
A política externa é uma das dimensões da existência do Estado, através da qual ele procura de-
fender sua integridade e seus interesses. Entretanto, cada Estado possui particularidades que in-
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fluenciam sua atuação na arena internacional. Essa atuação será, então, o resultado das medidas 
adotadas pelo conjunto de setores que estabelecem o governo e também das ideias, motivações 
e interações dos indivíduos que formam tais setores. Todas essas esferas atuam para promover os 
interesses permanentes do Estado, ao mesmo tempo em que procuram atingir objetivos próprios. 
Tal interação se dá com outras entidades e Estados na arena internacional e, justamente por pos-
suir tantas dimensões, é extremamente complexa. 
Neste trabalho, explico os motivos de uma decisão específica de um Estado em política externa: 
se envolver em uma guerra. Em 1950, a Colômbia oficializou a proposta de enviar uma fragata à 
Guerra da Coréia e, mais tarde, oficializou o envio de tropas terrestres. Entre os países latino-ame-
ricanos, foi o único a atender ao pedido dos EUA e da ONU para fazê-lo. O fato de a Colômbia ter 
sido a única em seu continente a enviar tropas a um conflito distante nos leva a supor que havia 
condições específicas no país que fizeram essa ação possível. 
O trabalho será dividido em quatro partes: base teórica em relações internacionais e processo de-
cisório em política externa, contexto internacional no início da Guerra Fria, contexto doméstico da 
Colômbia e as razões diretas da decisão. 
Minha pesquisa tem o objetivo de fornecer informações valiosas sobre um tema pouco explorado. 
A literatura sobre a participação colombiana na Guerra da Coréia é escassa, mesmo entre autores 
colombianos. Da mesma maneira, espero contribuir no debate teórico sobre o processo decisório 
em política externa e para o estudo da história das relações internacionais.

Douglas Orestes Franzen (FAI Faculdades)
• Os católicos alemães e a política de cooperação transnacional: gênese da fundação e 

expansão da instituição Misereor (1958-1967)
A proposta do trabalho é de conjecturar a política de cooperação transnacional da Igreja Católica 
alemã para a fomento do desenvolvimento e da promoção aos direitos humanos, através da cria-
ção e do processo de expansão da instituição Misereor entre os anos de 1958-1967. Serão analisa-
dos os aspectos que proporcionaram o surgimento e a expansão do princípio de cooperação na 
década de 1950, a política de influência e de determinação da Igreja Católica alemã em zonas de 
subdesenvolvimento do mundo num cenário de geopolítica da Guerra Fria.

Verônica Moreira dos Santos Pires (Universidade Veiga de Almeida - UVA)
• Da hegemonia militar unipolar à hegemonia econômica multipolar

A presente proposta visa contribuir com o conjunto de estudos historiográficos sobre os Estados 
Unidos, particularmente no que se refere aos debates sobre o processo de configuração de uma 
ordem mundial multipolar e sobre as relações centro, periferia e semiperiferia na contemporanei-
dade. O conteúdo a ser apresentado é fruto da observação de parte dos efeitos causados por ar-
gumentos em torno do declínio e do não declínio da hegemonia norte-americana, escapando das 
discussões centradas na lógica dominador versus dominado. Trata-se da análise de documentação 
elaborada pelo Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos – NIC, entre 1997 e 2004. A 
documentação analisada faz parte de um projeto maior sobre tendências globais e promove, sob 
a forma de síntese final, cenários prospectivos. De acordo com o NIC, os cenários se apresentam 
como mecanismos de antecipação de desenvolvimentos futuros e de avaliação de estratégias para 
responder a estes eventos ou condições. Para a composição do arcabouço teórico-metodológico 
da pesquisa, a contribuição de Albert O. Hirschman foi fundamental. De acordo com Hirschman, 
desde os episódios tratados pela história como verdadeiras ameaças à ordem vigente, a exemplo da 



195

Revolução Francesa e das discussões envolvendo o sufrágio universal, verifica-se relevante mobili-
zação de conservadores e reacionários de diferentes matizes, os quais respondem pela elaboração 
de forte arsenal discursivo para protegê-la. Nesse sentido, é a presença de semelhante arsenal dis-
cursivo, na documentação da inteligência norte-americana, que dá corpo a esse estudo.

Bruno Henz Biazetto (Georgetown University)
• Saturado: uma historia global do petroleo nos anos 80 e suas consequencias

Apos toda turbulencia gerada pela questao energetica nos anos 70, a historiografia geralmente 
apresenta os anos 80 como uma epoca de precos baixos e estabilidade. Contudo, os precos baixos, 
a saturacao da oferta de petroleo e o fortalecimento do dolar tiveram um impacto global que foi 
especialmente nefasto para o terceiro mundo, com instabilidade politica e economica. Agora, em 
2015 vivemos novamente um ciclo semelhante a aquele vivido nos anos 80, onde o potencial para 
uma grande crise nos paises em desenvolvimento se agiganta mais uma vez. Diante dessas circuns-
tancias, o objetivo aqui e retomar essas interpretacoes feitas sobre anos 80 sobre a era do petroleo 
barato e o seu impacto economico global, e o que o caso dos anos 80 pode ensinar para 2015.. Ao 
final, essa analise pretende desmentir a convencao geral da historiografia de que petroleo barato 
significa estabilidade e prosperidade para todos, sendo a realidade algo muito mais complexo dian-
te das diferencas das demandas economicas em escala global.

Monique Sochaczewski Goldfeld (Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME))
• O “terrorismo islâmico” em perspectiva global: o caso do Hizballah

Para o cientista político David Rapoport (2002) é possível dividir a história do terrorismo moderno 
em quatro ondas. A primeira delas teria se iniciado nos anos 1880 e é chamada de “Onda Anarquis-
ta”. Já a segunda, iniciou-se nos anos de 1920 é denominada “Onda Anti-Colonial”. A terceira onda, 
por sua vez, iniciou-se nos anos 1960 e foi chamada de “Onda da Nova Esquerda”, sendo sucedida a 
partir de 1979 pela chamada “Onda Religiosa”, ainda vigente. Nessa quarta etapa se verificam ativi-
dades terroristas em grupos ligados a diversas fés, como a religião dos sikhs, do Judaísmo e do Cris-
tianismo, mas é o Islã que se destaca entre elas. Rapoport ressalta a importância do ano de 1979, 
com a revolução iraniana, a guerra do Afeganistão (e a resistência islâmica frente aos soviéticos) e 
também o fato de ter se iniciado ali um novo século no calendário islâmico, eivado de um simbo-
lismo de que, segundo a tradição um “redentor viria naquele tempo”. É fato que neste contexto, 
pós-1979, seja inspirados por iranianos ou pela guerra do Afeganistão, grupos como o Hizballah 
e a Al-Qaida nasceram e ganharam terreno, sendo o Estado Islâmico um desdobramento recen-
te deste último. O interesse do projeto de pesquisa que ora inicio no âmbito de minha atuação 
como professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares (PPGCM) 
da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) é o de buscar compreender a atuação 
do grupo xiita e partido libanês Hizballah tanto no âmbito da história global do terrorismo, nesta 
última “onda” proposta por David Rapoport, entendendo a especificidade do pano de fundo em 
que surge e as redes que articula regionalmente, sobretudo com o Irã e a Síria, nos anos 1980 e 1990. 
Interessa também averiguar em que medida há de fato atuação de tal grupo na América do Sul, ou 
mais especificamente na chamada Tríplice Fronteira, revisitando para tanto a bibliografia já exis-
tente a este respeito, bem como realizando pesquisa com fontes primárias e trabalho de campo. 

Mario Marcello Neto (Universidade Federal de Pelotas)
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• Depois da radiação: a bomba atômica, a crítica historiográfica e os usos públicos e políticos 
do passado.
Desde a década de 1970 o debate sobre o revisionismo assola os historiadores, principalmente 
sobre temas que envolvem a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre o Holocausto. 
Um tema, não menos importante, tem gerado diversas complicações teóricas e historiográficas, 
sobre outra questão que envolve a Segunda Guerra Mundial: as bombas atômicas jogadas em 
Hiroshima e Nagasaki em 1945. Diversos intelectuais se dedicaram a estudar tal fenômeno, muitos 
destes tiveram sua atenção voltada para discutir os motivos pelos quais as bombas foram lançadas, 
incipientes estudos se preocuparam de como as vítimas, a radiação e reconstrução do Japão (aliada 
a invasão estadunidense no país de 1945-1952) impactaram o imaginário social do século XX e XXI. 
Nesta perspectiva, este trabalho busca discutir e problematizar as formas como o pensamento 
histórico se organiza para legitimar um discurso que carrega um viés político muito forte. Preten-
dendo compreender como o uso de artifícios da “ciência histórica” são possíveis de serem usados 
para pretextos variados, como denunciar autores ditos “revisionistas”, porém, muitas vezes aderido 
um discurso completamente antiético e ofensivo aos Direitos Humanos. Para isso, trataremos do 
debate (e suas repercussões) travado, desde a década de 1970, entre o historiador estadunidense 
Robert Maddox e o economista político Gar Alperovitz. Maddox aponta severas críticas ao que 
chamou de “revisionismo de esquerda” sobre as bombas atômicas. Direcionado a desconstruir a 
obra de Alperovitz, acusa-o de falsário por ignorar fontes que seriam contraditórios a sua tese: de 
que a bomba foi lançada para intimidar a URSS. Maddox é veemente em afirmar que a bomba 
cumpre a função de obrigar um Japão, que ainda colocava muitas pessoas em risco, a se render. 
O autor recorre a dados estimativos de baixas que o exército estadunidense teria no caso de uma 
invasão ao Japão. Na tentativa de estreitar este debate, temos como objetivo entender como os au-
tores se utilizam das fontes e do discurso historiográfico para legitimar a sua versão da história, que 
necessariamente envolve questões políticas e identitárias envolvendo a construção de um inimigo 
e a justificação para o uso de armas de destruição em massa. Com o intuito de compreender as 
formas como o discurso histórico acadêmico cria, através de uma crítica “cientificista” da história, 
elementos capazes de denunciarem uma obra acusando-a de revisionismo (num sentido pejora-
tivo), porém nem sempre comprometidos com a “verdade” e/ou a ética, mas enfatizando apenas 
a denúncia. Utilizando como referenciais teóricos autores como: Armitage (2014), Certeau (2010), 
Cezar (2012), Dower (2000), Ferro (1986), Friedlander (2007), Rousso (1994), Vidal-Naquet (1993) 
entre outros.

008. A instituição militar: diálogos entre história e ciências sociais
Coordenação: Adriana Barreto de Souza, Angela Moreira Domingues da Silva

Resumo: O campo intelectual sobre a temática “militares” esteve por muito tempo centrado na 
busca das origens de um pensamento intervencionista no Brasil. Isso se deveu sem dúvida à expe-
riência das intervenções militares na política, em especial ao longo período de ditadura, instaurada 
em março de 1964. Todavia, a partir dos anos 90, o estreitamento de diálogo entre a história e o 
que havia de mais novo na área das ciências sociais, com destaque para a articulação já estabelecida 
entre a história e a antropologia, levou a uma redefinição no conjunto de problemas propostos ao 
passado. O que tem singularizado esse campo no cenário acadêmico internacional, além desse per-
fil multidisciplinar, é seu interesse pelas lógicas próprias da Instituição Militar, com foco na reflexão 
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sobre as diferentes formas de se viver e pensar a experiência militar e suas relações com a sociedade 
e com o poder político. A atenção dedicada aos militares de hoje, ao modo como constroem suas 
relações internas e com o mundo civil (na política formal ou com a sociedade), seja no Brasil ou em 
outros países, tem gerado análises mais refinadas sobre os militares do passado, além de produzir 
um rico debate metodológico.
A proposta desse simpósio temático é criar um espaço de diálogo entre essas várias abordagens, 
que nos permita pensar configurações institucionais e experiências militares num leque temporal 
e espacial amplo – da colônia à república contemporânea, dedicando ainda especial atenção às 
experiências de nossos vizinhos sul-americanos. Além disso, pretende-se incentivar o debate sobre 
metodologias de abordagem do tema. Acreditamos que, realizado de forma regular, esse exercício 
permitirá a consolidação de abordagens inovadoras na área de estudos sobre “militares”.
Justificativa: Os militares sempre foram personagens politicamente ativos na História do Brasil e 
dos países sul-americanos, o que não significa que eles sempre foram intervencionistas. Essa asso-
ciação direta entre militares, política e intervenção é resultado de uma experiência histórica espe-
cífica, produzida durante o século XX e que teve por desfecho as recentes ditaduras militares no 
cone sul. Foi essa experiência que fundou os “militares” como objeto de análises mais sistemáticas 
para a grande área das Ciências Sociais.
O fortalecimento da História como profissão e a expansão dos programas de pós-graduação no 
Brasil têm mudado significativamente esse quadro, lançando no mercado uma série de estudos 
novos sobre o tema, com diferentes recortes cronológicos e tipos de abordagem. A proposta desse 
Simpósio é criar um espaço de diálogo entre essas várias abordagens, que nos permita pensar ou-
tras configurações das instituições militares e, por conseguinte, formas distintas de ser militar e de 
se experienciar e organizar a vida política, corporativa e em sociedade. O que caracteriza essa pro-
posta, portanto, é a intenção de contribuir para a renovação do campo em dois aspectos: 1º) pre-
tende-se intensificar o debate entre a História e as Ciências Sociais a fim de refinar as análises sobre 
a participação das Forças Armadas na elaboração e implementação de uma certa ordem política 
e social no país. Essas forças não devem ser entendidas apenas em sua face espetacular, produzida 
por suas intervenções na sociedade, e sim como mundo social próprio, altamente hierarquizado e 
fechado. Mundo que criou uma apreensão específica da ordem social aceitável, determinante na 
história contemporânea do país e nos debates sobre a reconstrução de seu papel em uma socie-
dade democrática. 2º) pretende-se investir em um diálogo mais amplo, capaz de conectar pesqui-
sadores de diferentes regiões do Brasil e pesquisadores estrangeiros, em especial colegas de países 
sul-americanos. O objetivo é fomentar parcerias e análises comparativas sobre o tema “militar”, 
procurando reconhecer fenômenos sociais, culturais e políticos que revelem dimensões singulares 
e compartilhadas em regiões e países distintos da América do Sul ao longo da história.
Na avaliação dos coordenadores desta proposta, a consolidação de novas abordagens na área de 
estudos sobre “militares” passa necessariamente pela aglutinação dos pesquisadores em entidades 
como a ANPUH, sem o que não é possível manter diálogo regular e desenvolver projetos multi-
-institucionais e multidisciplinares, capazes de, por um lado, melhor conhecer a história das insti-
tuições militares e, por outro, a dinâmica histórica das relações internas ao mundo militar e deste 
com a sociedade e a política.

Jeferson dos Santos Mendes (UPF)
• Antônio Carlos Furtado de Mendonça: da freguesia dos Martires à Ilha de Santa Catarina

Antônio Carlos Furtado de Mendonça foi o comandante responsável pela defesa da Ilha de Santa 



198

Catarina durante o período de 1775-1777. O Plano Militar de 9 de julho de 1774 enviado ao mar-
quês do Lavradio pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, marquês de Pombal, sob ordens 
reais, incumbia o vice-rei passar patente de marechal-de-campo ao brigadeiro António Carlos Fur-
tado de Mendonça e, imediatamente, ocupar o posto de comandante das tropas da Ilha de Santa 
Catarina. Dois anos depois era o principalmente envolvido no processo da Devassa instaurada pelo 
vice-rei apoiado pela coroa portuguesa. O principal objetivo do trabalho é mapear a transitorieda-
de e historicidade do comandante pelos diferentes postos de comando. Desde nascimento, filiação, 
incorporação no serviço militar na Índia e Brasil até o comandamento da Ilha de Santa Catarina.

Adriana Barreto de Souza (UFRRJ)
• A Junta do código penal militar de 1802: debates sobre foro, hierarquia e controle social no 

alvorecer do século XIX
Essa comunicação tem por objeto o debate ocorrido na Junta nomeada por d. João VI em 1802 
para elaboração de um código penal militar. A criação dessa junta se inseria em um duplo con-
texto: de uma expressiva reforma militar e, simultaneamente, de uma ampla polêmica gerada em 
torno do projeto de código de direito público português. As reuniões da Junta podem ser pensa-
das, assim, como uma zona de interseção entre o campo militar e jurídico. Nelas oficiais militares e 
desembargadores se reuniram semanalmente, por cinco anos, para discutirem o projeto do código. 
A necessidade de definição do “foro militar” gerou, no entanto, um grande impasse, que levaria à 
dissolução da Junta. A proposta desse trabalho é explorar esse impasse como chave de acesso a 
debates mais amplos sobre hierarquia militar, hierarquia jurisdicional e controle social no alvorecer 
do século XIX.

Jorge Antonio Dias (CPDOC/FGV)
• A Companhia de Aprendiz de Marinheiro do Rio de Janeiro: processo histórico e político de 

construção da Esperança da Armada Imperial
Constituída formalmente na década de 1840, a Companhia de Aprendiz de Marinheiro do Rio 
de Janeiro situada na Corte, emerge no processo histórico e político de constituição do Brasil en-
quanto Estado forte e centralizado. Esse estudo procura identificar e analisar como em diferentes 
momentos políticos é possível perceber a Companhia de Aprendizes como um projeto que se 
constituiu na esperança da Armada, segundo o Ministro da Marinha Manoel Tosta em 1848.

Wagner Luiz Bueno dos Santos (Diretoria Do Patrimônio Histórico E Documentação Da 
Marinha)
• A criação da Companhia de Aprendizes Marinheiro e o projeto político conservador: ensino 

militar, educação pública e projeto de estado no Império.
Na medida em que os construtores do Estado se articulavam em torno de projetos políticos de 
nação em meados do século XIX, despontavam como protagonistas as lideranças da ala conserva-
dora e estruturava-se um projeto de nação que almejava a construção de um Estado do tipo mo-
derno, cuja referência passou a ser, após a emancipação política, as nações civilizadas do continente 
europeu. Naquele momento, promoveu-se na Marinha Imperial uma significativa reformulação de 
sua estrutura administrativa, reformulando e criando agências pelo território do Império, tentando 
lhe oferecer uma administração nos moldes de um Estado moderno e aumentando sua influência 
como representante do poder central. Neste contexto, o político fluminense e líder saquarema 
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Joaquim José Rodrigues Torres, idealizou em 1838, uma Companhia de Aprendizes-Marinheiros 
como espaço para formação de marinheiros. O projeto foi colocado em prática pelo político per-
nambucano e liberal Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcanti de Albuquerque, criando a 
Companhia em 1840, quando esteve a frete do Ministério da Marinha no período de 1840-1841. 
Criada no Rio de Janeiro, como parte do Corpo de Imperiais Marinheiros, ela tinha a finalidade de 
recrutar jovens com idade entre 10 e 17 anos para instruir, educar e formar marinheiros para Ma-
rinha Imperial. A formação militar era a principal finalidade da Instituição porém, não podemos 
desconsiderar a conjuntura em que a Instituição foi pensada e criada, uma vez que os projetos 
educacionais pensados para o Império estruturavam-se a partir de um ideal de nação cujo um 
dos pilares foi uma ação civilizadora. Portanto, nossa proposta é pesar a Companhia de Aprendi-
zes-Marinheiros um pouco além de um espaço de instrução e educação militar, que atenderia as 
demandas da Marinha Imperial (recrutamento, formação militar e disciplina), mas também como 
parte do projeto educação pública do Império. Como a Instituição poderia contribuir para o proje-
to nacional de educação pública na medida em que entre suas propostas estava a oferta em educar 
nas primeiras letras, e a partir de 1855, se tornando um projeto de envergadura nacional chegando 
em 1874 a 18 unidades em 18 províncias. Tetando responder essas questões, analisaremos o prota-
gonismo de Joaquim Rodrigues Torres, enquanto intelectual, a frente do Ministério da Marinha por 
seis mandatos entre 1831-1843. Rodrigues Torres tem sua trajetória marcada por sua atuação nos 
círculos da burocracia e da administração imperial, ocupando vários cargos públicos, contribuindo, 
não só para difusão da visão de mundo da classe que representava, a classe senhorial, como tam-
bém na penetração daquela visão na esfera do governo, sendo possível assim, oferecer uma direção 
hegemônica ao projeto conservador de Estado

Igor Juliano Mendonça de Andrade (CAPES)
• Entre dois mundos: Disputa processual entre a justiça civil e militar na Seção de Guerra e 

Marinha do Conselho de Estado do Brasil (1842-1889)
O Brasil, como Império independente, nascia como herdeiro da tradição político-administrativa 
portuguesa, e conservava em sua estrutura política instituições que materializavam a atuação do 
poder moderador. Uma dessas instituições, talvez a de maior importância, era o Conselho de Es-
tado, que constituía o círculo de poder mais próximo ao imperador, e fundamental para a cen-
tralização da “última palavra”. Esta comunicação se debruçará sobre a terceira fase do Conselho 
de Estado, que praticamente coincide com o segundo reinado, tomando como objeto a Seção de 
Guerra e Marinha. A escolha da Seção de Guerra e Marinha deve-se à importância da seção no 
que tange a consultas e fundamentação de uma racionalidade jurídica específica para o “mundo 
militar”. Esses dois “mundos” muitas vezes confrontavam-se, pois não é incomum - como ainda 
hoje acontece - acharmos processos nos quais civis eram julgados pela justiça militar ou militares 
eram julgados pelas leis civis. A pretensão de julgar o réu a partir de leis de uma categoria a qual ele 
não pertencia também foi alvo de algumas contendas, o que nos mostra um embate - a partir das 
discussões processuais - ainda maior entre essas duas esferas jurídicas e sociais. Faz-se necessária 
então uma análise centrada nessa categoria, que estava inscrita em um “mundo” distinto, o militar. 
Esses embates entre “mundos diferentes” podem ainda aprofundar uma discussão que permeia 
as ciências sociais, que é o debate sobre a posição das forças armadas em relação à sociedade. O 
objetivo desta comunicação é tentar esclarecer alguns dos questionamentos acerca da função e 
posição de esferas civis em relação à justiça militar, e do Exército em relação à sua própria justiça, 
em um momento no qual há um grande movimento de criação de códigos legais que substituam 
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leis que muitas vezes são chamadas de arcaicas.

Flavio Henrique Dias Saldanha (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
• Vigiar, proteger e defender a Nação: Guarda Nacional, Exército e a formação do Estado 

imperial brasileiro
De acordo com Costa (1996) o estudo das instituições militares é um instrumento privilegiado 
para a compreensão do processo de formação dos Estados Nacionais, em especial os latino-ameri-
canos. Seguindo de perto este pressuposto, a presente comunicação tem por finalidade discutir as 
relações entre o Exército e a Guarda Nacional, naquilo que diz respeito ao processo de formação do 
Estado nacional brasileiro ao longo dos oitocentos. Tomaremos como principal foco de interesse 
a questão do recrutamento e do alistamento, dois termos semelhantes, mas não necessariamen-
te iguais quando se trata das duas instituições. Afinal, o recrutamento militar no Brasil imperial, 
também conhecido à época como “tributo de sangue”, era extremamente odiado pela população 
masculina, especialmente, a adulta, livre e em idade produtiva. Regra geral, os recrutas do Exército 
eram considerados elementos socialmente desajustados, cujo serviço militar se assemelharia a um 
corretivo moral (MENDES, 1997). Já o alistamento para a Guarda Nacional não tinha a mesma 
conotação negativa em comparação com a conscrição militar para o Exército, haja vista que a le-
gislação da guarda determinava que os milicianos guardas nacionais deveriam ser, acima de tudo, 
cidadãos, muito embora, o serviço prestado na guarda fosse pesado e oneroso, ao menos, para os 
guardas de posses mais modestas, em razão da gratuidade dos serviços prestados na corporação 
(CASTRO, 1977; URICOECHEA, 1978). Neste sentido, na dinâmica do recrutamento militar no Bra-
sil imperial, observava-se que a Guarda Nacional desviava, para si, recrutas em potencial do Exérci-
to, na medida em que, por força de lei, o guarda nacional estava isento do serviço militar (MENDES, 
1997). Deve-se levar ainda em consideração que a própria guarda impedia que o Exército detivesse 
efetivamente o monopólio legítimo da violência (COSTA, 1996). Pelo exposto, a Guarda Nacional e 
o Exército foram duas instituições que atuaram de forma complementar e antagônica no processo 
de formação do Estado imperial brasileiro ao longo do século XIX.

Clécia Maria Da Silva (PCR)
• Um breve olhar na política disciplinar do reformismo ilustrado lusobrasileiro e sua prática 

na vila do Recife (1800-1817)
A partir dos séculos XVII e XVIII a Europa lançou uma nova forma de olhar o corpo, onde se deixava 
de lado o protagonista dos espetáculos punitivos para evidenciá-lo como objeto e alvo do poder. 
Essa redescoberta desejava torná-lo hábil, útil e dócil, ou seja, trabalhar o corpo minuciosamente 
a fim de se estabelecer uma relação que numa mesma mecânica pudesse torná-lo mais obediente 
e útil. Assim, o presente trabalho pretende compreender o contexto de criação e implantação do 
regimento disciplinar do Conde de Lippe com o objetivo de controlar, esquadrinhar, hierarquizar 
como também intensificar as aptidões e diminuir as energias e potencialidades das Tropas de Linha 
para a subversão. Em contra partida, procuraremos esmiuçar as resistências cotidianas e até mesmo 
os conflitos armados provenientes deste contrapoder na vila do Recife em princípio do oitocentos. 

Jose Miguel Arias Neto (Universidade Estadual de Londrina)
• Imprensa Militar, Guerra e a transferência de tecnologia para a Marinha de Guerra no Brasil 

Oitocentista
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Este trabalho abordará a questão da transferência de tecnologia europeia para a Marinha de Guer-
ra do Brasil na segunda metade do século XIX a partir de demandas apresentadas por oficiais de 
Marinha nas páginas dos jornais militares ( 1850-1860) e na situação concreta da Guerra com o 
Paraguai ( 1865-1870).
Long abstract:
Ao longo do século XIX houve no Brasil uma significativa produção de impressos periódicos por 
militares do Exército e da Marinha ( um levantamento prévio apontou entre 24 a 27 periódicos 
publicados entre 1850 e 1889). Nos periódicos produzidos por oficiais de Marinha, há – evidente-
mente devido aos avanços promovidos pela Revolução Industrial - sistematicamente demanda de 
importação dos mais atualizados aparatos tecnológicos para o incremento da força naval. Além da 
demanda direta há também nos periódicos a tradução de artigos de revistas e jornais estrangeiros 
difundindo as novas invenções que, na visão destes oficiais poderiam ser incorporadas pela Mari-
nha do Brasil. Assim realizar-se-á o mapeamento destas demandas dos anos cinquenta e realiza-
remos a comparação com a tecnologia efetivamente incorporada pela Marinha durante a Guerra 
com o Paraguai, principal conflito em que o Brasil esteve envolvido ao longo de sua História. Esta 
comparação permitirá verificar como se dá efetivamente a transferência de tecnologia dos centros 
industrializados europeus para a Força Naval brasileira. Permitirá também problematizar o modo 
como esta transferência é justificada e legitimada em um processo de mediação cultural que resig-
nifica a importação de aparatos tecnológicos produzidos no exterior dentro de um quadro ideoló-
gico romântico-iluminista de afirmação da Nação e da nacionalidade de modo amplo e de modo 
específico quais os impactos desta transferência na formação de uma identidade militar conco-
mitante à consolidação de uma ciência militar. Este quadro, aliado ao surgimento de uma história 
militar a partir dos relatos de guerra, cuja narrativa incorpora não apenas os feitos dos homens mas 
também as virtudes e falhas das máquinas e equipamentos, compõe um conjunto ideológico que 
fundamenta o modelo do que seria a “Defesa Nacional” no Brasil Oitocentista.

Carlos André Lopes da Silva (DPHDM-MB)
• O emprego de navios couraçados na Guerra do Paraguai: diálogos entre a tecnologia e a 

atividade guerreira.
A Guerra do Paraguai (1864-1870) esteve justamente no meio da transição tecnológica que trans-
formaria por completo o navio de guerra. Nos rios Paraná e Paraguai foram testados em combate 
conceitos novos que iriam determinar as características básicas dos navios de guerra de nossos 
dias. Se no início do século XIX, os navios que compunham as principais Esquadras, todos veleiros, 
ainda eram muito parecidos com os que Vasco da Gama usou para atingir as Índias, no fim do 
mesmo século tais embarcações, com casco metálico, propulsão mecânica e canhões protegidos 
por torres, não eram muito diferentes das que vemos hoje nos nossos portos. Entretanto, a histo-
riografia sobre esse conflito, durante muito tempo influenciada pelo contexto político-ideológico 
sul-americano da segunda metade do século XX, não abriu suficiente espaço para reflexões sobre o 
papel da tecnologia na condução da guerra. Treze navios ditos couraçados (ironclads na termino-
logia empregada na historiografia estadunidense), com casco e canhões protegidos por anteparas 
metálicas e movidos essencialmente por vapor foram utilizados pela Marinha Imperial no conflito. 
Destes, oito foram projetados e construídos no País a partir de tipos recém desenvolvidos para a 
Guerra da Secessão Estadunidense ou para as marinhas das potências européias urgentemente 
adaptados ao aparato ferramental e à formação do corpo técnico do principal núcleo de constru-
ção naval nacional, o Arsenal de Marinha da Corte, mas também levando em conta as necessidades 
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surgidas no campo de batalha. O presente trabalho tenta recuperar a relação entre o desenvol-
vimento técnico representado pelos navios couraçados e as e a condução da guerra através do 
diálogo entre os militares operadores desses meios e os técnicos que os construíam no Arsenal de 
Marinha da Corte recuperado a partir das respostas fornecidas pelos comandantes desses navios 
couraçados e das divisões navais as quais estavam subordinados a um questionário de avaliação 
operacional emitido, em fins de 1866, pelo Ministério da Marinha.

Braz Batista Vas (UFT - Universidade Federal do Tocantins)
• O Conde D’eu, as dificuldades logísticas na campanha da cordilheira e o fim da guerra

A Guerra do Paraguai, um dos maiores eventos bélicos da América no transcurso do século XIX, 
por sua duração e crueza dos fatos, teve alguns momentos ‘decisivos’, que, nas suas múltiplas pos-
sibilidades, enveredou pela indefinição quanto à sua rápida conclusão. A guerra principiou entre 
novembro e dezembro de 1864 e se arrastou até março de 1870, quando da morte do presidente 
paraguaio Francisco Solano López. Este trabalho visa apresentar e discutir alguns aspectos da es-
trutura material e logística utilizada pelas forças militares brasileiras, em especial as forças terrestres 
nos anos finais do conflito, qual seja entre 1869 e 1870, como elemento de suma importância para 
a dinâmica político-militar para se chegar ao fim do conflito, destacando o comando do Conde 
d’Eu no evento conhecido na historiografia brasileira sobre esse conflito como “Campanha da Cor-
dilheira”. Com a indicação do Conde d’Eu, a partir do momento em que este assumiu o comando 
das forças brasileiras na Guerra do Paraguai, especialmente a partir de abril de 1869, até 1870, este 
se depara com a difícil tarefa de substituir Caxias, reverter a situação de estagnação das tropas em 
Assunção e levar adiante a atribulada fase de interiorização das forças militares em território para-
guaio, na premência de finalizar o conflito. Dessa feita, é significativo para o debate historiográfico 
em torno desse tema o estudo de aspectos político-militares e suas inter-relações, na esteira do 
avanço historiográfico em curso e de vertentes historiográficas anteriores, de modo a contribuir 
com os estudos relativos e esse conflito.

Juliana Dantas Rabelo
• Resistência ao recrutamento militar na província da Paraíba durante a Guerra do Paraguai 

(1864-1870)
A Guerra do Paraguai (1864-1870) constituiu-se num importante momento para a construção da 
identidade nacional brasileira. Homens dos mais variados segmentos sociais lutaram pela causa 
“nacional” contra um inimigo externo assim caracterizado. As formas de ingresso no Exército e na 
Marinha variavam do voluntariado ao recrutamento forçado. Este último foi empregado de forma 
mais incisiva nas províncias, sobretudo após o primeiro ano da guerra, provocando atritos entre 
o governo central e as autoridades locais, assim como a oposição da população livre com perfil 
para ser recrutada. É sobre este último aspecto que esse trabalho se centra. Pretendo, desse modo, 
analisar as formas de resistência ao recrutamento militar utilizadas pelos homens livres pobres 
que habitaram a província da Paraíba durante a Guerra do Paraguai. Para alcançar os resultados 
propostos utilizei um corpus documental que incluiu os Relatórios de Presidentes de Província 
e os jornais paraibanos que circularam no período: “O Publicador” e “O Tempo”. Tomando esses 
impressos como ponto de partida, lancei mão do arsenal teórico elaborado por Edward Palmer 
Thompson (2011[1963]) no propósito de conferir a esse passado um sentido mais coerente à ex-
periência desses sujeitos. A população livre pobre, quando ameaçada pelo recrutamento militar na 
mencionada província, organizou-se de variadas formas para resistir às autoridades responsáveis. 
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Destacam-se, na documentação, inúmeros casos de fugas, ataques às escoltas recrutadoras, alian-
ças entre patronos e clientes com vistas a livrar estes últimos do serviço das armas, emboscadas e, 
não raro, os apelos à via legal. Dessa forma, percebo a atuação desses homens no sentido de busca-
rem se esquivar de um destino imposto a eles por uma ordem social estabelecida “pelo alto” que 
ditava quem deveria ser recrutado e, nesse contexto, levado a lutar em uma guerra que não fazia 
sentido para muitos deles. 

Jose Airton Ferreira Da Costa Junior
• O sistema de milícias no Brasil Oitocentista

O presente trabalho tem como objetivo analisar as forças não profissionais, conhecidas como “mi-
lícias”, que fizeram parte do aparato repressor do Estado Brasileiro no século XIX. A utilização de 
forças coercitivas não profissionais legitimadas pelo Estado foi um fenômeno comum aos chama-
dos “Estados Modernos”, que se constituíram após a Revolução Francesa. Tais forças tinham como 
objetivo ser um meio alternativo a utilização de mercenários e foi uma forma encontrada pelos 
Estados de manter um contingente de homens armados a um baixo custo, uma vez que os “mili-
cianos” deveriam arcar com as despesas tanto em relação aos esporádicos treinamentos quanto a 
manutenção dos armamentos. Desse modo o presente estudo buscará compreender as diferentes 
características de cada uma das forças que existiriam no Brasil no recorte temporal estabelecido 
por este trabalho; quais foram as relações que tais forças tiveram com a questão da cidadania no 
Brasil ao longo do século XIX bem como as relações entre as milícias e as forças profissionais que o 
Estado possuiu, como o Exército e as forças policiais e por fim quais foram as questões que levaram 
ao progressivo abandono e não utilização das milícias pelo Estado, o que contribuiu para a supres-
são das mesmas do aparato repressor do Estado. O material empírico analisado compreende as leis 
que regulamentaram tais forças – no caso das “milícias” coloniais, as Ordenanças e os Auxiliares, 
serão estudados os éditos, provisões e bandos reais que regulamentaram tais forças – as Consti-
tuições brasileiras de 1824 e 1891, relatórios Ministeriais e dos presidentes de província. Por fim 
agradeço a CAPES pela bolsa de mestrado que torna possível a realização dessa pesquisa.

Edina Laura Costa Nogueira da Gama (Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha)
• Breves Reflexões sobre a Historiografia Naval Brasileira dos Oitocentos- O Pioneirismo de 

Theotonio Meirelles da Silva (1864/1884)
O esforço historiográfico na produção de uma narrativa que tratasse da importância do poder 
naval na formação do Brasil tem origem, provavelmente, em 1881, com a publicação de 1º Volume, 
seguido de mais dois, dos Apontamentos para a história da Marinha de Guerra Brazileira (SILVA, 
1881-83: 3 v). Dos quatro volumes previstos, foram publicados três, que tratam do período 1808-
1828, contendo “inéditos e valiosíssimos documentos históricos” (SILVA, 1881: vol 1, 7). Em 1884, 
deu-se, ainda como resultante do estudo promovido, a publicação da História Naval Brazileira para 
uso das escolas a cargo do Ministério dos Negócios da Marinha” (SILVA, 1884). Essas obras são de 
autoria do oficial da Marinha reformado Theotonio Meirelles da Silva, conforme as suas próprias 
folhas de rosto e o exame crítico realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, por so-
licitação do Ministro da Marinha, e que constam das publicações de 1881 e 1884. Outros textos 
foram produzidos pelo próprio autor no período, além de estudos/narrativas realizados por outros 
personagens/autores da própria história naval brasileira que acontecia, ou que acabara de acon-
tecer, também incluindo-se nessa produção artigos da Revista Marítima Brasileira. Assim, essas 
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breves reflexões buscam, com o concurso das especificidades da biografia e das obras de Theoto-
nio Meirelles da Silva, elementos teóricos e metodológicos que possam contribuir ou não para a 
sua conceituação como HISTORIADOR, em vez de apenas um memoralista dos fatos históricos de 
então. ..., além de pioneiro no trato da história naval brasileira.

Rachel Motta Cardoso (Museu Aeroespacial/Força Aérea Brasileira)
• As revistas militares de saúde e seus cenários científicos no Cuerpo de Sanidad do exército 

argentino (1891-1931)
As produções científicas militares na área de medicina e higiene militares constituem fontes im-
portantes para a compreensão do cenário de debates no meio intelectual da caserna. Aqui, pode-
remos comparar o conteúdo das revistas e, também, verificar quais eram as principais influências 
sobre os seus corpos editoriais. Nosso objetivo é compreender como se dava a divulgação científica 
no meio médico militar, quais eram suas maiores preocupações, suas maiores influências no cam-
po das ciências médicas relativas à higiene, bem como a existência ou não de um papel desem-
penhado pelas missões militares no pensamento médico militar argentino. Contudo, ressaltamos 
que os periódicos serão analisados como fontes primárias, tendo como eixo norteador de análise o 
nosso objeto de pesquisa que é a higiene militar e a sua relação com a modernização.
O presente texto é parte integrante da tese de doutorado “A Higiene Militar: um estudo compa-
rado entre o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro e o ‘Cuerpo de Sanidad’ do Exército argentino 
(1888-1930)”. Ali, nosso objetivo era compreender as influências dos exércitos da Alemanha e da 
França no processo de modernização dos Serviços de Saúde dos exércitos de dois países da Amé-
rica Latina: Argentina e Brasil. Além disso, procurávamos entender como as influências de saberes 
médicos daquelas escolas europeias estiveram presentes no cenário médico militar dos serviços de 
saúde destes países sul americanos. Para tal, tivemos a higiene militar e o desenvolvimento técni-
co-científico das Forças Armadas como eixo de nossos estudos para identificarmos as principais 
mudanças sofridas no Serviço de Saúde do Brasil e no Cuerpo de Sanidad da Argentina, bem como 
suas relações/implicações políticas à época.
Nosso recorte temporal está relacionado com o surgimento do “Cuerpo de Sanidad”, bem como 
com o processo de modernização deste e do Serviço de Saúde do exército brasileiro. Já o ano de 
1930 foi escolhido em função do seu significado na historiografia destes dois países e, principal-
mente, por um novo quadro político, econômico, social e militar em função de seus movimentos 
“revolucionários”.

Marcus Fernandes Marcusso (Instituto Federal Goiano)
• A criação da escola de estado-maior e o estudo de instituições militares de ensino: história e 

epistemologia (1905-1919)
O Estado-Maior do Exército foi criado em 1896 e sua principal função era preparar o Exército para a 
defesa da pátria, ficando, assim, encarregado das questões relativas ao planejamento, organização, 
direção e execução das operações militares. Cabia ainda, o comando das forças e as direções de 
diversos serviços militares, especialmente no tocante à instrução e disciplina da tropa. Por sua vez, 
A Escola de Estado-Maior (EEM) foi criada em 1905, e tinha como principal objetivo fornecer aos 
oficiais do Exército Brasileiro uma instrução militar superior que os habilitasse para exercer funções 
no Estado-Maior do Exército. O presente trabalho tem como objetivo analisar os primeiros anos 
de funcionamento da Escola de Estado-Maior do Exército e as primeiras orientações presentes nos 
regulamentos de ensino, procurando identificar qual o tipo de formação prevista para os oficiais-
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-alunos no período de 1905 a 1919. A Escola de Estado-Maior era subordinada diretamente ao Mi-
nistro da Guerra e funcionou, em seus primeiros anos, no prédio do Estado-Maior do Exército, no 
Rio de Janeiro. Os primeiros anos de funcionamento da EEM foram marcados pela estrutura física 
simples, pela frequência de poucos alunos e pela influência do pensamento militar alemão. Tal ce-
nário foi consideravelmente alterado a partir de 1919, quando o governo brasileiro contratou uma 
Missão Militar Francesa (MMF) para realizar uma grande reforma no Exército Brasileiro. A possível 
caracterização da Escola de Estado-Maior como a principal instituição formadora da elite militar 
do Exército permitirá o estudo da relação entre esses oficiais e a crescente participação do Exército, 
ou de grupos do mesmo, nos principais acontecimentos sociais e políticos na primeira metade do 
século XX. Entende-se como elite militar os principais oficiais superiores que fizeram parte do alto 
escalão do Exército, e que foram responsáveis pela elaboração do pensamento, da doutrina e do 
ensino militares, seja a partir de sua atuação no Ministério da Guerra ou no Estado-Maior do Exér-
cito. Serão consultados todos os regulamentos da EEM, publicados entre 1905 e 1919. Tratam-se de 
três regulamentos (1905, 1908, 1913). Na análise de documentos oficiais é fundamental considerar, 
além de seu conteúdo, as circunstâncias históricas em que foram elaborados, os responsáveis por 
sua feitura, e, por fim, a relação destes com a realidade concreta. Em diversos momentos percebe-
se que as determinações dos estatutos encontraram grandes dificuldades de concretização, como 
atestam algumas memórias de ex-alunos, e até os relatórios dos ministros da guerra. O número de 
estudos acerca da história das instituições militares de ensino vem crescendo nos programas de 
pós-graduação, especialmente nas áreas das ciências humanas. 

João Marcos Macedo Louro (Universidade Federal Fluminense)
• A Mecanização no Exército Brasileiro (1921-1942): “O Cavalo ou o Motor”?

O processo de motomecanização dos exércitos no período entre guerras (1920-1939) foi palco de 
intenso debate entre as armas do Exército Brasileiro - infantaria, cavalaria e artilharia - a respeito do 
uso tático dos carros de combate, pois acarretava mudanças não só tecnológicas como também 
das tradições, em especial na cavalaria. A resistência ao novo material pode ser pesquisada através 
de escritos do período, como a revista militar A Defesa Nacional. Para a análise desse trabalho, 
foram utilizadas ferramentas do campo da ciência política e relações internacionais, em especial 
na área de teoria das organizações e estudos sobre inovações. Essa contribuição permite entender 
mais detalhadamente o comportamento de diferentes grupos dentro da instituição militar face 
a mudanças organizacionais e entender como isso afeta a adaptação à nova tecnologia. Permite 
ainda ver como a organização militar tende a emular (imitar) organizações militares estrangeiras, 
em busca de melhorar sua eficiência operacional e se modernizar. 

Priscila Roatt de Oliveira (Universidade Federal de Santa Maria)
• “Minha espada não tem partidos”: os exemplos heroicos nas narrativas biográficas de 

Valentim Benício da Silva no Estado Novo
O trabalho apresenta um estudo sobre as obras biográficas dos heróis do Exército Brasileiro, es-
critas pelo militar Valentim Benício da Silva, por meio da linha editorial da Biblioteca Militar. Em 
linhas gerais, foram analisadas as conceituações de Antonio João Ribeiro, Luís Alves Lima e Sil-
va, Manoel Luís Osório e Floriano Peixoto nas narrativas biográficas, no sentido da rememora-
ção desses quatro indivíduos durante o Estado Novo e a ligação dessas biografias com o discurso 
ideológico do Exército no período. Em 1937, no interior do Exército foi fundada uma editora que 
buscou divulgar uma historiografia produzida por simpatizantes ou militares. O fundador da linha 
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editorial da Biblioteca Militar, Valentim Benício da Silva, recebeu apoio das principais lideranças 
militares do período e aval do Ministro da Guerra, Eurico Dutra. As obras publicadas pela editora 
estavam vinculadas às concepções de um grupo de militares que ascenderam ao poder durante a 
era Vargas. Antes da editora do castrense, existia uma vasta produção historiográfica de militares 
sobre o Exército Brasileiro, contudo, por meio dessa linha editorial, a própria instituição castrense 
buscou produzir e divulgar uma historiografia institucional. Neste texto discorre-se sobre como es-
sas narrativas biográficas transformavam as trajetórias dos heróis em exemplos morais. Tais figuras 
identitárias por meio do passado buscavam exemplificar os bons e os maus modelos de condutas 
para soldados do Estado Novo.

Clarice Barros Araújo Berkowicz (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• O projeto editorial da Biblioteca Militar nos anos 1930: educação e ação política

A doutrina militar do Estado Novo tinha como pontos centrais a compreensão de que as Forças 
Armadas são órgão essencialmente político e que os princípios dessa organização devem reger a 
reorganização nacional (COELHO, 2000). 
Este projeto político militar teria ganhado forma nos anos 1930, tendo nas formulações do general 
Góes Monteiro, ministro do Exército durante o governo discricionário de Vargas até a implantação 
da ditadura do Estado Novo, sua forma mais acabada, que pode ser expressa pela célebre frase “de-
vemos fazer a política do Exército, e não a política no Exército”. Estudando a criação da Biblioteca 
Militar Editora, criada dois meses antes da instauração do Estado Novo, pudemos constatar que os 
oficiais que estiveram a frente deste novo órgão do Exército acreditavam que a instituição militar 
possuía a tarefa de educar e civilizar o país. Estavam, desta maneira, constantemente pensando a 
sociedade e uma forma de organização para ela, tendo o Exército como condutor deste caminho. 
Esta comunicação pretende ser uma reflexão sobre os resultados da pesquisa que deu origem a 
minha dissertação de mestrado, defendida em outubro do ano de 2014. Mais do que expor con-
clusões fechadas, ela pretende levantar questões sobre o pensamento político militar dos anos 
30 e das relações entre os militares, a sociedade e o Estado. Por meio de breves perfis biográficos 
e intelectuais dos militares que estiveram a frente deste órgão procuraremos compreender estas 
relações a luz de novos problemas.

Rafael Roesler (Exército Brasileiro - Academia Militar das Agulhas Negras)
• O impulso renovador: a missão indígena e a sua atuação na escola militar do realengo 

(1919-1923)
O presente texto tem o intuito de analisar alguns relatos de memória produzidos por ex-alunos 
e ex-instrutores da Escola Militar do Realengo (EMR) no período compreendido entre os anos de 
1919 e 1923, tomando como objeto as representações feitas por esses sujeitos, do que foi por eles 
atribuída como Missão Indígena. Como instrumentos metodológicos foram utilizados os trabalhos 
de Michael Pollak, no que se refere à construção da memória e à institucionalização de determi-
nadas narrativas, e de Maurice Halbwachs, no tocante à relação existente entre memória coleti-
va e espaço. Uma pesquisa realizada nos acervos documentais da EMR, pertencentes ao Arquivo 
Histórico do Exército, e nos arquivos pessoais e acervos de história oral do Centro de Pesquisa e 
Documentação História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV) possibilitou o acesso às fontes. 
De caráter exploratório, o presente artigo pretende apresentar os resultados finais da pesquisa de 
mestrado que teve como tema “O impulso renovador: a Missão Indígena e a sua atuação na Escola 
Militar do Realengo (1919-1923)”.
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Elonir José Savian (Academia Militar das Agulhas Negras)
• A FEB pelos pracinhas: percepções de militares de baixo grau hierárquico acerca da 

participação brasileira na segunda guerra mundial
No ano de 1944, o Brasil enviou uma força militar expedicionária (FEB) para a Itália com o intuito 
de contribuir para os esforços das tropas Aliadas que lá se defrontavam contra contingentes do 
Eixo. A historiografia oficial registra a participação brasileira como um grande feito, haja vista os 
resultados finais obtidos pelos soldados “febianos”.
A maioria dos livros que versam sobre a FEB, principalmente no meio militar, tem como referências 
principais as memórias do comandante geral da tropa, general Mascarenhas de Moraes, e de ofi-
ciais do seu estado-maior, como os generais Cordeiro de Farias e Lima Brayner. Não desmerecendo 
tais escritos, que evidentemente são de suma importância, o presente estudo busca analisar a tra-
jetória da FEB sob o ponto de vista de militares menos graduados, ou seja, de capitães a soldados 
rasos. Daí a inspiração do título deste artigo, em alusão à obra “A FEB pelo seu Comandante”, do 
general Mascarenhas de Moraes.
Buscou-se, assim, elaborar um estudo sob o ponto de vista de uma “história vista de baixo”, em con-
trapartida a uma “história vista de cima”, habitualmente realizada no seio militar brasileiro. Teve-se 
como referências historiadores como Edward Thompson, Emmanuel Le Roy Ladurie e Jim Sharpe, 
autores de importantes trabalhos baseados nas experiências de pessoas comuns.
Devido à amplitude do tema, o artigo restringe-se a analisar a fase de preparação da FEB no Brasil, 
abordando aspectos como mobilização, seleção e treinamento. As fontes utilizadas foram memó-
rias escritas por pracinhas de baixa posição hierárquica, às quais normalmente se dá pouca rele-
vância, por eles não terem tido funções de comando ou por não terem realizado isoladamente um 
“feito glorioso”. 
Destarte, considera-se importante a discussão do objeto deste artigo por ele trazer a lume vozes 
esquecidas que em muito podem contribuir para descortinar aspectos relevantes concernentes à 
participação brasileira na II Guerra Mundial. Também por propiciar discussões importantes relati-
vas a questões teórico-metodológicas

Eça Pereira Da Silva (Universidade de São Paulo)
• A doutrina de Segurança Integral no Peru 1949-1968

As intervenções militares na América nas décadas de 1960-1970 foram motivadas, em algum grau, 
pelas doutrinas de Segurança Nacional que, apesar de suas especificidades nacionais, guardavam a 
semelhança de combaterem a subversão comunista dentro de cada país. No Peru, a doutrina de Se-
gurança Integral contribuiu para a formação de uma geração de militares que identificaram como 
a melhor forma de impedir a revolução comunista o ataque às contradições internas que moti-
variam o comunismo, de modo que, decidiram eles mesmos “fazer a revolução”. Nesta exposição 
apresentaremos os principais elementos da doutrina de Segurança Integral gestada no Centro de 
Altos Estudos Militares desde a abertura desta instituição até o golpe liderado pelo general Velasco 
Alvarado em 1968, cujas medidas progressistas como a nacionalização da International Petrolium 
Company e a reforma agrária foram muito diferentes da maioria de seus pares latino-americanos. 

Adler Homero Fonseca de Castro (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
• Amadores pensam em estratégia, generais em logística: o exército como mercado 

consumidor.
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Na ciência militar a questão de logística – o suprimento das tropas – é uma questão vital, pois 
uma força sem suprimentos é incapaz de funcionar. E isso não implica apenas nos itens que nor-
malmente são tratados nos livros de história militar, como armas e munições: a alimentação de 
um regimento de cavalaria correspondia a cerca de seis toneladas e meia de alimentos e forragem, 
mas sem incluir água e lenha para cozinhar – e isso a cada dia, todos os dias do ano. O problema 
do abastecimento torna-se ainda mais complexo quando vemos que a partir do século XVIII o 
governo fornecia todo o equipamento, as armas, acessórios, uniformes e sapatos de cada soldado, 
representando gastos elevadíssimos, ainda mais em uma economia de tamanho reduzido. Assim, 
o suprimento das forças era um problema constante no Brasil como se vê na documentação. É 
verdade que parte dos itens não perecíveis vinha da Europa, especialmente os de maior valor agre-
gado, como as armas, mas isso mesmo já é um ponto importante ainda a ser pesquisado, pois foi 
uma escolha política específica para o Brasil, já que havia, por exemplo, fundições de canhões na 
Ásia Portuguesa desde o século XVII, mas não na América Portuguesa. No entanto, parte da logís-
tica para o fornecimento das forças militares no Brasil era local, com fornecimento por meio de 
casas do trem, arsenais laboratórios pirotécnicos, indo até manufaturas relativamente complexas, 
como a fábrica de pólvora da Bahia, que datava do século XVII. Deve-se ressalvar que esse sistema 
de abastecimento era sofisticado suficiente para fornecer tropas em áreas bem distantes, como as 
das fronteiras, onde havia guarnições relativamente numerosas e fortificações. Considerando que 
o modelo explicativo tradicional para a economia colonial – e a da primeira metade do século XIX 
–, aponta que não havia produção local, o abastecimento das forças armadas (tropas de linha, milí-
cias e ordenanças) torna-se uma área que merece ainda ser estudada, especialmente considerando 
o imenso tamanho relativo delas, chegando até 5% da de toda a população no período colonial, de 
forma que apresentamos algumas considerações iniciais sobre o tema.

Virginia Merces Guimaraes Carvalho (Força Aerea Brasileira)
• Novos espaços de diálogo na história militar brasileira

Em 2010, a Força Aérea Brasileira elaborou, com a finalidade de promover o enriquecimento inte-
lectual de seus públicos interno e externo e estimular a propagação dos valores da instituição junto 
à sociedade brasileira, um sistema de gestão cultural denominado SISTEMA DE PATRIMÔNIO HIS-
TÓRICO E CULTURAL DO COMANDO DA AERONÁUTICA – SISCULT. 
Criado nos moldes de um programa de preservação de patrimônio histórico e cultural de um 
sistema americano que já existe a 70 anos na Força Aérea dos Estados Unidos (USAF).  O SISCULT 
deu início a uma nova mentalidade na produção histórica dentro das Forças Armadas no Brasil, 
em especial a FAB. 
Apesar de ser um jovem Sistema a sua simples criação abrirá, a médio prazo, um vasto leque de 
possibilidades de diálogos entre os militares e a Sociedade Civil, uma vez que seus objetivos e con-
cepções vem formar um casamento muito proveitoso entre as experiências históricas da Força e as 
expectativas dos historiadores quanto aos espaços de pesquisa militar. 
Com a criação do SISCULT o Comando da Aeronáutica materializa seu entendimento de que de-
fender a Pátria está além de garantir a soberania do espaço aéreo nacional, já que ele assume uma 
responsabilidade legítima sobre a manutenção da integridade de sua cultura material e imaterial. 
Deste modo, ao assegurar a integridade dos bens culturais aeronáuticos que compõem o patrimô-
nio nacional, o SISCULT tende a facilitar, sobremaneira, que a instituição seja percebida pela socie-
dade em sua importância cultural surjam outras configurações históricas das instituições militares 
e, por conseguinte, formas distintas de ser militar e de se experienciar e organizar a vida política, 
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corporativa e em sociedade, geralmente restritos quando se trata de arquivos militares. 
Apesar de ser um espaço histórico totalmente imbricado às atividades culturais da Força Aérea, 
esse Sistema tem como princípio a valorização do ofício de historiador especialista que aparece, 
pela primeira vez nas Forças Armadas Brasileiras como personagem importante e legitimador de 
uma construção histórica militar, criando um raro e fértil espaço de diálogo entre a história e a 
sociedade civil. 
Assim, falar em SISCULT é falar da criação de um espaço de diálogo entre essas várias abordagens 
históricas que envolvem a Aeronáutica Brasileira, uma vez que, ele nos permite conjecturar dis-
tintas configurações institucionais e experiências militares num amplo leque de temporalidades 
e espacialidades. Além disso, podemos estabelecer um proveitoso debate sobre metodologias de 
abordagem dos temas militares já que a historicização passa a ser realizada de forma regular e 
especializada, permitindo a consolidação de abordagens inovadoras na área de estudos sobre “mi-
litares”.

Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
• “Esse mar é meu”: a Marinha do Brasil e a construção de um programa de mentalidade 

marítima (1980-1990)
Em 1982, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM) e 
ratificou sua decisão em 1988. Para colocar em prática as proposições da convenção, o Estado Na-
cional Brasileiro tomou uma série de medidas conduzidas pela Marinha do Brasil, especificamente 
na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), criada por Decreto, em 1974, com 
a finalidade de assessorar o Presidente da República na consecução da Política Nacional par os Re-
cursos do Mar (PNRM). Este trabalho tem como objetivo analisar as estratégias destinadas à cons-
trução de um programa de “Mentalidade Marítima”, idealizado pela Marinha do Brasil em meados 
da década de 1980. Tal programa visava estimular, por meio de ações planejadas, objetivas e con-
tinuadas, o desenvolvimento de uma mentalidade marítima na população brasileira, consentânea 
com os interesses nacionais e voltadas para um maior conhecimento do mar e seus recursos, da sua 
importância para o Brasil, da responsabilidade de sua exploração racional e sustentável e da cons-
ciência da necessidade de preservá-lo. Portanto, o programa de mentalidade marítima seria um 
dos mecanismos para dizer a população, de uma forma geral, que o território marítimo brasileiro 
seria uma herança da colonização portuguesa. Para tratarmos da construção de uma mentalidade 
marítima, utilizaremos estudos produzidos pela Escola de Guerra Naval em 1980, com o de Celso 
Leal, Desenvolvimento de uma mentalidade marítima brasileira, que traça as bases do que seria um 
programa de uma mentalidade brasileira voltada para o mar, além do material didático produzido 
pela Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar para informar a população bra-
sileira que também temos um território no mar.

Renata Costa Reis de Meirelles
• Contra a Tortura: a Anistia Internacional durante a Ditadura Militar no Brasil

Durante o regime militar brasileiro, a organização Anistia Internacional (AI) trabalhou na defesa de 
presos políticos e na divulgação de denúncias de tortura entre a comunidade internacional. Como 
parte de um projeto de pesquisa mais amplo, cujo objetivo é investigar a atuação da Anistia Inter-
nacional no Brasil, o presente artigo pretende mostrar como foi a abordagem da Anistia em relação 
às denúncias de tortura conduzidas por agentes do regime militar brasileiro. O artigo procura mos-
trar aspectos relevantes das origens e da história da Anistia Internacional para compreender dois 
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de seus princípios fundamentais: o princípio da não-violência e a ênfase no indivíduo. Em face des-
ses princípios, o trabalho da Anistia Internacional foi muitas vezes visto como apolítico e centrado 
em histórias individuais, em detrimento de uma abordagem mais ampla do problema da tortura 
e de prisioneiros políticos. Ainda assim, em relação ao Brasil, a organização publicou em setembro 
de 1972 um relatório de caráter abrangente, intitulado Relatório sobre as Acusações de Tortura 
no Brasil, do qual se pode destacar a precisão e relevância ao apontar para o caráter institucional e 
sistemático da tortura durante o regime militar brasileiro.

Angela Moreira Domingues da Silva (CPDOC/FGV)
• Crime contra economia popular e ditadura militar no Brasil: a atuação da Justiça Militar

A presente comunicação tem como objetivo analisar a atuação do Superior Tribunal Militar (STM) 
no julgamento dos crimes contra a economia popular, durante a ditadura militar. Em janeiro de 
1966, foi editado o decreto-lei nº 2, visando conter a crise de abastecimento por que passavam as 
grandes cidades do país, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. O decreto-lei ampliou o rol de 
atribuições da Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab), além de ter designado que 
órgãos municipais, estaduais e federais deveriam auxiliá-la na fiscalização e detenção dos comer-
ciantes que atentassem contra a economia popular. Outra determinação contida no decreto-lei foi 
a equiparação de tais crimes aos delitos contra o Estado e a ordem política e social, previstos na Lei 
de Segurança Nacional (LSN) de 1953.
Em decorrência de tal medida, a Sunab – auxiliada por órgãos policiais e de informação –, iniciou 
uma série de prisões de padeiros, açougueiros e outros comerciantes, acusados de sonegação e de 
comprometerem o abastecimento das cidades. Tais pessoas foram incursas na LSN, processadas e 
julgadas por crime político na Justiça Militar. Estas detenções geraram inúmeras solicitações de ha-
beas corpus por parte dos comerciantes presos, demandando sua soltura. A fim de compreender 
o processo de criminalização política dos crimes contra a economia popular, pretende-se analisar 
dois aspectos deste fenômeno persecutório, a partir das fontes judiciais consultadas no arquivo do 
STM: (I) a narrativa construída para justificar a equivalência dos crimes contra a economia popular 
aos crimes contra a segurança nacional; (II) o processo decisório dos ministros do Tribunal militar, 
no julgamento dos habeas corpus impetrados pelos comerciantes.

Angélica do Carmo Coitinho (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)
• A historicidade da Justiça Militar na visão de seus magistrados

Esta comunicação tem por objetivo analisar que tipo de historicidade os ministros do Superior 
Tribunal Militar (STM) pretenderam construir para a atuação do tribunal e sobre a segurança na-
cional no período da ditadura militar no Brasil, instaurada com o golpe de 1964. O STM se consti-
tuiu como órgão principal da conjuntura política e jurídica durante esse período, já que em 1965, 
a partir do Ato Institucional nº 2, foi atribuído à instituição a responsabilidade pelo julgamento de 
civis acusados de crimes políticos. O tribunal castrense, portanto, revestiu-se de um grande poder 
político ao julgar aqueles que cometiam crimes contra a segurança nacional.
O tribunal era composto por 15 ministros, todos escolhidos pelo presidente da República entre 
cinco civis, quatro oficiais do Exército, três da Marinha e três da Aeronáutica, entre aqueles da 
mais alta patente das Forças Armadas. Com isso, conclui-se que as instituições não são conjuntos 
amorfos ou blocos fechados, uma vez que compostas por indivíduos que tomam decisões jurídi-
cas, todas revestidas de cunho político, à luz da conjuntura que lhes é apresentada e de todo um 
complexo conjunto ideológico formado ao longo de suas trajetórias. É importante, portanto, que 
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se procure analisar a instituição como formada por um conjunto de indivíduos, que pensam, agem 
e tomam decisões políticas. Sendo assim, analisarei discursos, artigos e livros publicados pelos mi-
nistros do STM, tanto civis quanto militares, sobre a atuação da justiça militar e acerca da seguran-
ça nacional, com o objetivo de compreender como os ministros interpretavam a atribuição que 
lhes foi dada de julgar civis acusados de crimes contra o Estado, que história desejavam construir 
para o próprio tribunal castrense e também suas concepções sobre a conjuntura política daquele 
momento, a partir de suas visões e interpretações.

Louise Storni Vasconcelos de Abreu
• Educação Moral e Cívica: para além de um projeto educacional, um projeto de Nação. 

O artigo tem como objetivo central discutir como a disciplina Educação Moral e Cívica foi utilizada 
ora como disciplina escolar ora como prática educativa no Estado do Espírito Santo na década de 
1970. A delimitação do recorte temporal foi determinada pela aprovação do Decreto-Lei 869, de 12 
de setembro de 1969, que marcou a obrigatoriedade da disciplina de Educação Moral e Cívica nos 
seguintes anos letivos, assim como o Decreto n. 68.065 foi sancionado em 14 de janeiro de 1971, 
que regulamentou o Decreto-Lei 869/1969, modificando e acrescentando alguns aspectos. A análi-
se deste documento auxilia a compreensão da utilização da disciplina de Educação Moral e Cívica 
como instrumento do poder disciplinar. A pesquisa se insere na história das disciplinas escolares e 
se fundamentará nos conceitos de André Chervel e Circe Bittencourt. O primeiro, porque ao consi-
dero que em cada época a escola se coloca a serviço de diferentes finalidades, que as mudanças nas 
finalidades educativas, vão transformar os conteúdos de instrução a serem ensinados. E a segunda, 
pois a apresentação de certas disciplinas no currículo, opcionais ou obrigatórias, reconhecidamen-
te legitimadas pela escola, está ligada não somente a questões didáticas, mas relacionam-se com o 
significado político que esses saberes desempenham em uma determinada conjuntura educacio-
nal. Este estudo é fruto de um dos capítulos da minha dissertação em que analiso as Orientações 
Curriculares da Secretaria de Educação do Estado do ES sobre a Educação Moral e Cívica. Busco 
compreender como essa disciplina escolar efetivou-se como mecanismo para a imposição de uma 
representação de ordem moral e cívica conveniente a então política de controle social e ideológico 
dentro do estado e que colaborou para o controle nacional.

Germán Soprano (CONICET / Universidad Nacional de Quilmes)
• El pensamiento militar en el Ejército Argentino en la Revista de la Escuela Superior de Guerra. 

Principales temas de la agenda profesional (1983-2014)
El pensamiento profesional militar ha sido una dimensión del estudio de la defensa y de las Fuerzas 
Armadas Argentinas en democracia escasamente analizada por las investigaciones en ciencias so-
ciales. Nos referimos con ello a un corpus de saberes y prácticas relevantes para los militares como 
funcionarios estatales y profesionales especializados en los asuntos del empleo legítimo de la vio-
lencia organizada como parte de la defensa nacional.
A través de un análisis de los artículos publicados por militares y civiles entre noviembre-diciembre 
de 1984 y el año 2014 en la Revista de la Escuela Superior de Guerra, nos proponemos identificar 
los principales temas de la agenda profesional de los oficiales del Ejército abordados en los mismos, 
poniéndolos en relación con eventos y procesos históricos de escala nacional, regional y global que 
interpelaron y/o determinaron sus concepciones sobre defensa nacional, seguridad internacional y 
las diferentes configuraciones del instrumento militar terrestre durante ese extenso período.
A modo de hipótesis sostendremos que es posible clasificar inicialmente el contenido de los artícu-
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los de la Revista en los siguientes tópicos generales: 1) defensa nacional y seguridad internacional; 
2) estrategia; 3) empelo del instrumento militar en sus diferentes niveles; 4) educación; 5) segui-
miento de conflictos internacionales; 6) misiones de paz. 

Marlon Wallace Alves simões (Polícia Militar de Minas Gerais)
• O Uso da Charge como Estratégia de Sensibilização para Mudança de Condutas Policiais 

Militares na Transição Democrática na Década de 1980
O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso das charges de policiais militares como 
estratégia da Seção de Comunicação Social da Polícia Militar de Minas Gerais na década de 1980 
durante a transição democrática. As charges faziam parte de cartrilhas direcionadas ao público 
interno e que tinham como intenção a sensibilização e orinetações a cerca de condutas que o 
comando esperva que os policiais militares deveriam seguir e condutas que deveriam ser evitadas. 
Neste sentido, ao utilizar iconografia como fonte documental pode-se inferir que as imagens utili-
zadas pela Polícia Militar de Minas Gerais nestas cartilhas, no perpiodo da transição democrática, 
permite idendtificar porções da realidade e do cotidiano, bem como, representações do imaginário 
policial militar, suas crenças, culturas e o mundo que o cercava. Contribuindo assim para o estudo 
das instiuições militares e a transição do período da ditadura para redemocratização do Brasil.

Cláudio Pereira Elmir (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
• Morte em glória - General René Schneider: memórias de um herói nacional chileno

No ano de 1970, o Chile experimentou um dos momentos mais emblemáticos de sua história po-
lítica, por ocasião da eleição de Salvador Allende como presidente da república. A experiência da 
“Unidad Popular” no governo (1970-1973) constitui hoje um dos temas mais caros à historiografia 
latino-americana identificada com as lutas das esquerdas. Antes mesmo da instalação do novo go-
verno, e associado às manifestações legalistas assumidas pelo Comandante em Chefe do Exército, 
o General René Schneider Chereau (1913-1970) sofreu um atentado que, três dias depois, o levou 
à morte. Suas posições de alto dirigente militar, que sinalizavam para o caráter não deliberativo das 
Forças Armadas no que toca à política, ficaram conhecidas como “Doutrina Schneider”. Quaren-
ta anos após sua morte, quando se comemoravam os duzentos anos da Independência do Chile 
e, ao mesmo tempo, o bicentenário do exército nacional daquele país, um dos filhos do General 
Schneider, o coronel Víctor Schneider Arce (1955-), publicava o livro biográfico “General Schneider. 
Un hombre de honor, un crime impune” (Santiago, Ocho Libros Editores, 2010). Esta comunica-
ção pretende apresentar e discutir a referida obra, problematizando a dupla natureza do lugar de 
origem de sua produção: familiar e militar. A questão central a ser respondida nesta análise é: que 
perfil do General Schneider emerge daquela construção narrativa? Ao mesmo tempo, é propósito 
do trabalho verificar que nexos se estabelecem entre a escrita biográfica do Coronel Víctor S. Arce 
e a memória imediata ao acontecimento da morte de seu pai, na forma como esta foi apropriada 
e significada pela Revista “Memorial del Ejército de Chile” nas orações fúnebres e ele dirigidas por 
meio daquele periódico logo após seu falecimento, ainda em 1970. 

Marcus Vinícius Barbosa
• “Genuinas y fieles depositarias del patrimonio sagrado de honor y libertad”: o Exército 

chileno e o projeto refundacional através da pespectiva de cultura política
São numerosos os trabalhos que procuram abordar uma interface entre História Política e História 
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Cultural. Destaco, para o caso brasileiro, os incursões nessa perspectiva do historiador e professor 
da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Patto Sá Motta. Há uma preocupação por parte 
deste autor em buscar nos diversos grupos políticos uma identidade construída através de um pro-
cesso relativamente longo, procurando lançar luz sobre as dinâmicas do poder e as suas relações 
com um determinado conjunto de crenças, valores e tradições. O poder, neste sentido, parece ser 
o enfoque principal, bem como procurou definir Barros (2005:128): “É o poder, com as suas apro-
priações e as relações por ele geradas, com os seus mecanismos de imposição e transmissão, com 
a sua perpetuação através da ideologia, com a sua organização através das redes de atores sociais 
e com as suas possibilidades de confrontação através de fenômenos coletivos como as Revoluções 
ou as resistências individuais no âmbito dos micro-poderes [...]”. A presente comunicação pretende 
se inserir junto a esta perspectiva de análise, buscando identificar como os militares do Exército 
chileno procuraram alinhar o seu discurso a uma cultura política conservadora existente desde 
antes do golpe de Estado de 1973. Para tal, recorrerei aos artigos da revista Memorial del Ejército de 
Chile, publicação oficial do Estado Mayor General del Ejército, a fim de demonstrar a consonância 
entre o discurso político localizado nessas páginas e a retórica presente desde meados da década 
de 1930 em torno da política e, especialmente, do comunismo. A publicação serve como referen-
cial para um discurso relativamente aceito entre as fileiras do Exército, na busca de uma projeção 
da caserna frente a sociedade civil. Assim, ao fazer parte da lógica política pretendida pelo “projeto 
refundacional” (HINOJOSA, 2011), o periódico se apresenta como fonte privilegiada de aproxima-
ção ao conceito de político e a própria batalha pela memória do governo derrubado de Salvador 
Allende e do regime militar instalado a partir de 1973.

009. A morte, o morrer e os mortos na Ibero-América: história, representações e 
novos problemas
Coordenação: Cláudia Rodrigues e Mara Regina do Nascimento

Resumo: Este Simpósio pretende agregar pesquisas concentradas em temas que versam sobre as 
atitudes e representações relativas à morte, ao morrer e ao além-túmulo, em diferentes temporali-
dades, espacialidades e sob diversos recortes teórico-metodológicos. Trata-se de dar continuidade 
ao trabalho do Grupo de Pesquisa do CNPq, “Imagens da Morte: a morte e o morrer no mundo 
Ibero-Americano”, que vem consolidando-se como espaço de troca de informações e debate, tanto 
nas ANPUHs regionais e nacionais, como em eventos internacionais. Serão aceitos trabalhos que 
busquem refletir sobre a morte no entrecruzamento de várias áreas do conhecimento, tais como 
a história, a antropologia, a iconografia, a ciência política, a teologia, a arquitetura, a sociologia, 
os estudos urbanos, as artes, a literatura, a filosofia, psicologia entre outras. Os enfoques poderão 
abrir-se para as sociedades americanas pré-ibéricas; a cultura barroca; as transformações dos ritu-
ais do morrer entre os séculos XVIII e XXI; as representações e discursos médicos sobre a finitude 
da vida; as vivências sobre a morte em contextos familiares, educacionais, comunitários; a morte 
como espaço da memória e do esquecimento; a morte como expressão de civismo, de civilidade, 
de adesão religiosa, da cultura popular, de ideias liberais, das reformas urbanas e dos processos de 
secularização da vida social.
Justificativa: É possível afirmar que, atualmente, o Brasil faz parte daqueles países que agregam 
professores e pesquisadores das academias em torno das questões relativas aos imaginários coleti-
vos sobre a morte e o morrer. Isso pode ser atestado pelo intenso trabalho realizado nas duas últi-
mas décadas, por meio de eventos regionais, nacionais e internacionais. A variedade das temáticas, 
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bem como a contínua renovação dos modelos teórico-conceituais a escorar as novas pesquisas, 
vêm testemunhar de modo inequívoco o enorme potencial epistêmico do fato fúnebre, enquanto 
ponto de vista privilegiado na observação de uma infinidade de questões que atualmente ocu-
pam as humanidades. Como reflexo de importantes iniciativas, como a dos encontros bianuais 
da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC), dos encontros das ANPUHs, nacionais e 
regionais, e dos Congressos latino-americanos Imagens da Morte, que reúnem um número impor-
tante de pesquisadores nacionais e estrangeiros voltados ao estudo das atitudes diante da morte, 
tem-se uma tendência crescente de trabalhos acadêmicos, em nível de Mestrado e Doutorado, 
que tomam o tema da morte como central. Com a proposição deste simpósio no âmbito do en-
contro nacional de história da ANPUH, procuramos dar condições para a sempre necessária (re)
problematização face aos resultados recém-produzidos das premissas gerais que forçosamente 
orientam o entendimento das transformações relativas ao fato fúnebre, bem como da forma de 
apreender o conjunto das particularidades através das quais as reações face à morte e aos mortos 
se manifestam na realidade plural que compõe o mundo ibero-americano. Mais importante ainda, 
pretende-se rever tanto o quadro relativo às virtualidades heurísticas dos fenômenos em questão, 
como também aquele que toca às possibilidades e desafios, em termos de recursos teórico-me-
todológicos, que a própria renovação dos problemas de pesquisa impõe. Ao reunir e abrir espaço 
para os investigadores da morte e do morrer, cremos estar contribuindo para uma maior coesão e 
crescimento mais avultado da rede de estudiosos brasileiros e internacionais dedicados à temática, 
no mundo Ibero-americano.

Daniel Martins Ferreira (Conselho Nacional de Justiça)
• “E podendo assegurar o Ceo com parte de suas riquezas, compra o Inferno”: orientações 

soteriológicas jesuíticas aos ricos e poderosos , no século XVII
No período compreendido entre os séculos XVI ao XVIII, o ambiente devocional em Portugal irá 
ser permeado pelas sucessivas edições de livros de conteúdo religioso, entre os quais temos conhe-
cimento das obras devocionais, entre as quais poderemos destacar os manuais que ensinam a bem 
morrer, preparando seu leitor para uma vida pia e para que, subsequentemente, alcance a salvação 
de sua alma. Impressos em Portugal e circulando por todo o Império Ultramarino, nos debruça-
remos sobre manuais escritos por jesuítas para investigar as orientações soteriológicas aos ricos e 
poderosos, no século XVII.
Os jesuítas terão presença em Portugal desde sua fundação e rapidamente ocuparão posições de 
relevância e prestígio no corpo ultramarino. Com a missão de conversão de todos os povos e espe-
cial interesse nos gentios, irão estabelecer uma rede de comunicações internas através de cartas, 
relatando suas experiências, expressando seus temores e dissabores, assim como seus sucessos e es-
peranças. A historiografia também atribui a eles uma parcela significativa da produção de manuais 
devocionais até o século XVIII, quando começa a decair até a expulsão dos mesmos dos domínios 
portugueses. 
No esteio dessa produção jesuítica devocional, teremos um discurso o qual podemos considerar 
parte da ortodoxia católica, devido a seu longo processo de aprovação para impressão e circulação. 
Entretanto, não defendemos a existência de um discurso católico, um discurso de salvação das 
almas, um discurso jesuítico, mas, sim, a existência de uma heterogeneidade de ideias, as quais são 
balizadas pelos grandes dogmas da ortodoxia, como a necessidade dos sacramentos, a existência 
do purgatório, etc. Mas dentro desses limites, cada ordem/religião irá se expressar diferentemente, 
assim como cada autor, e nosso interesse é aprofundar nosso conhecimento sobre essa pluralidade 
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de discursos que se escondem sob um manto de valores universalizantes cristãos.
Deste modo, introduziremos a obra “Ceo de graça, inferno custozo”, escrito pelo Padre Luis Alvares 
da Companhia de Jesus, em 1692. Para o jesuíta o poder e a riqueza são grandes fontes de pecado 
e devem ser administradas segundo certos princípios de forma que os recursos terrenais não se 
tornem em prejuízo quando a morte chegar e o julgamento de Deus ocorrer. A partir de suas pres-
crições sobre a posse de riquezas e poder e suas diretrizes para a salvação, faremos comparações 
com o mesmo tema sendo abordado em outros manuais jesuíticos, em momentos diferentes do 
século XVII, e traçando conexões destas abordagens com as ocorridas em textos não jesuíticos ou, 
ainda, obras devocionais de outros períodos.

Cláudia Rodrigues (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO)
• Os testadores cariocas e os pedidos de sufrágios diante das reformas pombalinas, na 

segunda metade do século XVIII
A década de 1760 representou um importante marco no âmbito das práticas testamentárias no 
mundo luso-brasileiro em decorrência das mudanças estabelecidas pela administração pombalina 
que procuravam limitar significativamente os gastos com sufrágios e legados pios que não fossem 
destinados aos parentes consanguíneos do testador. A análise dos documentos de “últimas vonta-
des” produzidos pelos moribundos da cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII, nos coloca diante 
de uma série de estratégias por eles criadas para assegurar os objetivos soteriológicos tradicional-
mente traçados nos testamentos e que se traduziam no pedido de inúmeras missas e no estabele-
cimento de vultosos legados piedosos, que lhes salvaguardassem intercessão e alívio para as penas 
purgatoriais. Focando o olhar sobre uma época em que não se podia exceder os gastos com a cha-
mada “economia da salvação”, o objetivo deste trabalho é identificar como os testamentos cariocas 
redigidos, na segunda metade do século XVIII, nos revelam atitudes não só conformistas diante das 
limitações impostas pelo governo temporal, mas também aquelas deliberadamente insatisfeitas 
ou intencionalmente repletas de subterfúgios para se alcançar o Purgatório com as garantias mais 
seguras de, rapidamente, se livrar das penas.

Aryanne Faustina da Silva (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• A prática testamentária no Rio de Janeiro colonial (1700 - 1808): uma proposta de trabalho

No que se refere ao Brasil colonial, podemos observar diversos estudos que se propõe a analisar os 
ritos que giram em torno do morrer cristão-católico. As temáticas são múltiplas e tratam desde a 
ministração dos últimos sacramentos até o sepultamento dos fiéis. Dentro dos trabalhos sobre o 
processo que conhecemos como o “bem-morrer”, os testamentos também recebem uma signifi-
cativa atenção. Nestes documentos podemos encontrar uma estrutura que engloba diferentes as-
suntos que se preocupam com questões soteriológicas – referentes à preocupação com a salvação 
da alma. Contudo, podemos sinalizar uma lacuna no que se refere as pesquisas sobre a prática tes-
tamentária e o próprio ato de testar em si, principalmente no que tange ao Rio de Janeiro colonial. 
Escolhendo trabalhar com a freguesia central da Sé/Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, em um 
recorte que abrange o período entre 1700 e 1808; proponho uma análise de alguns aspectos legais 
e burocráticos que faziam parte do que venho chamando de “fazer testamentário”.

Patrícia Marques de Souza
• Ars Moriendi circa 1450: a preparação para o post-mortem.
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Este trabalho se propõe a analisar as representações do fiel à beira da morte em um gênero de li-
vro que surgiu na Baixa Idade Média e que pretendia preparar o indivíduo para o transitus da vida 
terrena para a eterna, segundo a crença cristã. O Ars Moriendi (Arte de Morrer) era uma espécie 
de guia de conduta destinado em princípio a monges e posteriormente a leigos, e que mostrava 
práticas, orações e atitudes que o moribundo e seus familiares deveriam adotar para ajudá-lo no 
momento da morte. A partir da leitura e reflexão deste livro, os cristãos eram exortados a abando-
narem as tentações dos sete pecados capitais (inveja, luxúria, avareza, gula, ira, orgulho e preguiça) 
e a praticarem as setes virtudes (as três virtudes teológicas são fé, esperança e caridade. As quatro 
virtudes cardinais são justiça, providência, coragem e temperança).
Com efeito, os textos e as imagens do Ars Moriendi sugeriam como o próprio moribundo deveria 
se conduzir, a partir de uma reflexão mais interiorizada. Esta prática coincide com o momento de 
introspecção religiosa dos laicos. Desde o século XIII, com as ordens mendicantes e com o desen-
volvimento e fortalecimento da devoção laica e privada, o fiel combinava a recitação de orações 
com a apreciação de imagens privadas e portáteis e, possivelmente, leituras e meditação silenciosa. 
Nesta apresentação será utilizada a versão curta e latina do Ars Moriendi de c. 1450, possivelmente, 
umas das primeiras confeccionadas e impressas na cidade de Colônia, Alemanha. A versão curta 
do Ars Moriendi contém um ciclo onze de xilogravuras que descrevem o drama do fiel antes do seu 
juízo individual. No programa iconográfico, o moribundo é atormentado por demônios enquanto 
anjos representam a possibilidade de salvação. A Santíssima Trindade e a intercessão da Virgem 
Maria e dos santos são cruciais para o salvamento individual do fiel. As iconografias deste gênero 
literário são: 1) A tentação da fé e o 2) Incentivo pela fé; 3) Tentação pelo desespero e 4) Consolo 
pela confiança; 5) Tentação pela impaciência e 6) Consolo pela paciência; 7) Tentação pelo orgulho 
e 8) Consolo pela humildade; 9) Tentação pela avareza e 10) Boa inspiração do anjo contra a avare-
za e o 11) Triunfo sobre a tentação.
O recorte temático desta pesquisa se justifica porque a preocupação com o bem morrer e com 
o destino das almas após o momento do trespasse eram uma das grandes preocupações medie-
vais, pois o além é o lugar onde se realiza a justiça divina ordenando assim, a percepção do mun-
do. Neste sentido, o ciclo iconográfico presente no Ars Moriendi permite ao historiador refletir 
sobre questões referentes ao imaginário coletivo sobre a morte, além de abordar a relação entre 
o mundo dos vivos e dos mortos no medievo.

Mauro Dillmann Tavares (Universidade Federal do Rio Grande - FURG)
• Imagens que enunciam a morte em uma obra do jesuíta alemão Jeremias Drexel S.J. (1581-

1638)
Esta comunicação tem por objetivo analisar os enunciados da morte através de algumas imagens 
que ilustram a obra “Reverendi Patris Hieremiae Drexelii, opera omnia” (Alemanha, 1680) escri-
ta pelo jesuíta alemão Jeremias Drexel (1581-1638). Estas imagens são evidências e expressões de 
determinado sentido da morte no contexto contrarreformista do século XVII. Busca-se analisar e 
compreender justamente esse sentido atribuído a estas imagens da morte considerando as suas 
funções simbólicas, os possíveis significados atribuídos a elas pelos grupos cristãos-católicos euro-
peus do período. A análise desta obra, que se encontra no Acervo de Obras Raras e Especiais do 
Arquivo Memorial Jesuíta Unisinos, se detém naquilo que as imagens testemunham sobre o pen-
samento católico em relação aos temas religiosos, doutrinários e morais, ligados à morte, especial-
mente sobre como homens e mulheres fiéis, leitores, devotos, convertidos ou religiosos, pensavam, 
entendiam ou imaginavam a morte, o pós-morte e a condição da alma na dimensão espiritual. 
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Cláudio de Paula Honorato (Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro)
• Imagens da morte: a representação africana da morte através das telas de Jean de Baptiste 

Debret
A presente comunicação tem por objetivo analisar a cosmovisão africana da morte representada 
nas telas do pintor francês Jean de Baptiste Debret na primeira metade do século XIX. A análise de 
tais imagens nos permitem percebem em muitos momentos aproximações e distanciamentos dos 
valores e crenças da população africana livre e escravizada em solo carioca, assim como também 
aproximações e distanciamento dos valores e crenças do catolicismo europeu. Tais reflexões nos 
faz pensar no que os africanos escravizados em solo carioca faziam uso de várias práticas que lhes 
permitissem continuar cultuando seus ancestrais.

Marcelo José Pereira Carvalho (Universidade Federal do Pará)
• Doloroso Transe: representações da morte vitoriana em quadro de Baptista da Costa

Na Belém de 1911, o fluminense João Baptista da Costa apresentava sua primeira exposição indi-
vidual de pinturas na cidade, no período de grande efervescência no mercado de arte local. Nessa 
época já um renomado paisagista, o pintor viria apresentar ao público paraense, dentre mais de 
cinquenta trabalhos, no entanto, uma obra que diferia de sua temática corrente e que, por esse 
motivo, ganharia caráter excepcional não somente no conjunto de toda sua produção artística 
como, inclusive, nessa própria exposição: Doloroso Transe. Executada ao final do século XIX e ten-
do por inspiração um episódio familiar do artista – a morte inesperada de sua esposa, Margarida 
Berna Baptista da Costa –, essa composição, em óleo sobre tela e de grandes proporções, retrata a 
cena doméstica do quarto de um moribundo que acabara de falecer. Trata-se, portanto, de uma re-
presentação do ato de morrer, no momento em que a cultura ocidental passava por três profundas 
transformações nesse sentido, assim consideradas por Michelle Perrot: privatização; individualiza-
ção e medicalização, afetando a cena mortuária ao colocar o quarto e o leito de morte no centro 
dessas representações. Conjugando elementos de História da Arte e se valendo, em igual medida, 
da análise dos periódicos de época, este trabalho pretende contribuir para os estudos sobre a mor-
te no Brasil ao identificar os traços que garantam a Doloroso Transe a sua própria historicidade, no 
contexto em que se vivenciava a experiência do morrer e a elaboração do luto na fronteira entre 
rupturas e permanências.

Luciana Onety da Gama Sobral (Universidade Federal da Bahia)
• Quando os grandes morrem: vida exemplar e culto à memória da morte de monarcas e 

prelados
O medo da morte e a preparação para bem morrer enquanto temas pedagógicos conheceram 
um grande impulso após o Concílio de Trento. Independente do recurso utilizado (visual, auditivo, 
tátil), o ensinamento deveria ser claro e acessível ao mais amplo público, dentro ou fora dos tem-
plos religiosos. Durante os séculos XVII e XVIII em Portugal e no Brasil, houve intensa circulação 
de textos cuja temática era a morte, especialmente na forma de manuais de bem morrer, sermões 
e orações fúnebres, o que evidencia uma prática de leitura cultivada e habitual no período em 
questão. Quando o morto era parte da realeza entronada, as pompas eram redobradas ao máxi-
mo, como última homenagem prestada àquele que ocupara um cargo proeminente chancelado 
pelo Estado e outorgado por Deus. A Igreja uniu-se ao poder secular para honorificar os símbolos 
nacionais, cristalizando as hierarquias políticas e sociais e fortalecendo o poder eclesiástico, usando 
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as honras fúnebres monárquicas como exemplos catequéticos superlativos, nos moldes da sensibi-
lidade religiosa barroca setecentista e oitocentista, pautada na pedagogia da morte. Algumas altas 
dignidades eclesiásticas também foram consideradas dignas de receber essas homenagens. Essa 
era uma faceta dos valores e práticas que pautaram a sociedade de Antigo Regime que vivia sob a 
égide das relações clientelares, onde o monarca agia com premeditada liberalidade, obedecendo 
a preceitos que formavam uma cadeia de obrigações recíprocas que incluíam o reforço dos laços 
de submissão, lealdade e vassalagem mesclados com uma sempre renovada disponibilidade dos 
súditos em prestar mais e melhores serviços ao rei. Essa teia relacional tornou-se a base fundadora 
da cultura política de Antigo Regime que se manifestava nos mais variados âmbitos da vida em so-
ciedade, inclusive por ocasião da morte, desde que fosse dos grandes. Suas vidas deveriam servir de 
exemplo, suas mortes de emulação e sua memória preservada para a posteridade na forma de exé-
quias majestosamente celebradas. Estas celebrações preenchem os requisitos essenciais ao gênero 
de fazer sentir a morte, louvar o defunto e consolar os vivos. São exemplares repletos de profundo 
significado pedagógico de cariz político-teológico, pois se por um lado promoviam o desengano 
do mundo e futilidade da vaidade humana, chamando a atenção para a preparação para uma boa 
morte e a salvação da alma, por outro, funcionavam como instrumentos de legitimação, afirmação 
e propaganda do poder constituído. Faziam parte de um conjunto de rituais constitutivos do dis-
curso político que contavam com o apoio da Igreja, perpetuando a memória do morto, mantendo-
-o vivo na lembrança de todos em torno do edifício religioso que almejava manter-se hegemônico. 

Rodrigo Maia Santarossa (Prefeitura Municipal de Macaé)
• O suplício de Filipe dos Santos: crime e castigo na América Colonial Portuguesa

A Revolta de Vila Rica, de 1720 consta de um conjunto de sublevações ocorridas nas três primeiras 
décadas do século XVIII, na região das Minas Gerais, território, `a época, da América portuguesa. 
As comunidades mineiras, por diversos motivos, desde o seu início tinham características revolto-
sas. O excesso de impostos, a escassez de alimentos, os monopólios de abastecimento, o imposto 
do quinto, os ataques da coroa aos privilégios dos potentados locais, concorriam para tal. Em 1719, 
seguindo o caminho de apertar cada vez mais a região na busca de seu controle, a coroa decretou 
para as minas o estabelecimento de casas de fundicão, a cobrança de 20 % do ouro pelo quinto e a 
proibição da saida do ouro em pó para outras capitanias. Os poderosos locais instigaram a suble-
vação, contida energicamente pelo governador das Minas, Conde de Assumar. 
Considerando o movimento do Estado português na busca pelo controle da região, o que incluiu 
diversas medidas, de estabelecimento administrativo, de restrições de acesso e, de fiscalidade, ana-
lisamos as reações repressivas `as revoltas por parte do poder estatal, incluindo suas punições le-
gais sobre a população revoltosa. Dado que esta revolta específica sofreu uma repressão de propor-
ções expressivas, que culminou com a execução de um dos revoltosos, Filipe dos Santos, o suplício 
público se torna objeto central da análise.
Para tal observamos as relações entre direito e soberania `a época Moderna, considerando um 
Estado com prerrogativas espirituais e temporais, no crescente avanço do processo de laicização, 
ou secularização, junto ao desenvolvimento do Estado moderno e da razão de Estado. O que passa 
pela monopolização do uso da força, característica `a formação do mesmo, mas também pelo 
cunho jurídico pelo qual se fundava, principalmente pela prerrogativa de punir solenemente os 
crimes de lesa-majestade. 
As bases morais e religiosas que fundamentavam a noções de crime e castigo, são levantadas para 
podemos chegar aos significados sociais do suplício como tipo característico de castigo no Antigo 
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Regime. Tendo em vista a relação entre o pecado e o crime e, os castigos aplicados pelo Estado, 
percebe-se que os fundamentos religiosos inquisitoriais para o uso do suplício público a título de 
punição, também se encontravam nas prerrogativas júridicas do Estado. A penalização ao pecado 
contra a majestade divina de um Deus juiz, o exemplo público a ser dado e, o expurgo comunitá-
rio, se demonstravam no castigo aplicado pelos Estados modernos aos crimes de lesa-majestade. 
O medo, em ambos os casos, se apresentava como ferramenta basilar para o exercício do controle 
dos povos.

Luciana Pessanha Fagundes
• De volta à terra pátria: o translado dos restos mortais de D. Pedro II e Thereza Christina 

para o Brasil (1921).
A presente comunicação tem como objetivo analisar o translado dos restos mortais do imperador 
D. Pedro II e da imperatriz Thereza Christina em 1921, de Portugal para o Brasil, e a recepção dos 
mesmos na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Trabalhamos basicamente com 
a imprensa da época, as publicações do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), e a cor-
respondência diplomática trocada entre a embaixada brasileira em Lisboa e o Itamaraty. A partir 
dessas fontes, procuramos acompanhar os preparativos e o desenrolar da recepção, no contexto 
político de início dos anos 1920 e das relações, nem sempre amigáveis, da Primeira República com 
o passado monárquico. Nosso intuito é, primeiramente, iluminar os estudos acerca de um objeto, 
até o momento alvo de parca produção: o translado de restos mortais, percebido nesse estudo 
como parte do ritual fúnebre, e portanto, capaz de exercer influência direta na (re)construção da 
memória e da história do morto, realizada em determinado presente histórico. Em seguida, nos 
voltamos para as principais questões que esse evento suscita, relacionadas à “reabilitação” da figura 
do último imperador, intimamente ligadas às Comemorações do Centenário da Independência em 
1922, e assim, às avaliações do regime republicano feitas pela intelectualidade na década de 1920. 
Nesse sentido, perguntamos então: qual será a faceta (ou facetas) de D. Pedro II capaz de preencher 
as demandas meritocráticas do panteão republicano da Primeira República? E mais importante, 
como será feita tal glorificação? Com essas indagações em mente, analisamos a decoração e os 
símbolos utilizados no evento, os atores envolvidos - o governo republicano, presidido por Epitácio 
Pessoa, o IHGB e a imprensa -, o cerimonial organizado, e também a participação do público. Ainda 
temos outro fator importante a ser considerado: a vinda, junto com os despojos, do Conde d’Eu, 
marido da princesa Isabel, e seu filho mais velho, o príncipe Pedro. Especialmente sobre o velho 
Conde, são impressionantes as releituras realizadas pela imprensa, que constrói uma nova versão 
de sua figura. Ou seja, trata-se de um evento permeado por forte carga emocional, que, junto à 
excessiva exposição dessas memórias da monarquia, gerou, em contrapartida, o desejo de reafir-
mação da simbologia republicana, numa clara disputa memorial. Enfim, a década de 1920 foi um 
momento crucial de posicionamento da República em relação a esse passado, todavia, essa não foi 
a única questão a ser debatida, pois afinal, deparava-se o Brasil e sua intelectualidade com um cal-
deirão de questões políticas, sociais e culturais a fervilhar. Um momento em que pensar o passado 
monárquico e D. Pedro II foi, no mínimo, desafiador. 

Adriane Piovezan
• A “magia” do soldado desconhecido: rituais fúnebres militares

A morte e o destino que se dá a um corpo são reveladores dos conflitos e contradições das so-
ciedades diante da morte na guerra. As utilizações políticas do “corpo” do soldado desconhecido 
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são destacadas em diversos contextos na contemporaneidade. A Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) consolidou procedimentos de identificação dos corpos dos soldados e repatriamento de 
seus restos mortais. Mesmo assim, grande número de cadáveres não pode ser identificado. É nesse 
contexto que o túmulo do soldado desconhecido é adotado pelos países envolvidos no conflito 
no intuito de celebrar a memória desses mortos sem nome. Esse processo começou em 1920, com 
o enterramento de soldados desconhecidos na Abadia de Westminster em Londres; sob o Arco 
do Triunfo em Paris; e assim sucessivamente nos EUA, Itália, Bélgica, Portugal, Alemanha, etc. O 
aspecto comum a todos esses ritos, independentemente do país, era que desta forma todos os sol-
dados desconhecidos mortos na guerras seriam homenageados. O Brasil possui dois monumentos 
fúnebres ao soldado desconhecido. Um está localizado no Monumento aos Mortos do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. O outro é o Túmulo do Sol-
dado Brasileiro Desconhecido localizado no Monumento Militar Votivo de Pistóia, na Itália. Até 
1960 o local era um cemitério militar e abrigava os restos mortais dos brasileiros mortos durante a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na Itália. Com o traslado desses corpos, o local passou a ser 
um Monumento Votivo. Em 1967 foi encontrado o cadáver de um soldado brasileiro. Conhecido 
como “o pracinha de Montese”, localidade onde foi encontrado o corpo, os restos mortais desse 
combatente foram “guardados silenciosamente” de 1945 até 1967. O reconhecimento da popula-
ção italiana ao sacrifício dos combatentes brasileiros em prol da causa as sua libertação indica a 
razão para tal atitude. A presente comunicação pretende demonstrar que nesse caso, a identidade 
do morto era conhecida das autoridades brasileiras na época. A questão da história institucional, 
nesse caso, manter a “magia” de um soldado desconhecido como um símbolo, revela a relação que 
as Forças Armadas possuem com a sua própria história.

Mara Regina do Nascimento (Universidade Federal de Uberlândia)
• A morte e o morrer no Triângulo Mineiro, nos séculos XIX e XX. Um projeto de pesquisa e 

suas muitas possibilidades
Com a presente comunicação temos o intuito de propor algumas reflexões a respeito das possi-
bilidades de investigação da temática da morte e do morrer, entre alunos de graduação e de pós-
graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia. Nossa premissa é a de que refletir 
sobre os desdobramentos possíveis de um projeto de pesquisa, além da busca de sistematização e 
de demonstração dos resultados atingidos, é também tratar de seus sentidos e da consistência do 
tema enquanto objeto da História. O projeto de pesquisa em foco intitula-se “Vida urbana e mor-
te cristã. Cemitérios, serviços póstumos e projetos civilizatórios: Triângulo Mineiro (1810-1980)”, 
financiado pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais), e conta 
atualmente com a participação de cinco estudantes, com diferentes vínculos ao projeto, diversos 
graus de formação acadêmica e que, a partir de interesses iniciais em comum, vêm contribuindo 
com suas investigações individuais para compor um interessante mosaico da relação entre as po-
líticas de intervenções urbanas e as representações sociais da morte. Queremos tratar dos relatos 
dessa experiência de pesquisa acadêmica, trazendo à luz suas estratégias metodológicas e o poten-
cial epistêmico do fato fúnebre.

Daniel Camurça Correia (Universidade de Fortaleza)
• “Como o caminhar da própria morte”: os significados da morte em crônicas e memórias 

fortalezenses (1880-1930)
Busca-se com este artigo discutir o campo de produção escrito em crônicas e memórias, do final 
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do século XIX até as primeiras décadas do século XX, referentes aos enterramentos na cidade de 
Fortaleza. Envoltos em tons lacrimejantes, cronistas e memorialistas tentaram edificar na “ima-
gem da cidade” de Fortaleza um ar de benevolência e caridade, sejam pelos mortos, sejam pelos 
vivos. Problematiza-se, neste momento, os significados desta produção, as intenções dos autores, 
geralmente abandonando a morte como uma construção social e mutável, e, ao mesmo tempo, 
vinculada ao crescimento econômico e político da cidade.

Magno Fonseca Borges (UNIRIO), Thiago de Souza dos Reis (SEME Cabo Frio)
• Vestígios da Memória: o cemitério de escravos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição 

de Vassouras, 1848-1888
O objeto desse trabalho é o Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Vassou-
ras, mais especificamente a parte dedicada ao sepultamento dos escravos, nosso recorte abrange o 
período de fundação do Cemitério até o ano da abolição da escravidão, ou seja, do ano de 1848 a 
1888. Temos como objetivo discutir o atual papel do Cemitério da Irmandade na sociedade vassou-
rense diante dos mecanismos de construção da Memória e do esquecimento, pois hoje o cemitério 
não é mais visto como local onde foi enterrada grande parte dos escravos no período analisado. 

Andreia Vicente da Silva (Unioeste)
• “A passagem evangélica pelo cemitério: ritos de morte e oposição ao domínio católico do 

morrer”
Nas produções brasileiras sobre o enterro e o enlutamento predominam estudos de ritual que 
enfatizam comunicações entre vivos e mortos. De forma diferente, os evangélicos foram apresen-
tados como tendo uma vivência da morte e do luto marcada pelo afastamento dos mortos e pela 
simplificação dos ritos. Dois dos fatores utilizados para validar essa tendência interpretativa são: a 
sua breve passagem pelo cemitério para o sepultamento e o relativo abandono deste espaço nas 
práticas associadas ao luto e à memória dos mortos. 
Nesta comunicação pretendo discutir a entrada e a presença dos evangélicos no cemitério para 
a realização dos rituais associados à morte. Minha intenção é demonstrar que a configuração ri-
tualística da morte evangélica está diretamente relacionada à construção do imaginário católico 
associado aos cemitérios. Esse imaginário se consagra e atualiza de forma efetiva no espaço das 
pequenas cidades brasileiras onde os sepultamentos continuam a ocorrer em necrópoles públicas 
que se encontram, em geral, ao lado das Igrejas Católicas históricas que no passado eram as res-
ponsáveis pelo “domínio da morte. Minha etnografia realizada em Praia de Mauá, Magé, no Rio de 
Janeiro me fez perceber alguns dos conflitos entre evangélicos e católicos naquele ambiente e como 
esse contraste produziu reflexos na vivência evangélica da morte.

Roberta Sauaia Martins
• “Perigosas doenças”: Epidemias de Bexigas no Grão-Pará setecentista

Este trabalho tem por objetivo analisar diferentes surtos epidêmicos de varíola como plataforma 
de compreensão das diferentes dinâmicas populacionais, administrativas e econômicas nos anos 
de 1755-1800. Destacam-se neste cenário as políticas reformistas de Marquês de Pombal para o 
Grão- Pará e suas implicações na região. A segunda metade do século XVIII foi repleta de modi-
ficações sociais, de (re) arranjos espaciais e demográficos, os quais as epidemias não podem ser 
pensadas separadamente dessas dimensões históricas. Assim, busca-se apreender quais medidas e 
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estratégias foram forjadas na sociedade colonial do Grão- Pará, a partir desses surtos epidêmicos. 

Mirele Alberton
• A morte não poupa ninguém: análise diferencial da mortalidade na Freguesia Madre de 

Deus de Porto Alegre (1772-1835)
A presente comunicação apresenta alguns dos dados explorados no meu trabalho de conclusão 
de curso, intitulado “A morte não poupa ninguém: análise diferencial da mortalidade na Freguesia 
Madre de Deus de Porto Alegre (1772-1835)” e o qual é baseado nos registros paroquiais de óbito 
da freguesia acima citada.
Os livros de registros paroquiais são fontes reconhecidamente ricas para os estudos da demografia 
do passado, uma vez que reúnem praticamente todos os indivíduos da população. Através das 
informações disponíveis nos assentos podemos recompor dados e informações sobre uma deter-
minada população a partir de análises demográficas, de caráter quantitativo e qualitativo.
Para o período analisado temos o registro de 17.650 assentos de óbitos. Desse total, 9.554 (54,13%) 
destes referem-se aos indivíduos livres e 8.096 (45,87%) são relativos aos escravos. É importante 
destacar que temos a informação das causas mortes em 15.663 casos (isto é, em mais de 88,7% dos 
registros), entre livres e escravos.
Além de encontrar dados como cor, estado matrimonial, condição jurídica, naturalidade, idade, 
entre outros, foi dada atenção especial às informações relativas às causas mortes incluídas pelos 
párocos que fizeram os registros.
A fim de compreender as terminologias utilizadas pelos padres, efetuou-se um estudo para iden-
tificar e tomar conhecimento das doenças e/ou sintomas que acometiam a população, tendo por 
base quatro dicionários e manuais de medicina de época (Raphael Bluteau (1712 – 1728), Theodo-
re J. Langaard (1865), Pedro Chernoviz (1890) e Lycurgo Santos Filho (1947)).
Entre os anos de 1772 e 1798, as informações são bastante genéricas, tais como: causas de morte 
atribuídas a “dores”, “febres” e “moléstias incógnitas”. Já entre 1799 e 1835, identificamos males que 
permitem realizar uma análise mais consistente das enfermidades.
Para facilitar a classificação das doenças foram organizados grupos específicos, sendo eles: doenças 
de pele, doenças reumáticas, parto (ou relativas a maternidade), infecciosas, mal definidas, mortes 
violentas, primeira infância, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema geniturinário, sistema 
nervoso e sistema respiratório.
A análise das causas mortes encontradas possibilitam conhecer quais moléstias mais afligiram uma 
determinada população. No caso da Madre de Deus de Porto Alegre os grupos com maior núme-
ro de casos e moléstias seriam o das doenças infectocontagiosas, sendo as bexigas (varíolas) e o 
sarampo as doenças mais encontradas, e do sistema respiratório, com o predomínio das moléstias 
do peito e de ar. Outra possibilidade de estudo foi a identificação de epidemias que possam ter 
atingido a comunidade, como o sarampo, as bexigas e a desinteria, responsáveis por picos de mor-
talidade em alguns anos estudados.

Pedro von Mengden Meirelles (UFRGS)
• Espetáculo de consternações – Um caso de saúde, religião, e mudança de costumes em 

Piratini, RS, 1872.
Neste trabalho discuto um caso apresentado ao Cônego Vicente Ferreira da Costa Pinheiro pelo 
padre Paulo Biolchini, em 1872. Padre Biolchini, vigário da cidade de Piratini, RS, à época, fora acu-
sado pelo Delegado de Saúde Pública Dr. José Modesto de Souza, de contribuir para a propagação 
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de moléstias contagiosas ao executar obras em área de um antigo cemitério. A análise desse caso, 
à luz dos estudos sobre a reforma cemiterial no Estado do Rio Grande do Sul, pode proporcionar 
novas compreensões sobre como ficavam as relações entre a Igreja, na figura da Diocese do Rio 
Grande do Sul, as autoridades seculares, e as autoridades de Saúde Pública, em um período em que 
a questão cemiterial passou do âmbito sagrado da igreja para o terreno do profano e do perigoso 
para a saúde da população.

Deuzair José da Silva (Universidade Estadual de Goiás)
• Os cemitérios em Goiás: criação, justificativas e normas (séculos XIX e XX)

O estudo sobre as posturas médico-sanitárias e as proposições urbanísticas do final do oitocen-
tos e início do seguinte são o cerne do trabalho, partindo do exame dos processos de criação dos 
cemitérios em Goiás, suas justificativas e possíveis resistências, tomando como fonte de estudo 
os cemitérios de São Miguel, erguido na antiga capital, a cidade de Goiás e o Santana, erguida na 
cidade de Campinas, hoje um bairro de Goiânia. O período de estudo abrange os séculos XIX e XX. 
O objetivo é compreender as transformações no decorrer do tempo entre a criação do Cemitério 
de São Miguel, em meados do oitocentos e a proposição para a edificação do Santana, no início do 
século seguinte. A metodologia fundamentar-se-á numa hermenêutica dos projetos, justificativas, 
leis e decretos-leis, textos, buscando a sistematização dos temas, debates, ideias e suas relações 
com o devir da época. Formando assim, através de um jogo interdiscursivo/intertextual os elemen-
tos de edificação dos debates em torno dos cemitérios e das novas posturas de saúde e higiene. 

Maria da Conceição Vilela Franco (Prefeitura de Macaé)
• De campo santo a necrópole secularizada: o processo de transformação do cemitério público 

nos Campos dos Goytacazes (1855 – 1934)
De maneira bastante sintética o objetivo desta comunicação é a análise dos processos de criação 
e secularização do cemitério público do Caju, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, 
entre os anos de 1855 e 1934. Trata-se do maior cemitério da Província/Estado do Rio de Janeiro, 
situado numa cidade do interior que, desde o período colonial, já se despontava como uma das 
maiores economias; situação que perpassou o Império e, depois, a nascente República. Assim sen-
do, a presente proposta visa apresentar o projeto de pesquisa do Doutorado que apresentei ao 
Programa de Pós-Graduação da Escola de História da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro, no segundo semestre de 2014, que intenciona comprovar a hipótese de que os cemitérios 
públicos extramuros, criados no período imperial, em torno dos anos de 1855, não nasceram secu-
larizados, nem com a monumentalidade que adquiriram com o passar das décadas, ao contrário 
do que parte da historiografia da morte costuma afirmar. Sua transformação teria se dado prin-
cipalmente como desdobramento do processo de laicização da sociedade, a partir da década de 
1870 e, mais especificamente, após a implantação da República, como fruto de um processo de 
transformação cultural (secularização) e institucional (laicização). 

Clarissa Grassi Dias
• A necrópole como reflexo da polis: um estudo sobre a arquitetura tumular do Cemitério 

Municipal São Francisco de Paula
Entre múltiplas formas de construções tumulares, elementos arquitetônicos e escultóricos reiteram 
na cidade dos mortos o papel que seus ocupantes buscaram entre a sociedade dos vivos. Tal qual a 
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cidade de Curitiba, o Cemitério Municipal São Francisco de Paula, inaugurado em 1854, apresenta 
uma paisagem visualmente segmentada em bairros com características que definem períodos e 
materiais utilizados, assim como delimitam a área ocupada pelas famílias mais abastadas e distin-
tas da sociedade de outrora. Partindo-se da metodologia de tipologias desenvolvida em GRASSI 
(2014) para classificar construções e influências arquitetônicas presentes nesse local, o presente 
artigo busca - apoiando-se na análise de imagens e no paradigma indiciário – compreender, de que 
forma as estruturas espaciais da necrópole refletem as estruturas sociais curitibanas. 

Maria Cristina Pastore (FURG/CAPES)
• A morte como tema interdisciplinar de aprendizagem histórica em espaço não formal

Este trabalho aborda reflexões sobre a experiência pedagógica realizada com alunos do ensino 
fundamental e médio em uma escola da cidade do Rio Grande/RS, nas disciplinas Artes e Histó-
ria, buscando incluir e identificar elementos ignorados pelos currículos escolares em espaço não 
formal de ensino. Aprecia a arte funerária, envolve desenho de observação, a prática artística e 
a reflexão sobre o local onde ocorre o evento educativo e sua expressividade histórica, cultural, 
artística e cotidiana: o cemitério. A partir desse local da realização do evento, emerge o debate in-
terdisciplinar histórico, sociológico, filosófico e antropológico contemplando a história Social local, 
a educação, a cultura e arte. O enfoque na saída de campo como metodologia apresenta-se como 
elemento essencial de observação, permite o estudo e apreciação da escultura funerária como pa-
trimônio cultural e revela um tema excluído do cotidiano escolar e muitas vezes do diálogo familiar 
do aluno: a morte. Não se fala em morte e dos procedimentos funerários para os alunos na escola, 
por quê? Quais estratégias poderiam ser pensadas para que o assunto não provoque constrangi-
mento, para que haja um dialogo de forma natural? Autores como Norbert Elias e Philippe Aries 
demonstram a necessidade de se falar em morte de forma espontânea. A colaboração de teóricos 
como Brandão, sugeri refletir sobre o local onde ocorre a apreensão do conhecimento. O autor 
afirma que não ocorre aprendizado somente dentro da escola, pode ocorrer em vários lugares de 
convivência. Pinsky colabora com a provocação de explorar novos temas e o meio como principio 
ativo dessa experiência em ensino de historia. Contribuições de Barca completam as referências 
bibliográficas, auxiliando na reflexão da teoria e pratica no âmbito da educação histórica. Pensar 
um currículo que oferte opções de explorar locais urbanos relacionados com a arte e a história in 
loco corrobora com a aprendizagem. A pesquisa encontra-se centrada na abordagem qualitativa 
com caráter exploratório e na analise de conteúdo, contemplando a narrativa do aluno diante da 
história social e cultural, que devido ao tema abordado provoca um discurso polissêmico. Inclui a 
observação comportamental no que diz respeito ao deslocamento da sala de aula para um local 
invisível urbano repleto de tabu. Muitas são as possibilidades de aprendizado em um local que 
provoca o imaginário, medo e repulsa, assim tentar desconstruir esse tabu é estabelecer vínculos 
educativos. Os resultados apontam para a elaboração de um currículo interdisciplinar, com eixo 
temático e transversal, considerando o cotidiano do educando e formas de aprender sobre a vida 
e a morte. Assinalam para a efetivação de educação patrimonial relacionada com o cotidiano e a 
história da sociedade. 

Marcelina das Graças de Almeida (Universidade Do Estado De Minas Gerais)
• Memória e história: o cemitério como espaço para educação patrimonial

O Cemitério do Nosso Senhor do Bonfim, situado na cidade de Belo Horizonte, para além do cum-
primento de suas funções habituais ligadas ao culto aos mortos tem despertado cada vez o inte-
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resse para o seu potencial turístico e concomitantemente como espaço educativo. Desde o ano 
de 2012 esta prática vem se estendendo a outros segmentos da sociedade belorizontina através 
da ação extensionista que, em parceria com Fundação de Parques Municipais, FPM e o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEPHA, tem resultado em visitas mensais ao cemitério 
com o intuito de instigar e despertar o interesse para aquele espaço promovendo a educação patri-
monial. Estas atividades têm, a cada dia, incrementado, de modo considerável a visibilidade naqui-
lo que se refere ao cemitério e consequentemente tem possibilitado necessidade de ampliação do 
conhecimento do acervo e história daquele lugar, resultando na abertura de novos campos de pes-
quisa e investigação para os pesquisadores. Percebe-se que as atividades educativas e a reabilitação 
do espaço cemiterial podem resultar em experiências diversificadas que promovam a preservação 
do espaço, integrando áreas de conhecimento como história, artes visuais, arquitetura, turismo, 
design dentre outras, além de fomentar admiração e sensibilizar o poder público e privado para 
promoção de ações de zelo pelo patrimônio histórico e cultural que ali se encontra abrigado

Elisiana Trilha Castro (Tempore Projetos Culturais)
• A morte e os mortos: novos problemas dos acervos funerários

Por quais motivos um cemitério pode ser considerado um bem cultural? Para a comunidade de 
São Martinho Alto, no sul de Santa Catarina, as motivações para a solicitação de seu tombamento 
eram as mais diversas. Contudo, a possibilidade de preservá-lo levantou outras questões importan-
tes que instigaram o debate entre a comunidade e os técnicos em patrimônio, podendo apontar 
as diferentes perspectivas relacionadas com o evento da morte. Como locais de história e memó-
ria, os cemitérios tem demonstrado sua capacidade em possibilitar diferentes diálogos a partir da 
trajetória de sua formação e também de seus elementos. Em Santa Catarina, a diversidade de seu 
conjunto funerário é singular e vem chamando a atenção dos órgãos de preservação e das comu-
nidades que deles fazem uso, mas o caminho para sua efetiva proteção pode e deve ainda contem-
plar aspectos que reúnem sua materialidade e imaterialidade. São novos problemas que pedem 
novos olhares sobre as representações da morte e a diversidade do seu acervo. No caminho entre 
o patrimônio e o que deve ser preservado, a morte e os mortos tem instigado a curiosidade ao 
mesmo tempo que tem crescido as perspectivas entorno da preservação de seu acervo edificado 
e seus ritos. Os problemas e questões que envolvem considerar um cemitério como bem cultural 
é a proposta deste artigo.

Renato Cymbalista (Universidade de São Paulo)
• A Companhia de Jesus nos séculos XVII a XVIII: uma comunidade global de mártires

Como ordem religiosa nova no século XVI, a Companhia de Jesus não possuía seus próprios santos 
e beatos. Este trabalho mostra como a Ordem construiu um culto específico aos padres e irmãos 
que foram sacrificados em todas as partes do mundo como elemento de coesão da ordem e de 
construção de identidade própria. 
Tal procedimento foi realizado em três vertentes específicas. A primeira delas foi a associação dos 
padres da Companhia com os antigos mártires cristãos, com imagens e metáforas apontando si-
milaridades entre suas mortes e as dos antigos apóstolos e mártires. A Companhia foi também 
a ordem religiosa que mais investiu na representação de séries pintadas ou gravadas dos antigos 
mártires, como as das igrejas de Santo Stefano Rotondo ou San Vitale, em Roma. A série gravada 
no Colégio Inglês de San Tommaso de Canterbury, em Roma, do final do século XVI, mostrava 
martírios ocorridos na Inglaterra ou relacionados a ela, desde o início da cristandade até os tempos 
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coevos, incluindo alguns jesuítas que haviam sido mortos havia poucos anos. 
A segunda vertente de representações dos jesuítas como uma comunidade de mártires dá-se a 
partir do início do século XVII. Mostra os mártires da Companhia acompanhados dos santos e 
beatos jesuítas, cujo culto público estava portanto autorizado. Fazem parte desse tipo de represen-
tação o fronstipício do livro celebrativo da beatificação de Inácio de Loyola, em 1609, e o painel de 
mártires do teto da Sacristia do Colégio de Salvador, realizado cerca de 1680, em que jesuítas sacri-
ficados em todo o mundo ladeiam os santos e beatos jesuítas já reconhecidos pela Igreja Católica. 
Na terceira vertente, os mártires jesuítas ganham autonomia, e são representados em série, como 
uma comunidade horizontal e não-hierarquizada. A primeira dessas imagens é o friso de mártires 
do Colégio de Sant’Andrea al Quirinale em Roma, e essas imagens desdobraram-se em outros pai-
néis, como os do colégio de Paderborn, além de gravuras e livros, como o martirológio de Matthias 
Tanner, reitor do colégio de Praga, concluído em 1675. Os jesuítas reverenciavam seus mártires nos 
aniversários de suas mortes, lendo suas narrativas heroicas no refeitório dos colégios em adição ao 
martirológio romano. 
O culto jesuítico aos seus mártires não diferenciava-se em essência do culto cristão mais geral. 
Com esses costumes, os jesuítas buscavam legitimar-se como os primeiros católicos, aqueles mais 
merecedores das atenções do Papa, das coroas e dos beneméritos, em um esforço de legitimação 
de uma ordem religiosa controversa e sempre em busca de recursos para a sua expansão. Ademais, 
o culto aos mártires era um elemento estruturador da pda própria identidade jesuítica, fator de 
agregação da ordem em um contexto de avassaladora fragmentação geográfica.

Ana Cláudia Vasconcelos Magalhães (IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), Maria Angélica Da Silva (Universidade Federal De Alagoas)
• Um lugar para a irmã morte na casa franciscana: O Convento de Santa Maria Madalena, 

Alagoas.
O Franciscanismo inaugurou uma forma muito especial de contato com a natureza e com fenôme-
nos da vida, entre eles a Morte. Sua proposta espiritual contemplou a criação de vínculos de afeto 
com a natureza, pouco frequente no medievo. A arquitetura teve papel especial nesse discurso e, 
embora desprezada no início, foi depois acolhida pelo crescimento da Ordem e da consequen-
te necessidade de espaços de recolhimento para os frades. Nela construiu-se também o lugar da 
Morte. O tema que aqui se apresenta é esse lugar no período colonial brasileiro e sua projeção no 
Convento de Santa Maria Madalena, em Marechal Deodoro/AL. 
O convento seiscentista é uma demonstração do poder do cerimonial da morte no ambiente urba-
no. Nele se associavam princípios de vida e de morte e é nessas dinâmicas, aparentemente antagô-
nicas, que se concentrou grande parte da sua vitalidade. Sem uma resposta adequada às demandas 
da cultura funerária, ele não teria se afirmado no tempo e no espaço. 
A prática funerária que chega ao Brasil herda de Portugal o repertório cultural de tradições religio-
sas que conferiram à Morte um papel essencial no universo colonial brasileiro, constituindo-se em 
presença destacada no cotidiano das cidades mais antigas. Disso resulta um dos traços mais pecu-
liares da religiosidade nos primórdios da ocupação do território: a ligação do homem com os fenô-
menos de natureza fúnebre. O sistema de crenças existente nos primeiros séculos da colonização 
era profundamente ligado à ideia do “bem morrer” e diretamente atrelado estava o sepultamento. 
Os frades participaram ativamente na afirmação dessa ritualística, fortalecendo-a junto ao imagi-
nário coletivo. Integrados ao meio urbano, foram também importantes divulgadores do Purgató-
rio e ajudaram a consolidar o cerimonial da Morte no cotidiano colonial. A relação de familiaridade 
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com esse tema já se anuncia em São Francisco quando clama, “Bem-vinda sejas, irmã minha, a 
morte!” A dimensão construída e pictórica das casas seráficas brasileiras é uma demonstração de 
como a espiritualidade franciscana se relacionava com o fenômeno. 
No interior do Convento de Santa Maria Madalena, no claustro, na igreja e na Capela da Ordem 
Terceira, antigas sepulturas, inscrições e iconografia se destacam como fragmentos dessa prática 
religiosa antiga, marcas de um contexto histórico e cultural onde a noção de existência estava pro-
fundamente atrelada a uma visão escatológica de mundo.

Denise Aparecida Sousa Duarte, Weslley Fernandes Rodrigues
• Aspectos da doutrina da comunhão dos santos na morte nas Minas (século XVIII)

O objetivo da nossa comunicação é discutir a doutrina da comunhão dos santos demarcando seus 
antecedentes, seu desenvolvimento e a reafirmação da mesma pela Igreja Católica no século XVI, 
mas destacando especialmente o papel da crença em tais preceitos no contexto pós tridentino. A 
partir desse breve histórico, nos deteremos sobre sua aplicação no fim da vida dos fiéis mineiros 
durante o século XVIII. Para a elaboração de tal estudo analisaremos impressos religiosos e manus-
critos que tratam da prática relacionada à morte nas Minas nos setecentos, como registros de óbi-
tos e testamentos, nos aspectos em que a crença em tal doutrina se faz presente. Um dos esforços 
da Igreja contrarreformista foi o de reafirmar o culto aos santos e a capacidade dos mesmos em 
interceder junto a Deus para aliviar as dores dos mortais. É importante frisar que o homo religiosus 
da Idade Moderna, especialmente na realidade luso-brasileira, conviveu ao mesmo tempo com 
uma orientação moral da Igreja que valorizava a preocupação com o destino da alma, portanto, 
diversas obras de caráter doutrinário buscavam chamar a atenção dos fiéis para a vida depois da 
morte e também com a incitação de uma religiosidade devocional baseada no culto santoral e, 
portanto, providencialista. No caso das Minas do século XVIII, é necessário destacar a importância 
da crença nas trocas entre os âmbitos destacados pela doutrina – já que os jacentes poderiam 
auxiliar no processo de reconciliação com Deus (mortos rogavam pelo perdão dos vivos), bem 
como os viventes atuavam na glorificação daqueles que já se encontram próximos a Deus (vivos 
orando pelos mortos) –, em especial do papel que o universo mundano possuiu para a salvação 
das almas. Ao analisar o comportamento dos vivos para com os mortos, percebemos ainda que a 
função exercida pelos primeiros é considerada mais ampla do que apenas seu papel de ajudar as 
almas: suas atitudes enriqueceram seu próprio universo. Tomando o devido cuidado com os mor-
tos e cumprindo aquilo que por eles foi determinado no fim de sua passagem pela esfera terrena, 
os vivos esperavam que sua própria morte também estivesse sob o amparo dos que sobreviveriam, 
e com isso sua salvação apoiar-se-ia nos procedimentos considerados eficazes neste processo. As-
sim, pretendemos analisar os registros de óbito e testamentos, buscando referências que possam 
sinalizar a busca dos fiéis frente à morte pelo auxílio dos mortos e dos vivos nesse momento der-
radeiro, principalmente com a realização de missas em favor das almas e dos santos, de forma que, 
ao auxiliá-los com suas orações (abreviando o tempo de sua passagem pelo purgatório a partir das 
orações, e também glorificando os que já se encontram no paraíso por essas) eles próprios pudes-
sem se beneficiar com a intercessão dos mortos. 

Nívea Maria Leite Mendonça
• Os preparativos para uma Boa Morte entre os terceiros Carmelitas.

As marcas da religiosidade que chegaram as terras do Ouro tiveram grande impacto na vida dos 
colonos, que somente puderam manifestar seu sentimento religioso nos grupos fraternais que sur-
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giram ao longo ao século XVIII, como a Ordem Terceira do Carmo; o que estes fiéis buscavam era a 
salvação de suas almas. A constante busca de salvação seja ela terrena e momentânea- na cura de 
males físicos- seja ela na hora derradeira- no momento da morte e o futuro espiritual da alma; eram 
a possível motivação de participação laica nesta agremiação religiosa, já que, como disse São Paulo 
“a salvação vem pela fé” e é nesta fé que os devotos colocavam suas esperanças; a forma de grati-
dão encontrada por esses devotos, quando uma graça fosse alcançada era os ex-votos, e no caso 
de morte, que esta fosse provida de ritos próprios e dignos para um bom morrer. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar e discutir sobre a devoção a Nossa Senhora do Carmo, com atenção es-
pecial aos ex-votos, bem como refletir sobre as formas do “bem morrer” na população das Gerais. 

Carla Magdenier Sobrino (UNIRIO/CEDERJ)
• Confrades de cor: o apoio no morrer e a formação das famílias “fictícias” nas irmandades 

negras do Rio de Janeiro Setecentista
As irmandades negras do Rio de Janeiro setecentista foram espaços que permitiram uma relativa 
autonomia para africanos e afrodescendentes. Nestes locais, indivíduos, que eram vistos com des-
confiança pelas autoridades civis e eclesiásticas, conseguiram tecer laços de solidariedade e sociabi-
lidade por meio de um parentesco étnico-cultural. Os traços culturais destes grupos que remetiam 
a um passado africano foram identificados e analisados tanto nos estatutos destas instituições, 
quanto em descrições relatadas por alguns viajantes estrangeiros. Essas reminiscências que muito 
desagradaram aos setores do poder e que por eles foram rechaçadas puderam ser vistas no trato 
dos confrades com relação à morte e aos ritos fúnebres. O presente trabalho pretende analisar 
como estas amostras de africanidade conviveram com a fé católica vivenciada por estes irmãos no 
Rio de Janeiro colonial.

Julia Massucheti Tomasi (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Com placas de ação de graça, oferendas e pedidos aos mortos: os santos populares do 

Cemitério São Francisco de Assis, Itacorubi/Florianópolis (1980-2015)
A proposta do trabalho é abordar as histórias de vida, morte e post-mortem das irmãs Rosemary 
Furtado Koerich Noceti e Jane Furtado Koerich, consideradas santas populares no Cemitério São 
Francisco de Assis (Itacorubi, Florianópolis). Após a morte trágica em um acidente aéreo da Trans-
brasil no dia 12 de abril de 1980, na cidade de Florianópolis e de três mensagens psicografadas por 
Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, entre os anos de 1980 e 1983, as irmãs passaram 
a ser cultuadas e devotadas no Cemitério São Francisco de Assis, através de placas de agradecimen-
to deixadas nas sepulturas e serenatas realizadas durante algumas noites do ano durante as déca-
das de 1980 e 1990. Atualmente, suas sepulturas possuem mais de 20 placas de agradecimento, da-
tadas de 1982 a 2012, com iniciais dos devotos e mensagens de gratidão às irmãs. Como fontes para 
a pesquisa, estão entrevistas realizadas com os coveiros, familiares e frequentadores do cemitério, 
além de fiéis que pedem às irmãs e registros fotográficos do cemitério. Outras fontes utilizadas são 
os jornais que noticiam o acidente aéreo, que vitimou as irmãs, além das reportagens que divulgam 
as mensagens psicografas durante a década de 1980. 

Rafael de Lima Ribeiro
• Os mortos estão vivos: Anna Prado e a paranormalidade na Belle Époque (1918-1923)

Brasil, década de 1920. Fatos paranormais incomuns agitam a Belle Époque, provocando reper-
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cussão nacional e internacional. Uma mulher protagoniza esses eventos, que vão desde efeitos 
luminosos à materialização de espíritos. Numa época em que a mulher vivia quase que exclusiva-
mente para as atividades domésticas, Anna Rebello Prado teve alterada sua rotina de esposa e mãe. 
Tornou-se o principal canal de comunicação entre encarnados e desencarnados. Seria possível a 
comunicabilidade com os mortos ? Há vida após a morte ? Analisando atas, cartas, jornais de época 
e outros relatos, a confirmação destas e muitas outras questões vem à tona. A imprensa e a socie-
dade paraense divergem constantemente suas opiniões, já que o Catolicismo e outros curiosos se 
viam pressionados a confrontar os mistérios submetidos pela médium. Essa notável parintinense 
sofreu pressões psicológicas que abalaram sua organização física. Realizando ,através de sua mediu-
nidade, materialização de espíritos já desencarnados para realizarem cirurgias, moldes em parafina 
e gesso de seus “corpos”, germinando sementes e outros desses fenômenos. Seus feitos a permite 
que figure entre as mais ilustres médiuns de toda a história. Sua trajetória contém muitas lacunas: 
ascendência familiar, terra natal, sua história no Espiritismo. A presente pesquisa tem como objeti-
vo preencher grande parte dessas lacunas. 

Mara Genecy Centeno Nogueira (Universidade Federal de Rondônia - UNIR)
• Histórias de Assombração nos Territórios da Morte em Porto Velho na Primeira Metade do 

Século XX
O artigo tem por objetivo analisar duas narrativas fantásticas que ajudaram a construir todo um 
campo de representação acerca dos primeiros territórios da morte oficializados - Candelária e Ino-
centes - em Porto Velho, na primeira metade do século XX. À luz de uma leitura geográfica as 
narrativas revelam elementos de constituição espaciais imperceptíveis ou muitas vezes nem toca-
dos pela historiografia oficial. Para estabelecermos um diálogo entre as narrativas fantásticas e a 
geografia buscamos nos trabalhos de Todorov, 1991; Pimentel, 2002; Gama-Khalil, 2014; Moreira, 
2011 perceber o quanto é tênue a fronteira entre o ficcional e o científico e o quanto as categorias 
de análise da geografia são importantes para estruturar a história e para inserir os personagens na 
lógica do espaço.

011. Antiguidade e Modernidade: usos do passado
Coordenação: Glaydson José Da Silva e Renata Senna Garraffoni

Resumo: Nas últimas duas décadas o chamado pensamento pós-colonialista tem influenciado os 
estudos acerca do mundo antigo. Entre os diversos pontos discutidos por intelectuais engajados 
nessa forma de pensamento, dois chamam a atenção em particular: a necessidade de expandir o 
uso das fontes para o estudo do mundo antigo e a urgência de se repensar os conceitos emprega-
dos para o estudo do passado. No primeiro caso, estudiosos têm enfatizado a parcialidade das fon-
tes escritas e defendido a contribuição da cultura material como evidência independente e capaz 
de produzir discursos próprios acerca do passado clássico. No segundo, a discussão recai sobre a 
importância de se repensar conceitos e modelos interpretativos acerca do mundo antigo, sobre-
tudo aqueles cunhados ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. Do ponto de vista epistemológico, 
ambos os pontos se articulam em torno da ideia da Antiguidade como presença posterior determi-
nante e reformulada pelas múltiplas visões e interesses do presente - muitas vezes percebidos por 
vieses de classe, raça e gênero, por exemplo -, que marcaram os estudos historiográficos a respeito 
do mundo antigo.
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Justificativa: As pesquisas levadas a termo no campo de pesquisa em que se insere essa proposi-
ção visam analisar os usos do passado pela História e pela Arqueologia como forma de estabelecer 
compreensões em contextos modernos, propondo uma reflexão acerca do papel do passado nos 
jogos de estratégia e afirmações identitárias. A percepção da escrita da História do mundo antigo 
como fato histórico sujeito à temporalidade, leva a uma compreensão diferenciada da História e do 
historiador, e, também no caso da História Antiga, aduz ao processo de constituição da disciplina, 
apontando para sua relação com os discursos e debates contemporâneos à produção historiográfi-
ca. Nessa perspectiva, esta proposição de Seminário Temático visa reunir um número crescente de 
estudiosos da Antiguidade no Brasil que têm explorado as tensões políticas inerentes à construção 
do conhecimento histórico e contribuído com novas abordagens acerca do mundo antigo.

Pedro Paulo Abreu Funari (Unicamp)
• O mundo para os antigos e para os modernos

O paper trata de como a percepção de gregos e romanos antigos sobre o espaço difere da moder-
na, mas é por ela reportada.

Regina Maria da Cunha Bustamante (UFRJ)
• Clio na internet: o desafio do ensino de História Antiga na Educação Básica

O site “Aprendendo com Clio” (http://educacaomuseal.wix.com/lhia) foi concebido como uma 
forma de compartilhar as oficinas pedagógicas, realizadas pelo Laboratório de História Antiga da 
UFRJ desde 2007, com um amplo público, principalmente, os professores de História da Educação 
Básica. Buscando superar a distância entre a Academia e a Escola, as oficinas pedagógicas mobili-
zam temas, problemáticas, conceitos e cultural material (com ênfase nos artefatos apresentados 
nas exposições permanentes “Culturas do Mediterrâneo” e “Egito Antigo” do Museu Nacional) 
visando a construção do conhecimento histórico escolar. Estas atividades, inseridas no projeto ins-
titucional da UFRJ para o Edital Prodocência, são desenvolvidas pelos alunos de graduação em 
disciplinas optativas do Curso de História da UFRJ, contribuindo para a melhoria da sua formação 
como futuros professores. Neste contexto, foram produzidas diferentes estratégias didáticas para 
o ensino escolar da História Antiga, em especial Egito, Grécia e Roma, tendo em vista o acervo ex-
posto no Museu Nacional. Dessa forma, enfrentou-se o desafio de promover, na Educação Básica, 
o estudo das sociedades antigas a partir da sua cultura material. Num período em que as fontes 
escritas são escassas e lacunares, o trabalho com cultura material contribui para a compreensão da 
pluralidade e dinamismo das sociedades antigas. Objetivando publicizar e disponibilizar as oficinas 
para além do espaço curricular do Curso de História da UFRJ, foi elaborado, em março de 2015, o 
site “Aprendendo com Clio” pela bolsista PIBIC, Beatriz Moreira da Costa, sob orientação da Profa. 
Regina Bustamante. Neste momento inicial, apesar do material ainda estar sendo vinculado, já se 
evidencia uma boa e ampla receptividade, expressa através das redes sociais e do número de vi-
sualizações do site. A internet tornou-se um meio fundamental para potencializar nossas oficinas 
pedagógicas, atuando, assim, como a trombeta de Clio, a musa da História.

Renata Senna Garraffoni (UFPR/departamento de História)
• Usos do passado: algumas reflexões teóricas sobre a presença greco-romana em Curitiba na 

primeira metade do século XX
A presente comunicação se divide em duas partes: em um primeiro momento busco discutir os 
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principais referenciais teóricos sobre a questão dos usos do passado - em especial sobre como a 
modernidade se posiciona diante do passado antigo a partir das considerações de autores consa-
grados como D. Lowenthal e M. Bernal para, em um segundo momento focar em espaços urbanos 
de Curitiba construídos na primeira metade do século XX ao estilo neoclássico, em especial o edi-
fício central da UFPR, o templo das Musas e o templo de madeira erguido em ocasião da sagração 
de Emiliano Perneta. A partir dessas discussões, pretende-se argumentar a necessidade do estudo 
do Paranismo a partir de um olhar inédito, qual seja, a presença dos elementos neoclássicos na 
arquitetura e literatura paranaense do princípio do século XX. 

Anderson Zalewski Vargas (UFRGS)
• Revolução, Retórica e Antiguidade

A comunicação apresenta resultados parciais de uma pesquisa que analisa a invocação da Antigui-
dade em jornais da antiga província do Rio Grande do Sul, no período de uma conflagração que 
convulsionou o sul do Brasil. A chamada “Revolução Farroupilha”, ocorrida entre 1835 e 1845, che-
gou a proclamar a república em sua confrontação com a monarquia do Rio de Janeiro, ameaçando 
a unidade nacional ainda em vias de consolidação. Essa pesquisa se enquadra em projeto mais 
amplo que investiga as relações entre retórica e história refletindo, em particular, sobre a natureza 
da escrita historiográfica e as alternativas de uso da análise retórica em pesquisas que não tratam 
documentos apenas como provas de teses. O caso dos jornais em questão revelou-se uma oportu-
nidade privilegiada por alguns fatores em particular. Em primeiro lugar, a formação intelectual da 
época, brasileira e europeia, em que a retórica era elemento essencial da constituição dos indivídu-
os - e nos jornais sul-riograndenses trabalharam nacionais e estrangeiros de formação universitária 
(especialmente italianos e portugueses). Em segundo, o contexto político, de grande efervescência 
em razão das disputas, sobre a natureza adequada do poder político, se liberal ou absoluto. Por 
fim, a constatada presença de inúmeros e diversos argumentos em que a Antiguidade – em espe-
cial, latina - é usada em matérias sobre a situação política da província e do país. A comunicação 
centrará sua análise no jornal O Correio da Liberdade, legalista, visto propiciar comparação com 
análise já realizada do periódico simpático à causa revolucionária, O Noticiador, a qual constatou o 
recurso a exemplos, analogias e outros argumentos constituidores de uma idealizada Roma Antiga, 
republicana e oligárquica.

Renata Soares de Souza (Unifesp)
• A Cleópatra de Mankiewicz (1963): etnicidade e identidade na representação 

cinematográfica da Antiguidade
A imagem de Cleópatra, a última governante no período Ptolomaico, é recorrente nas represen-
tações cinematográficas do Egito Antigo. Ainda que sua ascendência e aparência permaneçam 
incertas na contemporaneidade, no cinema hollywoodiano sua imagem está conectada a um ideal 
estético ocidental. O filme Cleópatra (1963), dirigido por Joseph L. Mankiewicz e estrelado por 
Elizabeth Taylor, é uma produção referencial que transpõe na imagem da rainha, questões étnico-
-raciais e identitárias que se relacionam com uma política imperialista de dominação do século XX. 
Nas últimas décadas, os estudos pós-coloniais permitiram a expansão das fontes historiográficas, 
a discussão dos conceitos utilizados nos Estudos Clássicos e a revisitação de Clássicos a partir das 
reivindicações identitárias. O intuito é propor uma análise do registro cinematográfico envolvendo 
a problematização dos conceitos de identidade e etnicidade no contexto das disputas anticolonia-
listas e imperialistas.
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Victor Henrique Silva Menezes (Laboratório de Arqueologia Pública - LAP/NEPAM/Unicamp)
• Um romano em cena: Júlio César nas grandes e pequenas telas

A imagem histórica de Júlio César raramente demanda grandes introduções. Tendo entrado para 
a História como o general responsável por profundas e marcantes mudanças no cenário político 
da Roma Antiga, no mundo hodierno muitas vezes ainda é considerado o protótipo de um líder 
ocidental. Quando da criação do cinema, logo sua história passou a monopolizar as produções 
ambientadas na Roma Antiga, ora sendo representado como protótipo de líder a ser seguido, ora 
como um ditador e político ambicioso. Ainda, em grande parte das produções cinematográficas 
e também televisivas, foi apresentado como um grande estadista e militar, heterossexual, viril, e 
amante de matronas romanas e belas rainhas. Tais representações estiveram desde o início ligadas 
a conceitos e ideologias do momento de produção e proporcionaram a construção de Césares 
muitas vezes mais próximos aos líderes ocidentais da modernidade, que do general romano descri-
to pelos autores antigos. Com tais pressupostos e pautada nas discussões teórico-metodológicas 
acerca dos usos do passado, a comunicação tem como objetivo discutir as representações midiá-
ticas de Júlio César. Pretende-se mostrar um circunscrito panorama dos principais filmes e séries 
sobre o general lançados, em particular pelas indústrias cinematográficas e televisivas norte-ameri-
cana e italiana, entre os anos 1907 e 2013. Serão apresentadas algumas das diferenças entre o César 
cinematográfico e televisivo e o César descrito pelos seus biógrafos antigos, e as transformações e 
permanências nos discursos midiáticos utilizados para representar o general. Para tal, serão consi-
derados os momentos de produção e as possíveis influências do presente na elaboração das cines/
teles biografias de César. 

Tami Coelho Ocar
• Usos do passado na mídia recente: o exemplo da mini-série “Quem matou Jesus?”

O trabalho terá como principal objetivo analisar de que forma a imagem do Jesus Histórico tem 
sido empregada na mídia televisiva nos dias de hoje. Esse estudo decorrerá a partir da análise da 
mini-série “Quem matou Jesus?” (“Killing Jesus”, no original), produzida pelo National Geographic 
Channel e lançada em 29 de março de 2015. A série - baseada no livro homônimo de Bill O’Reilly e 
Martin Dugard - traz a história do Nazareno, desde o seu nascimento, até o julgamento, crucifica-
ção e uma possível ressurreição. A proposta da direção - que ficou a cargo de Chris Menaul - seria 
de mostrar um Jesus que fosse mais humano e politizado, sem, no entanto, deixar completamente 
de lado a divindade que o cerca. Outro ponto diferencial de “Quem matou Jesus?” foi a escolha do 
elenco e o modo com que as passagens bíblicas foram representadas - sobretudo pelo fato da obra 
ter sido baseada em um livro de ficção, e não propriamente na Bíblia. 
A ideia de uma representação de um Jesus que seja mais humanizado, todavia, não é recente. Tan-
to na História quanto no cinema a discussão sobre um possível Jesus Histórico já está presente há 
muitos anos. Portanto, ao longo da comunicação, pretende-se abordar de maneira sucinta essa 
trajetória, para que se possa finalmente dialogar com uma obra recente e os usos do passado nela 
estão inseridos.

Rodrigo Prates de Andrade
• A história como inventário: escrita e diversidade para além de Paul Veyne

Em sua aula inaugural na cadeira de História Romana do Collège de France, publicada em 1976 sob 
o título de L’Inventaire des Différences, o historiador Paul Veyne concebera o conhecimento sobre 
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o passado como um inventário das individualidades históricas. Nosso objetivo aqui é retomar os 
pressupostos de Veyne mas, para além deles, pensar as possibilidades de uma escrita que coadune 
o individual e o geral e que reconheça a diversidade e unicidade das experiências humanas preté-
ritas. 

Pedro Luís de Toledo Piza
• A Igreja primitiva: usos e interpretações na Modernidade

Ao longo de dois mil anos de história, o cristianismo contou com diversos personagens e grupos 
que buscavam no exemplo de uma Igreja antiga idealizada o fundamento estruturante de seus pro-
jetos. Desse modo, a comunhão total de bens entre os primeiros cristãos de Jerusalém serviria de 
base para a organização sócio-econômica do monasticismo ocidental, assim como a crítica dos pu-
ritanos ingleses à instituição episcopal, sustentada pela Igreja anglicana, partirá da crítica de textos 
cristãos primitivos, dentre eles as cartas de Inácio de Antioquia. Com o advento da crítica histórica 
aos textos bíblicos, os séculos XVIII, XIX e XX assistirão a uma série de interpretações divergentes 
acerca da organização da Igreja cristã em seu início, tendo quase sempre o objetivo de fundamen-
tar determinada visão própria de cada autor acerca de como deva se organizar a comunidade cristã 
(seja qual for a denominação) na contemporaneidade.

Margaret Marchiori Bakos (Universidade Estadual de Londrina (UEL))
• De onde falam os egiptólogos? Jaroslav Cerny e os operários faraônicos.

O presente trabalho centra sua atenção no exame de um tipo específico de produção intelectual: 
as contribuições de um egiptólogo – Jaroslav Cerny (1898-1970) de estatura internacional, precur-
sor dos estudos de egiptologia na República Tcheca, ao conhecimento da antiga cultura egípcia 
a partir da análise por ele realizada da epistolografia egípcia, um universo ainda inexplorado pela 
academia. Yaroslav Cerny dedicou grande parte de sua vida a este tipo de investigação, interrela-
cionando, para tanto, duas metodologias – aquela desenvolvida pelo campo da linguística, com 
vistas à organização de dicionários e glossários, e os aparatos fornecidos pela história, referentes ao 
levantamento de fatos de época e à historiografia, com vistas a destacar a relevância desses docu-
mentos, objeto de seus estudos na narrativa histórica.

Bruno Pegorari Oliveira
• Flávio Josefo: O Profeta e o Político

O presente trabalho pretende apresentar, discutir e problematizar o papel do historiador judeu 
Flávio Josefo (37 a 100 d. C.) como profeta. A partir das previsões feitas e apresentadas pelo mesmo, 
iremos analisar em que momento tais profecias foram realizadas, discutir como o historiador se 
apresenta por meio delas e quais as consequências dessas predições. Assim, observaremos se suas 
demonstrações proféticas estão isentas ou não de ações políticas. Importante salientar que Josefo 
era de família nobre e sacerdotal, o que legitima perante aos outros suas previsões. O estudo fun-
damenta-se na pesquisa bibliográfica (historiografia) referente ao tema, como também na análise 
de documentos (fontes) produzidos pelo historiador em destaque no final do século I da era cristã.

Ivan Esperanca Rocha (Unesp)
• O conflito israelo-palestino: entre passado e presente

O conflito israelo-palestino envolve o processo de repartição e administração dos territórios defini-
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dos na partilha da Palestina pela resolução nº 181 da ONU de 29 de novembro de 1947, que criou 
um Estado árabe e outro judeu, levando em consideração as populações que ali tinham se estabe-
lecido historicamente. A não aceitação da partilha pelas comunidades árabes envolvidas gerou um 
conflito imediato que se estende até a atualidade. Diante da ineficiência dos termos dos inúmeros 
acordos propostos e discutidos, judeus e palestinos revisitam seus passados em busca de defesa de 
seus direitos. Busca-se na antiguidade argumentos históricos – e religiosos - para fortalecer, de um 
lado, o crescente movimento de retorno à Palestina por parte dos judeus e de outro para justificar 
a presença milenar dos palestinos no território. Na atualidade, são as posições fundamentalistas 
que fazem reemergir os motivos religiosos e históricos na defesa unilateral dos territórios de ambas 
as partes

Kátia Maria Paim Pozzer (UFRGS)
• Arte, Cultura Material e História - um estudo de selos-cilindros mesopotâmicos

Esta comunicação apresenta o estudo da iconografia de exemplares das coleções de selos-cilindros 
do Istanbul Archaeological Museums, de Istambul e do Vorderasiatisches Museum, de Berlim den-
tro de uma perspectiva multidisciplinar, articulando a história da arte, a arqueologia e a história. 
Propõe-se a discussão do uso da cultura material, enquanto imagem-documento, bem como o 
aporte teórico da iconologia e de suas contribuições para as pesquisas em História Antiga.

Renato Pinto (UFPE)
• Para inquietar um passado romano: provocações nos museus britânicos

De forma geral, os curadores enfrentam desafios contínuos para apresentarem seus acervos à luz 
de constantes reformulações teórico-metodológicas, e, quase sempre, também mercadológicas. 
Em um número crescente de exibições sobre o Mundo Romano em museus europeus já bem es-
tabelecidos, grandes e pequenos, nota-se o interesse em flertar com a ideia de uma Antiguidade 
mais polissêmica, representada por meio de interesses do presente. Em um complexo, todavia ins-
tigante, jogo de equilíbrio para manter o interesse do público habitual e se mostrar relevante às 
novas gerações, alguns curadores apostam na provocação do senso comum que estabelece o pas-
sado como algo estanque e sereno. Sem pregar o abandono do olhar sobre os objetos do passado, 
buscam causar certo estranhamento (e desconforto) ao escancarar como o presente, ao mesmo 
tempo dirige o olhar ao passado visível nas mostras, e é por ele transformado. Ainda, temas antes 
tidos como impróprios ao grande público, ou vistos agora sob ângulos oscilantes, também são in-
seridos às exibições, como parte do jogo, e testam os limites entre o que poderia ser permissível ou 
anódino, se restrito às brumas do passado, ou inaceitável ou polêmico, se transportados às nossas 
percepções sociais modernas, tais como violência explícita, redefinições dos papeis de gênero e 
práticas sexuais tidas como desviantes no Mundo Romano. As tradicionais divisões introjetadas 
entre objetos do passado e do presente são desafiadas nessas vitrines, e as sensibilidades sociais dos 
tabus são esgarçadas. Tendo isso em mente, alguns estudos de caso, concebidos a partir de exibi-
ções sobre a Roma antiga em museus ingleses/britânicos dos últimos dez anos, como as do Museu 
Britânico e do Museu de Londres, serão apresentados aqui, de forma ilustrativa e breve. Contudo, 
com alguma sorte, propiciarão debates a respeito da relação entre passado e presente nos acervos 
dos museus e os efeitos previstos e causados no público.

Rosana da Costa Maia (Governo do Estado do Rio de Janeiro)
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• Patrimônio cultural, história local e usos da antiguidade
Importância do estudo das culturas da antiguidade, diante do grau de diferença cultural entre 
presente e passado, permite a desnaturalização dos conceitos por meio da confrontação com dife-
rentes critérios de construção de categorias. No entanto, o estudo da antiguidade na escola básica 
costuma ser alvo de questionamentos e críticas e a abordagem do tema, muitas vezes, deixa de 
contemplar devidamente seu potencial, que reside num encontro contundente com a diferença.
Com o objetivo de possibilitar uma aproximação dos jovens com esse passado tão rico em refe-
rências das mais diversas, tomamos como objeto de estudo o conjunto arquitetônico da praça da 
república, localizado no centro da cidade de niterói - rj, a fim de sugerir uma atividade de educação 
patrimonial, com uso da metodologia de estudo do meio, através da qual seja possível ao estu-
dante: compreender-se enquanto agente da história, identificar a não neutralidade da transmissão 
do conhecimento, compreender os conceitos de democracia, república e cidadania, e analisar “as 
contribuições do pensamento greco-romano na construção da ocidentalidade”, como propõe o 
currículo mínimo de história para o 1º ano do ensino médio da seeduc-rj. 
Neste trabalho, buscaremos analisar os elementos arquitetônicos neoclássicos presentes nos pré-
dios e no monumento central da praça, predominantes na arquitetura eclética do conjunto, com-
parando com os elementos da arquitetura clássica greco-romana.

João Paulo Santos Simão (EMEF Bartolomeu Lourenço de Gusmão)
• Bernard Lewis: discurso orientalista e construção de conhecimento em “Os Árabes na 

História”.
Este texto e trabalho persegue um objetivo epistemológico claro: desconstruir o discurso auto-
ritário do historiador inglês Bernard Lewis em seu livro “Os Árabes na História”, que serviu para 
gerações como guia acerca da história dos árabes e do Islã.
Através de uma análise de capítulos do livro, o texto procura entender e combater as premissas das 
quais parte Bernard Lewis para representar os árabes. Com a ajuda de Edward Said, percebe-se que 
os termos e ideias que Lewis utiliza são influenciados por ideias racistas e preconceituosas muito 
incentivadas por intelectuais e pelo senso comum do ocidente contra os povos árabes. 
Além disso, propõe-se uma reflexão sobre qual tipo de conhecimento pode ser gerado pelas insti-
tuições que oprimem. Os aspectos fundamentais daquela obra de Lewis são escolhidos por eviden-
tes interesses políticos que recaem sobre a região da Palestina, interesses ditados pelo imperialismo 
ocidental. A consequência disso é a vilanização de um povo, dos árabes, às custas de vidas e de 
territórios perdidos.
Considera-se, aqui, que o historiador deve entender a construção de um discurso e, portanto, de 
um conhecimento, como uma questão política, como instrumento e como resultado, como diz 
Foucault. O discurso é mais que um instrumento do poder, é o próprio poder.
Desse modo, propõe-se uma nova maneira de entender os eventos e de interpretá-los. Apoiando-
se no historiador Johanthan Berkey, podemos pensar em métodos que tipifiquem menos os povos 
árabes e que sejam mais honestos com seu leitor, justamente por ser mais críticos. É urgente buscar 
alternativas para construir conhecimento histórico não autoritário e não coercitivo em um mundo 
mergulhado nas estratégias de poder, como propõe Said.

Renata Cerqueira Barbosa (Unicamp)
•  A educação das mulheres romanas no século de Augusto
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Embora haja um contínuo interesse no estudo das mulheres antigas durante as últimas décadas, 
ainda são escassos os estudos relacionados à educação das mulheres romanas, seus objetivos, obs-
táculos e controvérsias, assim como, nos faltam dados sobre o lugar destinado a essas mulheres na 
sociedade educada de seus dias. A avaliação da importância relativa desses aspectos e sua intera-
ção com o gênero desempenha um papel considerável neste estudo. Sendo assim, há a preocupa-
ção em descrever a extensão e limites da participação das mulheres nos vários domínios da educa-
ção e as complexas relações entre gênero e os diversos fatores sociais que foram responsáveis pelo 
âmbito de sua educação e para a obscuridade das mulheres romanas no campo da aprendizagem. 
Apesar de uma considerável diversidade no nascimento, riqueza e prestígio social entre os mem-
bros das classes sociais e as gradações de status que existiam em cada uma dessas ordens, as classes 
mais altas podem ser consideradas como mais ou menos homogêneas em relação à cultura e os 
valores morais. Além disso, qualquer tipo de educação que as mulheres das classes menos favore-
cidas poderiam receber era geralmente feito para prepará-las para uma profissão.
É desnecessário dizer que as nossas fontes, especialmente as literárias, são relativamente ricas em 
referências às mulheres da elite, em comparação com as mulheres das classes menos favorecidas. 
Nesse sentido, o presente estudo tem por objeto, apresentar algumas reflexões relacionadas à for-
mação das mulheres abastadas na sociedade romana.

César Roberto Melo Silva (Universidade Federal de São Paulo)
• O Satyricon enquanto fonte histórica: debates e interpretações

Apesar dos Estudos da Antiguidade Clássica objetivar analises que nos remete a épocas cuja o 
tempo é medido em milênios, o que nos faz intuir que tal passado tem pouco a nos oferecer no 
presente, sua constituição, enquanto disciplina no campo da História, passa a ter considerável in-
fluência nos eventos sociais, culturais, e econômicos a partir do século XIX até meados do XX. 
A História Antiga neste contexto tornasse instrumento das nações ocidentais de doutrinação 
nacionalistas, de parâmetro para justificar estágios “civilizatórios”, entre outros argumentos que 
justificasse a superioridade ocidental em detrimento de outros povos. Com a reformulação epis-
temológica pela qual as ciências sociais passaram ao longo do século XX, em especial a História, o 
interesse pela Antiguidade Clássica tomou outros contornos e novas proposições foram colocadas 
em sua pauta. Neste sentido novos modelos metodológicos foram incorporados ao estudo deste 
passado remoto, ampliando nossa concepção de fontes histórica oriunda deste período. Na esteira 
desta revolução metodológica as fontes literárias aparecem como vias profícuas de interpretação 
deste passado. Posto isto, nosso objetivo neste estudo é apresentar o Satyricon, obra outorgada a 
Petrônio Arbiter, como fonte reveladora de elementos socioeconômicos provenientes do inicio do 
Principado Romano.

Ingrid Cristini Kroich Frandji
• O uso de Papiros na História Antiga: Mulheres e o Egito Romano

O presente trabalho busca contribuir para a discussão acerca de novas perspectivas de abordagem 
sobre o mundo antigo, trazendo a tona a utilização de papiros que tratam de mulheres para uma 
compreensão mais plural da Antiguidade. A partir do uso de papiros para o entendimento do 
contexto especifico do Egito Romano, procuro problematizar um tipo de fonte que, apesar de bas-
tante abundante, é pouco estudada no Brasil. Além disso, desenvolvo o caso específico do papiro 
P. Oxy VI 903, demonstrando de que maneira é possível desenvolver um estudo que faça relações 
entre o discurso produzido pela fonte e a história das mulheres.
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Tais Pagoto Bélo (University College London)
• Boudica entre ingleses e galeses

Esta apresentação tem como intuito demonstrar os usos do passado, o desenvolvimento do es-
tudo da memória coletiva britânica, incluindo ingleses e galeses, feito através de entrevistas sobre 
a personagem Boudica, rainha Bretã da tribo dos Iceni, que liderou um exército contra o Império 
Romano durante o século I d.C. 
Boudica é tida hoje em dia como um símbolo polivalente para os Britânicos, representando a hero-
ína de uma nação, a rainha guerreira e a primeira mulher a liderar um exército, além de ter sido uma 
reprodução de força feminina para as mulheres de poder da Inglaterra, tais como rainha Elizabeth 
I e rainha Vitória e utilizada como uma insígnia de luta para as sufragistas no início do século XX.
O século XIX e o início do XX valeram-se dessa imagem e a legitimaram por meio de uma cultura 
material constituída por estátuas localizadas nas cidades de Londres, Colchester, Inglaterra e Car-
diff, País de Gales, e por um vitral, que está na segunda localidade. A validação da rainha guerreira, 
pelo poder governamental, se deu a partir do uso da ‘tradição’ para fins nacionalistas, ou seja, o 
governo de Vitória, em um momento de auge imperial, escolheu uma outra mulher, de suas raí-
zes históricas, para uma tentativa de personificação da nação, através de algo palpável e material, 
como uma estátua, a primeira de quatro, para assim eternizá-la. 
Contudo, a tomada de decisão para este projeto se deu pela intensão de analisar se Boudica está 
na memória coletiva de Ingleses e Galeses, e a área da Arqueologia que, hoje em dia, trata dessa 
relação com o público é a Arqueologia Pública. Para isso foram executadas entrevistas em regiões 
escolhidas de acordo com a participação de Boudica na história de formação da cidade e/ou locais 
onde suas estátuas estão presentes. 

Daniel Barbo (Universidade Federal de Alagoas)
• A Historiografia Construcionista da Erótica Grega

Este trabalho analisa o olhar pós-moderno e foucaultiano do campo teórico e das metodologias 
de algumas obras da Historiografia Construcionista que se ocupou com o estudo da erótica grega 
a partir da década de 1980, demarcando seus vínculos com a Nova História Cultural. Indo além da 
abordagem tradicional denominada ‘essencialista’, que marcou todo o estudo da erótica grega até a 
década de 1980, a abordagem construcionista, a partir da Antropologia Cultural de tradição anglo-
-americana, da prática francesa de Les Science Humaines, da crítica feminista e do Estruturalismo 
francês, reelabora o conceito de ‘sexualidade’ (categoria que doravante se refere a uma construção 
histórica do século XIX em diante) para revelar/evidenciar as especificidades socioculturais da eró-
tica no mundo grego antigo.

Maria Regina Candido (UERJ-Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• A recepção da narrativa mítica de Medeia

Nos chama a atenção, a permanência da narrativa mítica de Medeia na atualidade que se estende 
do Ocidente ao Oriente, da Europa a África, do USA ao Japão, como parte de vozes dissonantes, de 
dissidentes, de grupos minoritários, de portadores de sexualidade vigiada (H.BHABHA, 2007:24). A 
recepção da narrativa mítica de Medeia nos aponta para o espaço da denuncia social e politica da-
queles que se encontram nas fronteiras sociais, a margem da sociedade, mas se recusam a manter o 
silencio e aceitar a exclusão. Eurípides como poeta trágico tornou-se responsável pela inovação na 
atitude ativa de Medeia. O poeta, ao definir o processo discursivo que resultou na morte dos filhos 
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da protagonista, inaugurou na dramaturgia trágica outro significado tão singular cujo resultado 
não teve como controlar junto aos receptores da mensagem através do tempo. 

Thiago do Amaral Biazotto
• Imperialismo macedônio e colonialismo francês: usos do passado na obra de Pierre Jouguet

Eminente helenista francês, Pierre Jouguet (1896 – 1949), publicou seu estudo sobre Alexandre 
Magno e o Mundo Helenístico em 1926. De título L’impérialisme macédonien et l’hellénisation de 
l’Orient, a obra carrega fortes matizes imperialistas modernos, presentes, em especial, quando Jou-
guet aborda os contatos culturais entre grego-macedônios e autóctones, limitados, a seu ver, a uma 
inconteste helenização dos últimos. Também chama atenção a forma com o historiador interpreta 
o papel das cidades gregas fundadas ao longo da Ásia: ilhas de racionalidade e democracia em 
meio a um oceano de tirania ocidental. Visto que o imperialismo moderno se alicerçou, em grande 
medida, em uma visão caricata e estereotipada dos povos dominados pelos europeus – conforme 
notaram pensadores de eixos tão diversos com Hobsbawm e Said- esta apresentação discutirá a 
possibilidade de Jouguet projetar os anseios imperialistas da França moderna para o Mundo An-
tigo, notadamente quando são discutidas as relações culturais e o protagonista das urbes em sua 
obra. 

Adilton Luís Martins (Unicamp)
• A “Roma Oriental”, notas sobre o uso do passado em Montesquieu

Por meio desta apresentação, discutir-se-á o uso do passado clássico por Montesquieu contra o 
absolutismo e a favor da aristocracia de cunho liberal. Para este debate, enfrentar o imaginário po-
lítico e a legitimação histórica criada pelo clero francês em torno ao absolutismo, celebrando Roma 
Imperial como primícias da França, sua origem e seu destino, foi norteador da construção histórica 
e filosófica de Montesquieu. Como contra poder, faz uso da comparação do Império Romano com 
o tema do “despotismo oriental”, em voga desde o século XVII, até início do XX. Sua ação visava 
descontinuar a história de Roma Imperial como identidade jurídica, política e social da França, pois 
afirma o Império Romano como uma forma de despotismo oriental, desligado do caráter do povo 
romano, da mesma forma, que o absolutismo corresponde a um elemento estranho ao caráter do 
povo francês. Sua tese histórica e filosófica pretende orientar o leitor a pensar uma Roma legiti-
mamente republicana e a França aristocrática-parlamentar. Assim, o uso do passado clássico em 
Montesquieu tem o aspecto de contra poder.

Débora Regina Vogt
• James Harrington e a leitura dos antigos: a temática da República

James Harrington (1611- 1677) foi membro da aristocracia e amigo íntimo de Carlos I, o servindo 
até sua morte, quando o rei foi decapitado em praça pública. Para Harrington, o governo está de-
terminado em sua estrutura e funcionamento pelas forças sociais e econômicas subjacentes. Assim, 
a forma de governo, segundo ele, depende da distribuição das propriedades. A fundamentação de 
um governo baseado unicamente no pacto (visão hobbesiana) é, para Harrington, superficial. Seus 
argumentos quanto a isso têm como referência o mundo romano. Para ele, Roma se equilibrava no 
poder e vencia as batalhas porque quem tinha o poder também tinha a propriedade das terras. Na 
mesma medida em que Roma era exemplo na distribuição de terras e no governo estável de uma 
República, os bárbaros eram exemplos de fim da liberdade e da estabilidade. Desta forma, a pru-
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dência antiga teria se iniciado com a República de Israel, seguidas posteriormente pelos gregos e 
romanos, sendo extinta pela invasão dos bárbaros. Meu objetivo nesta apresentação é demonstrar 
a inter-relação estabelecida por Harrington entre sua defesa da república como melhor modelo de 
governo para a Inglaterra e os exemplos vindos da Antiguidade.

Alexandre Galvão Carvalho (UESB)
• O protagonismo do Ocidente no debate da economia antiga: a influência de Karl Marx na 

obra de Max Weber.
Max Weber é um dos autores paradigmáticos do debate da economia antiga. Seus trabalhos so-
bre o tema expressam o protagonismo do Ocidente em relação às sociedades do Antigo Oriente 
Próximo. Algumas das reflexões de Weber sobre a economia antiga já se encontram esboçadas nos 
trabalhos de Marx, em particular, nos Grundrisse. Discutir questões relacionadas ao protagonismo 
do Ocidente, na obra desses autores, em particular, o “capitalismo antigo” e as formas de proprie-
dade serão privilegiadas no trabalho. 

Glaydson José Da Silva (Universidade Federal de São Paulo)
• Os Commentarii de Bello Gallico e sua posteridade histórica: Identidades e apropriações

Os Comentarii de Bello Gallico se constituíram, seguramente, na base de narrativas fundadoras da 
História da França e da Europa. Elaborados por César para dar razões à classe política romana hostil 
ou falsamente indiferente em relação a um dos mais longos conflitos empreendidos por Roma, eles 
representam o discurso do vencedor sobre os vencidos, se constituindo a um só tempo na mais 
importante fonte escrita sobre a conquista da Gália e numa das mais importantes sobre seu líder, 
César. Fundamento da primazia e da originalidade – em contextos posteriores nos quais se negli-
gencia o fato de que sua própria História como todo uniforme conquistado é fruto da narrativa de 
César – a Gália foi constantemente redescoberta. A palavra e a noção foram transmitidas pelos ro-
manos. É por Roma e pelos romanos que os gauleses se tornam conhecidos a seus “descendentes”, 
que enraizarão e fortificarão suas identidades nacionais na sua ancestralidade gaulesa; no caso da 
França, na metrópole e, curiosamente, nas ex-colônias, da Argélia ao Dakar. Dois são os objetivos 
dessa fala: 1)apontar para uma ideia de história levada a termo por César ao redigir seus Com-
mentarii - perpassada por uma compreensão da identidade romana, por preocupações técnicas 
de demonstração e persuasão, por temas de propaganda e, enfim, pelo desejo de estabelecer uma 
relação com a memória dos fatos históricos; 2) sinalizar, grosso modo, algumas apropriações poste-
riores da história da Gália e dos gauleses que permitam uma reflexão acerca das estratégias e jogos 
identitários que têm aos mesmos como fonte de inspiração no mundo moderno. À apresentação 
desses dois conteúdos sucederá o estabelecimento de uma relação entre os mesmos.

Fabio Vergara Cerqueira (UFPel)
• ”Entre ser grego, italiota ou itálico, também tem um quê de Oriente: instrumentos musicais 

de corda e identidade cultural em Tarento e na Apúlia”
A iconografia dos instrumentos musicais sobre os vasos de figuras vermelhas produzidos no sul da 
Itália, a partir das cidades gregas ali existentes, e por isso chamados italiotas, possuem um variado 
potencial investigativo. As estratégias e percepções de pertença e afirmações identitárias fazem 
uso dos instrumentos musicais como signos étnicos. Paralelamente, as investigações arqueológi-
cas e filológicas sugerem interessantes hipóteses sobre caminhos percorridos pelos instrumentos, 
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que indicam relações interculturais alimentadas por contatos, travados no Sul da Itália e mesmo 
em outras regiões, entre (1) gregos do Egeu e Hélade, (2) gregos coloniais (“criollos”) fundadores, 
povoadores e habitantes das poleis coloniais, criadas como apoikiai ou emporia, (3) povos nativos 
da península itálica da época de fundação dos estabelecimentos coloniais, (4) povos samníticos-
-osco-sabélicos que penetram e instalam-se no Sul da Itália no séc. V e conquistam hegemonia em 
várias regiões no séc. IV, (5) etruscos, (6) ilírios e , nas mais variadas épocas, (7) com povos oriun-
dos, genericamente, de regiões orientais e Norte da África, nomeadamente fenícios e, mais tarde, 
cartagineses. Especialmente os instrumentos de corda, como a lyra, a kithara, a cítara retangular e 
a harpa, são instrumentalizados iconograficamente como signos identitários, que ora estão a ser-
viço de afirmarem o caráter grego dos gregos coloniais e indígenas helenizados, ora estão a serviço 
de dar sustentação a identidades regionais, baseadas seja em elementos culturais das poleis colo-
niais, aspecto em que a renovação e criatividade cultural tarantina se destaca, seja em elementos 
vinculados ao legado cultural dos povos locais, o que respinga, por exemplo, sobre concepções 
funerárias, erótica, lugar da mulher na sociedade e mesmo sobre as peculiaridades artesanais, em 
particular ceramológicas.

Natália Ferreira de Campos (IFCH/UNICAMP)
• Os romances históricos e os discursos sobre a Antiguidade Romana

Nos últimos vinte anos houve o ressurgimento do interesse público pelos romances históricos. 
Com isso, o mercado editorial relativo a esse gênero cresceu e ainda cresce rapidamente. Ao mes-
mo tempo, a Antiguidade também passou por uma nova onda de popularidade o que provocou 
um aumento no número de títulos disponíveis sobre o período. O interesse aqui em analisar essas 
obras produzidas nessas últimas duas décadas.
Devido a grande abrangência de público alcançado por esse tipo de literatura, os romances his-
tóricos tornam-se fonte fundamental para pensar a relação da sociedade contemporânea com o 
passado romano. Quais seriam os lugares-comuns criados dentro desse gênero literário referentes 
a representação que fazem do momento histórico sobre o qual estão escrevendo, no caso Roma 
antiga? De que forma a representação do período nesses romances históricos criam um passado 
que perpetua valores e tradições do presente naturalizando-os e através disso excluem aqueles que 
não se adéquam a essa formas de vida.
Esses livros de ficção histórica criam narrativas e em grande parte utilizam-se das fontes antigas que 
por sua vez também se tratam de narrativas, ambos falam do mesmo período, porém são comple-
tamente diferentes. O objetivo aqui não é determinar nem julgar onde ou de que forma os roman-
ces históricos estão certos ou errados em relação a uma suposta “verdade histórica”. O interesse é 
em entender como essas obras dialogam com o público leitor construindo uma Roma Antiga que 
é ao mesmo tempo crível na sua Antiguidade, mas suficientemente parecida com a sociedade e 
com certos valores do público atual para que haja uma identificação e uma simpatia entre o leitor 
contemporâneo e as personagens e eventos retratados no texto.

Luiz César de Sá Júnior (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Historiografia e monumentalização na “querela dos antigos e modernos”

O objetivo desta comunicação será traçar um breve panorama da historiografia dedicada ao tema 
da “querela dos antigos e modernos”. Sendo parte constituinte de um artigo bastante longo, limi-
ta-se a apontar os atributos de livros que vieram a marcar tendências interpretativas de sucesso. A 
análise permite-nos sugerir que o próprio conceito de “querela” deve ser cuidadosamente caracte-
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rizado por historiadores que se interessem por utilizá-lo, uma vez que a fortuna crítica dotou-lhe 
de significados que nem sempre correspondem à primeira legibilidade normativa dos textos que 
a constituíram. Além apontar para essas dificuldades interpretativas oriundas de modelos anacrô-
nicos, também é do interesse do texto marcar o tom teleológico de muitas narrativas da “querela”, 
que enxergaram na disputa entre antigos e modernos o nascimento da “modernidade”, associada, 
a depender de cada contexto, a formulários metafísicos como “o progresso da Razão” e a sedimen-
tação de um novo “espírito do tempo”. Argumenta-se que a representação da queda inexorável dos 
“antigos” e da “antiguidade” frente à “Modernidade” nas ciências e nas artes ao longo da “querela” 
ainda exerce certa atração entre nós, embora sua presença por vezes passe despercebida sob a 
chancela de dispositivos analíticos herdados do século XIX (“Renascimento”, “Barroco”, etc.) que 
ofuscam a ausência e a alteridade em que se encontram os textos em questão. Nesse sentido, de-
fende-se, seguindo pesquisadores contemporâneos, que o melhor tratamento do tema passe pela 
adoção do conceito de “controvérsia” e pelo entendimento de que os “modernos” da querela não 
sejam relacionados à Modernidade apriorísticamente.

Raisa Barbosa Wentelemn Sagredo
• Egípcios negros ou brancos? Uma pesquisa sobre a memória do Egito Antigo

Este trabalho se propõe a expor a recente pesquisa de dissertação, cuja problemática se atrela tanto 
à História Antiga, como aos estudos pós-coloniais. Trata-se de questionar: qual o lugar do Egito an-
tigo na disputa pela sua memória entre pan-africanistas e eurocentristas? Esta temática, chamada 
também de “africanidade do Egito”, é muito controversa na historiografia; afinal, o Egito antigo era 
branco ou negro? Esta pesquisa vai mais além, superando esta pergunta, problematizando o uso 
destas categorias na História Antiga e desconstruindo conceitos como o tão complexo conceito de 
raça. Assim, lançando mão da metodologia da Mnemohistória- proposta pelo egiptólogo e crítico 
cultural alemão Jan Assman- a ênfase não está no passado propriamente, mas em como o passado 
é lembrado. Através desta metodologia, abrem-se os horizontes para compreender que a disputa 
pela memória do Egito antigo é política, e que o fato de nos questionarmos a raça dos egípcios 
daquela época parece revelar o quanto estamos presos em categorias, anacronismos e discursos. 

012. Aprendizagem e formação da consciência histórica na educação escolar
Coordenação: Marcelo Fronza, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt

Resumo: Atualmente, pode-se afirmar que, no Brasil, acompanhando o processo que vem sendo 
desenvolvido em diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Inglaterra, 
grupos de investigadores têm focado suas atenções nas questões relacionadas às relações entre 
aprendizagem na educação escolar e a formação da consciência histórica de crianças e jovens, 
bem como dos seus professores. Estes pesquisadores têm centrado sua atenção nos princípios, 
fontes, tipologias e estratégias de aprendizagem em História, baseando-se no pressuposto de que 
a intervenção para a melhoria da aprendizagem requer um conhecimento sistemático das ideias 
históricas daqueles que ensinam e daqueles que aprendem. De um lado, entende-se a importância 
dos processos cognitivos pertinentes à natureza da cognição histórica situada na epistemologia da 
ciência da História. (SCHMIDT, 2009). De outro, entende-se que a consciência histórica é, como 
afirma Jörn Rüsen (2012), o âmbito e o objetivo da aprendizagem histórica, pois trata-se de uma 
atividade mental da memória histórica, a qual se ancora em uma interpretação do passado. Esta 
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interpretação tem como objetivo possibilitar a compreensão das atuais condições de vida e desen-
volver perspectivas de futuro da prática vital, conforme a experiência. Ou seja, a consciência histó-
rica cumpre a função de orientação para a vida atual e, para conseguir esta capacidade de orienta-
ção, é fundamental a competência narrativa, que é a capacidade de se apropriar do passado de tal 
maneira que a realidade presente se torne algo compreensível, no sentido de fornecer orientação 
para uma ação ou intervenção do sujeito nesta realidade. Chega-se, aqui, ao conceito de “compe-
tências cognitivas”, cuja referência teórica e metodológica é a própria “razão histórica”, pois, como 
defende Rüsen, as competências cognitivas da História baseiam-se no aprendizado, tornando-se, 
simultaneamente, um processo de aprendizado. (RÜSEN, 2001; 2007a). São esses pressupostos que 
têm sustentado pesquisas desenvolvidas pela proponente desse Simpósio e oferecem o escopo 
teórico para trabalhos a serem apresentados.
Justificativa: Pesquisas desenvolvidas por grupos de investigadores interessados em estudar a 
natureza específica da aprendizagem histórica fora do âmbito da psicologia, indicam um enqua-
dramento teórico baseado na própria natureza do conhecimento histórico, ancorado na episte-
mologia da História e em metodologias de investigação como as da sociologia e antropologia, 
de índole qualitativa, as quais permitem investigar, quer ideias substantivas, como democracia ou 
revolução, quer ideias sobre a natureza da História como explicação, narrativa, evidência, signifi-
cância e consciência histórica. Essas investigações abriram possibilidades para o desenvolvimento 
de pesquisas que serão bem acolhidas para serem discutidas nesse Simpósio, e que apresentam 
questões como as investigações dos fundamentos, bem como dos modos que constituem os pro-
cessos de aprendizagem histórica presentes nas práticas discentes e docentes, na produção de pro-
postas curriculares, em manuais didáticos, em diferentes propostas de avaliação, como ENEM; que 
analisam a relação entre os fundamentos e os modos constitutivos da aprendizagem no ensino 
fundamental e médio e sua relação com processos avaliativos; analisam a utilização de conceitos 
substantivos (tais como Revolução Industrial, Primeira Guerra, etc.) pelos alunos do ensino fun-
damental e médio e sua função como recursos linguísticos na formação da consciência histórica 
dos jovens alunos e professores; investigam o significado das competências cognitivas históricas e 
da consciência histórica; relacionam essas competências com processos avaliativos no ensino fun-
damental e médio; investigam a presença de conceitos de segunda ordem, tais como explicação 
histórica, compreensão histórica, evidência, significância, orientação temporal e seu significado 
na aprendizagem histórica dos jovens alunos; investigam a presença desses mesmos conceitos e 
sua função mediadora em processos avaliativos em História; analisam a presença desses conceitos 
em atividades de aprendizagem sugeridas em elementos da cultura escolar, tais como os manuais 
didáticos. Trabalhos nessas abordagens têm sido realizados por diferentes grupos de pesquisadores 
no Brasil, tanto em programas de pós graduação em história, como também nos pós graduação 
em educação, acadêmicos e profissionais. As perspectivas apontadas nessas pesquisas oferecem 
novas possibilidades de nexo entre passado e presente, histórias individuais e coletivas, indicando 
diferentes matizes na e para construção da cognição histórica. Ademais, colocam em questão as 
próprias finalidades da aprendizagem histórica, que buscam a construção da consciência histórica, 
bem como a aprendizagem pelo desenvolvimento de competências cognitivas históricas, na estei-
ra dos trabalhos de Rüsen (2001; 2007a; 2007b; 2010c), Barca (2011) e Körber (2008). Tendo como 
referência, entre outras, as reflexões de Rüsen, os conceitos históricos como os conceitos substan-
tivos da História sinalizam em direção à importância dos conceitos de segunda ordem, ampliando 
a noção de conceitos históricos e articulando-os com a aprendizagem histórica. Já Körber (2008) 
e Barca (2011) entendem que esses pressupostos podem ser sistematizados sob a forma de com-
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petências cognitivas identificadas com a formação e desenvolvimento da consciência histórica, 
constituindo-se em suportes para construção de metas relacionadas a processos macro e micro 
avaliativos da aprendizagem histórica escolar, tanto em propostas destinadas desde a educação 
infantil, o ensino fundamental e médio e que são pertinentes a este Simpósio.

Lidiane Camila Lourençato
• A aprendizagem histórica e os jovens na formação dos professores realizada pelo Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
Tem-se acompanhado nos últimos anos um amplo debate acerca das dificuldades enfrentadas 
pelo Ensino Médio no Brasil. Entre elas podemos citar questões como a da finalidade e dualidade 
desta etapa da educação básica, as grandes taxas de evasão e a reflexão sobre os sentidos da expe-
riência escolar para os jovens. Buscando responder estes desafios, o Governo Federal lançou um 
programa chamado “Programa Ensino Médio Inovador” (ProEMI), que objetiva fomentar o diálogo 
entre a escola e os jovens; promover uma escola onde os saberes e conhecimentos tenham signi-
ficado para os estudantes e possibilite que tais sujeitos desenvolvam sua autonomia intelectual. 
Para que isto seja possível, o ProEMI propõe um redesenho curricular e a formação de professores. 
Esta formação dos professores do ensino médio foi concretizada através do Pacto Nacional para 
o Fortalecimento do Ensino Médio, através de uma parceria entre o Ministério da Educação, as 
secretarias estaduais e distrital de
educação e as Instituições de Ensino Superior. Com base nas leituras de trabalhos realizados no 
campo da Educação Histórica como as teses de Ronaldo Cardoso (2011), de Marcelo Fronza 
(2012), Luciano Azambuja (2013), e outras investigações, constatou-se a possibilidade de realizar 
uma aprendizagem histórica mais significava para a práxis dos jovens. Apoiada nessas pesquisas e 
em outros autores como Rüsen (2001; 2010) Barca (2000; 2008) e Schmidt (2009) será conduzida 
uma análise baseada no campo da Educação Histórica, nos Cadernos de Formação dos professores 
do Ensino Médio, na formação dos orientadores de estudo realizada pela Universidade Federal do 
Paraná e na formação dos professores de uma escola estadual de Curitiba buscando perceber se 
a implementação deste novo programa possibilita aos professores de história criar mudanças em 
suas aulas de forma que desenvolva uma aprendizagem histórica mais significativa para a vida dos 
jovens. Pode-se perceber, até o momento, que nestes documentos é dada importância em conside-
rar os jovens, seus anseios e necessidades, porém ao pensar a estruturação de uma aula de história 
este aspecto, muitas vezes, é deixado de lado.

Adriana Aparecida Pinto (Universidade Federal da Grande Dourados)
• A pesquisa histórica em educação e a escola como lugar de memória: experiências do 

Laboratório de Ensino de História– LABhis - de Dourados, MS.
A presente proposta é fruto de uma das ações que vêm sendo realizadas no Laboratório de Ensino 
de História - LABhis - , da Universidade Federal da Grande Dourados. Trata-se da articulação entre 
o ofício do historiador e a pesquisa em educação na perspectiva histórica, de modo a atender ao 
levantamento, sistematização e organização de documentação em apoio à consolidação da escola 
como lugar de memória, vinculando espaços desta natureza ao ensino e aprendizagem de História. 
Nesta pesquisa, busca-se resgatar documentos de diversas naturezas que auxiliem no processo de 
registro e escrita da Memória de Instituições Escolares da cidade de Dourados e região. Essa deman-
da surgiu no interior das atividades da disciplina de Estágio Supervisionado em História, quando, 
no momento de desenvolvimento das atividades pertinentes àquela disciplina, a Escola Municipal 
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Januário Pereira de Araújo, localizada na periferia de Dourados, Mato Grosso do Sul, identificou, 
com base nos questionamentos de alunos estagiários, que a escola não tinha elementos para “con-
tar” a sua história, excetuando àqueles de origem oficial e normativa. O investimento potencial 
em leituras e metodologia de pesquisa em história, observados ao longo do curso de graduação, 
tornou possível dialogar com os processos de mapeamento, localização e organização prévia das 
distintas tipologias documentais que vem sendo encontradas. Os trabalhos vem sendo organiza-
dos em parceria com a equipe pedagógica e administrativa, pela via de professores ao lado dos 
alunos, em prol do levantamento de fontes relacionadas à memória (entrevistas e depoimentos), 
fotografias, publicações na imprensa periódica da região, para posterior organização, catalogação 
e análises. Nesse sentido, entendemos espaços da natureza dos Laboratórios de Ensino de História 
na mesma linha de pensamento de Marin (2013), a qual enfatiza que lugares desta natureza tem 
como preocupação a superação de problemas relacionados à formação continuada de professo-
res e, no nosso caso, de professores ainda em fase de formação, ao lado de espaço de reflexões e 
pesquisa no campo do ensino de história, na interface com os interesses do curso de Graduação.

Marcelo Fronza (Universidade Federal de Mato Grosso)
• A constituição de uma didática da história como fundamento para a formação de 

professores no Estado de Mato Grosso
Este trabalho pretende investigar as ideias relativas ao conhecimento histórico dos estudantes em 
fase de formação docente no curso de licenciatura em História da Universidade Federal de Mato 
Grosso com o objetivo de fornecer algumas aproximações relativas a critérios para a construção 
de orientações de sentido temporal à formação dos professores no Estado de Mato Grosso. O 
artigo pertence ao grupo de professores-historiadores do Laboratório de Pesquisa em Educação 
Histórica (LAPEDUH-UFPR) e do Grupo de Pesquisa Educação História: Didática da História, Cons-
ciência Histórica e Narrativas Visuais (EDUCAÇÃO HISTÓRICA/UFMT), que seguem como base os 
pressupostos do campo de investigação da Educação Histórica ligada à cognição histórica situada 
(SCHMIDT, 2009), o qual busca pesquisar as ideias históricas dos sujeitos em processo de escola-
rização a partir da epistemologia da História e da teoria da consciência histórica desenvolvida por 
Jörn Rüsen (2001). Para realizar esta tarefa, pretende-se interpretar a experiência investigativa re-
lacionada à formação inicial de estudantes (do curso de licenciatura em História/UFMT) na escola 
estadual que recebe o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/subprojeto 
História/Universidade Federal de Mato Grosso – Campos Cuiabá). Com isso, objetiva-se estimular 
a abordagem a partir de enfoques relacionados à formação dos professores de História no Brasil 
e o modo como se estrutura a função didática do conhecimento histórico. A partir disso, é pos-
sível apresentar a especificidade da constituição do conhecimento histórico relativo à Didática 
da História como função de orientação de sentido do tempo na formação dos professores como 
elemento estruturante da cultura histórica brasileira em suas dimensões cognitiva, estética e ético-
-política. Desse debate consideram-se como relevantes as ideias de Jörn Rüsen (2012; 2014) sobre 
a constituição de uma Didática da Histórica cujo objetivo é estruturar a formação de professores a 
partir da investigação da aprendizagem histórica, com vistas a uma proposta de construção de me-
todologias que se sustentam na forma como os sujeitos aprendem e narram a História. Este aporte 
teórico busca fundamentar a interpretação relativa à experiência dos estudantes em processo de 
formação docente do projeto PIBID/História/UFMT em uma escola pública estadual de ensino 
médio realizada em 2014 para abordar o conceito substantivo ditadura militar brasileira (CASTEX, 
2008). Por fim, apresenta-se uma análise, a partir dessa experiência, das dificuldades e possibilida-
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des da construção de uma Didática da História voltada para a formação dos professores e que in-
fluenciaram o desenvolvimento da disciplina de História no Brasil durante o começo do século XXI.

Marcia Cristina Pinto Bandeira de Mello (Colégio Pedro II)
• Consciência histórica: experiencias do Laboratorio de história do Colégio Pedro II- Campus 

São Cristóvao III
O trabalho a ser apresentado busca demonstrar o que existe na prática do Laboratório de História 
do Colégio Pedro II - Campus São Cristovão III - no Rio de Janeiro. Desejamos relatar experiencias 
de projetos que buscam em novas metodologias no ensino de história, a interação entre a discipli-
na especifica e o ensino de história, interagindo teoria e prática, fazendo da sla de aula um espaço 
produtor de conhecimentos histórico.
Vimos a Didática de História , como defende Rüsen, mais próxima de uma ciência social histórica e 
perseguimos o objetivo de contribuir para o despertar de uma consciência histórica em jovens do 
ensino médio. De forma interdisciplinar, por meio de projetos, a experiência do passado, a interpre-
tação deste passado e o sentido produzido a partir desta interpretação.

Ana Claudia Urban (UFPR/Setor de Educação)
• Educação Histórica e a experiência de produção de materiais: contribuições para o debate

O presente texto apresenta um relato de experiência sobre produção de materiais para o ensino de 
História, voltado para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de um 
relato da prática realizado com acadêmicos em processo de formação, do curso de pedagogia da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), no decorrer da disciplina de Metodologia do Ensino de 
História. A prática desenvolvida teve como objetivo ampliar e aprofundar as reflexões com esses 
acadêmicos sobre as possibilidades metodológicas para o ensino de História. O pressuposto teóri-
co que sustentou a prática foi pautado em estudos e pesquisas na área da Educação Histórica, que 
abriga pesquisadores que centram seu foco de investigação na necessidade de conhecer e analisar 
as ideias históricas dos alunos e professores e, portanto, nos princípios, fontes, tipologias e estraté-
gias de ensino e aprendizagem que tenham como referência a História. As pesquisas que contribu-
íram com as discussões apresentadas por meio deste relato foram sistematizadas por Barca (2005), 
Cooper (2006, 2012) e Schmidt (2009, 2011). O presente registro configura-se em um relato de 
experiência sobre os encaminhamentos desenvolvidos no decorrer da disciplina mencionada. Com 
o intuito de apresentar o relato, os argumentos foram pensados em dois momentos: o primeiro 
aponta para as discussões de natureza teórica que sustentam as reflexões e encaminhamentos rea-
lizados no decorrer das aulas com os acadêmicos. O segundo momento do texto registra de forma 
objetiva os encaminhamentos e materiais propostos e produzidos pelos acadêmicos identificados 
com o ensino de História. A partir da experiência realizada em diferentes turmas, foi possível per-
ceber que os acadêmicos constroem hipóteses acerca da metodologia para o ensino de História, 
sustentando seus argumentos no pressuposto da ciência que é a História.

Edinalva Padre Aguiar (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
• Didática da história: uma ciência da aprendizagem histórica?

O presente texto tem como objetivo discutir a Didática da História com base na proposição do 
historiador alemão Jörn Rüsen, ou seja, na perspectiva de compreendê-la como uma teoria da 
aprendizagem própria da História e situada em seu campo, em diálogo com a Educação. Está di-
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vido em cinco partes: inicia com uma pequena introdução ao tema, aborda uma concepção geral 
da Didática com base em José Carlos Libâneo e, em seguida, discute o pensamento de Jörn Rüsen 
acerca da Didática da História e da consciência histórica. Finaliza apresentando algumas argumen-
tações que visam contribuir para as discussões que caminham na perspectiva de elaboração de 
uma Teoria da Aprendizagem Histórica.

Rebeca Carla de Souza Vivas (Instituto Federal da Bahia)
• Educação Histórica e Consciência Histórica na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica: reflexões a partir do campus Valença do Instituto Federal da Bahia
A Rede Federal de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, cuja fundação encontra-se instituída pela 
Lei nº 11.892/2008, restabelece os rumos da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. As Di-
retrizes Curriculares Nacionais indicam que esta modalidade de ensino passou por notáveis avan-
ços, superando uma concepção conservadora enraizada na sociedade brasileira de que o trabalho 
manual e o intelectual ocupam posições alheias, opostas, socialmente localizadas e irreconciliá-
veis. Esta mentalidade conservadora teria se tornado responsável pela ideia de que esta institui-
ção escolar serviria tão somente à formação de mão-de-obra qualificada para setores estratégicos 
do desenvolvimento econômico do país. É de se notar, porém, que ao estabelecerem o trabalho 
como princípio educativo, compreendendo-o ontológica e historicamente, as atuais políticas 
educacionais relacionadas a esta modalidade sustentam que a preparação para o trabalho deve 
ir além de seu caráter operacional, devendo englobar aspectos sociais, culturais e históricos nos 
processos formativos do trabalhador enquanto cidadão. Isto tem possibilitado o fortalecimento 
de uma abordagem mais humanista, uma vez que trabalho, cultura, ciência e tecnologia, enquan-
to dimensões da vida humana, integram-se na formação de um sujeito “omnilateral” (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a EPTNM, 2013). Ademais, do ponto de vista curricular, a Educação 
Profissional e Tecnológica parte de uma concepção de Ensino Médio que busca superar a clivagem 
entre a porção profissional e a propedêutica, a fim de orientá-lo melhor pela vida prática, o que 
gera um ambiente bastante propício a experiências curriculares interdisciplinares e que fortalecem 
uma abordagem mais complexa e multifacetada do labor. Portanto, considerando os itinerários 
formativos e o desafio da construção de uma modalidade integrada de ensino que promova, ao 
mesmo tempo, capacitação profissional e formação cidadã, esta comunicação visa discutir o papel 
específico da educação histórica no currículo da Educação Profissional e Técnica em Nível Médio. 
A partir de uma breve reflexão sobre o papel do ensino de humanidades no contexto das Redes 
Federais, o que se busca é tratar do aprendizado histórico, nos termos de Jörn Rüsen, como meio de 
desenvolvimento de uma consciência histórica e/ou de uma interpretação da cultura histórica dos 
processos produtivos na sociedade brasileira, bastante marcada pela memória social do trabalho 
exploratório. A compreensão de Jörn Rüsen acerca da didática da história permite que se explore 
as funções do raciocínio histórico para além do ambiente escolar, e o estreitamento de vínculos 
entre a escola e a vida prática é a razão pela qual a sua apropriação pelos debates pedagógicos nos 
Institutos Federais se tornou tão oportuna.

Geyso Dongley Germinari (Universidade Estadual do Centro-Oeste)
• Concepções de jovens sobre a disciplina de história: um estudo na perspectiva da educação 

histórica
Uma das questões discutidas no campo de pesquisa em Educação Histórica refere-se à compre-
ensão dos estudantes acerca da disciplina de história, sob o pressuposto de que é necessário por 
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parte dos alunos o entendimento de que a história é um conhecimento específico, com metodolo-
gia própria e vocabulário característico, como fonte, investigação, verdade, validade, entre outros. 
A partir dessa perspectiva realizou-se uma investigação sobre a concepção de jovens de escolas 
públicas, localizadas no município de Irati-PR sobre a disciplina de História. O estudo insere-se no 
projeto de pesquisa “Pensamento histórico de jovens e crianças de escolas da região centro-oeste 
do Estado do Paraná”, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universi-
dade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), campus Irati-PR. As pesquisas e as intervenções 
didáticas ancoradas nos princípios da Educação Histórica têm apontado caminhos para as crianças 
e jovens se relacionarem com o passado por meio de reflexões orientadas pela investigação his-
tórica. Nesse sentido, defini os processos básicos do pensamento histórico, em qualquer nível de 
escolaridade, tais como: a análise de causa e efeito das mudanças ao longo do tempo; a realização 
de inferências a partir de diferentes fontes históricas, com suportes diversos (fotografia, pinturas, 
documentos escritos, depoimentos orais, cultura material); a seleção de fontes para confirmação 
ou refutação de hipóteses e a apreensão da multiperspectividade histórica.

Marciglei Brito Morais (UESB), Maria Cristina Dantas Pina (Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia)
• O recorte local nas pesquisas sobre a formação da consciência histórica: contribuições para 

pensar o currículo
Este trabalho apresenta um estudo do recorte local no Ensino de História a partir da análise de 
pesquisas realizadas sobre a formação da consciência histórica, desenvolvidas com alunos em pro-
cesso de escolarização, tendo como referencial teórico as contribuições de Jorn Rüsen e as metodo-
logias do campo da Educação Histórica. Trata-se de reflexões necessárias para o percurso de uma 
investigação em andamento no Programa de Mestrado em Educação – PPGED da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, que busca discutir a formação da consciência histórica de alunos 
do Ensino Fundamental da Rede municipal de Vitória da Conquista – Bahia, a partir do estudo da 
história local, ancorada nos mesmos referenciais. Para tanto, destacamos as contribuições de Ge-
vaerd (2009), Germinari (2010), Santos (2014), Silva (2014) que apresentam aspectos importantes 
para pensar a relevância do ensino da história local e problematizar o currículo. 

Rita de Cássia Gonçalves Pacheco dos Santos (Universidade Tuiuti do Paraná - UTP)
• Conceito de Segunda Ordem e Consciência Histórica de Professores de História

Investigação de cunho qualitativo sobre as relações existentes entre o conceito de Significância 
Histórica e o de Passado. Apresenta a categorização desenvolvida sobre as ideias de Passado dos 
professores de História de dez colégios de Ensino Médio na cidade de Curitiba: passado estático, 
passado para criar empatia, passado como memória ou memorização, passado exemplar e pas-
sado para orientação. O suporte teórico é dado pelas análises e investigações desenvolvidos por 
OAKESHOTT, Michael (2003) e LOWENTHAL, David (1989, 1998) sobre o conceito de Passado. 
RÜSEN, Jörn (2001, 2007a, 2007b) sobre a Educação Histórica e consciência histórica. SEIXAS, Peter 
(1994, 1997, 2005); BARTON, Keith C. (2001); COUGHLIN, Mimi (2001); BARTON, Keith C.; LEVS-
TIK, Linda (2001); DICKINSON, Alaric, LEE, Peter (1978); LOMASs, Tim (1990) sobre o conceito de 
Segunda Ordem e Significância Histórica.

Aaron Sena Cerqueira Reis
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• Formação da Consciência Histórica a partir das ideias de Progressão do Livro Didático: uma 
proposta de pesquisa com estudantes do Ensino Fundamental II
Este trabalho é uma reflexão inicial sobre nosso projeto de doutorado cujo objetivo é entender a 
formação da consciência histórica de estudantes brasileiros do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 
a partir das ideias de progressão estabelecidas em livros didáticos de História. Aqui, não trazemos 
resultados finais da pesquisa que ainda está em andamento, porém, apresentamos uma discussão 
sobre os principais conceitos que norteiam nossa tese, tentando situa-los no campo da Didática 
da História ou Educação Histórica (denominação que se alterna dependendo da vertente utilizada: 
a primeira, de origem alemã, a segunda, de origem inglesa). Para isso, traçamos um panorama dos 
principais estudos já realizados no Brasil e no exterior, os quais discutem possibilidades e formas 
de utilização ou produção do saber histórico escolar para a vida cotidiana. Ao final, buscamos 
evidenciar elementos que justifiquem a proposta apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de São Paulo. 

Adriana Kivanski de Senna (FURG), Júlia Silveira Matos (FURG)
• Aprender a pensar historicamente: o que pensam sobre História os graduandos do curso de 

história licenciatura na modalidade EAD?
No presente artigo analisaremos as narrativas de alunos do promeiro ano do curso de História 
Licenciatura, da Universidade Federal do Rio Grande, na modalidade à distância, construídas na 
disciplina de “As práticas do ofício de historiador”, no ano de 2015. A problemática proposta em 
aula aos discentes foi o seguinte questionamento: o que é História? Qual é a função do historiador? 
A partir dessa problemática os discentes produziram suas narrativas e construíram o material aqui 
analisado. Portanto, fundamentados nos marcos propostos pela Educação Histórica, em um esfor-
ço de sistematizar uma reflexão a acerca da análise das ideias históricas dos alunos, nos aproximarí-
amos das pesquisas que pretendem compreender “a construção do código disciplinar da História” 
(SCHMIDT, 2010: 251). Essa construção apontada por Maria Auxiliadora Schmidt, se revelaria nos 
“textos invisíveis”, ou seja, nas ideias e práticas culturais dos jovens em escolarização. É preciso con-
siderar aqui que a referência de Schmidt é à educação básica e que o trabalho apresentado nesse 
espaço é centrado na análise de narrativas de alunos do ensino superior. Entretanto, nosso foco 
apesar de diferente é muito próximo, ainda somos carentes de pesquisas voltadas as formas de 
aprender História dentro dos cursos superiores de História que formam os futuros historiadores. E 
mais do que uma pesquisa sobre como pensam os historiadores em formação, o estudo aqui apre-
sentado ainda inova por se dedicar análise das percepções de alunos da modalidade de educação 
à distância. Sendo assim, a partir da proposta metodológica de Elliot Eisner (1998), empregamos a 
“indagação qualitativa”, que pretende a partir da observação em sala de aula e dos materiais pro-
duzidos pelos alunos entender o que os alunos fazem e seus grupos como trabalham com o que 
aprendem. 

João Luis da Silva Bertolini
• Cultura Histórica e Interculturalidade: A presença do Islã em Manuais Didáticos Ibero 

Americanos
Este trabalho iniciou com uma consulta feita aos alunos de um 2º ano do ensino médio de uma 
escola Estadual no Paraná no ano de 2009. Por meio de um instrumento de investigação, chuva 
de ideias, (BARCA, 2004, p.140) na perspectiva da Educação Histórica, solicitou-se que os alunos 
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associassem quatro palavras, no máximo, ao tema central Islã. Os resultados demonstraram uma 
associação desse tema com violência e terrorismo. Na pesquisa de mestrado, optou-se por investi-
gar como este tema era abordado em manuais escolares de História de vários períodos, recortados, 
historicamente, pelo critério das leis que os regulamentaram, para buscar traçar uma trajetória 
que apontasse se o conteúdo destes, de alguma forma, contribuía para os resultados apresenta-
dos pelos estudantes. Tendo como referência o conceito substantivo de Peter Lee (2001), buscou-
se investigar o conceito Islã nesses manuais. Utilizando como referencial teórico o conceito de 
“cultura histórica” de Jörn Rüsen (1992), os estudos sobre “a ideia do outro” do professor Edward 
Said (1989), na obra o Orientalismo; o trabalho realizado pela Fundación ATMAN (2008), sobre 
o “conhecimento do outro”, bem como, observando o Islã e a Europa nos manuais escolares de 
vários países da Europa, da África e Ásia. A nova investigação pretende ampliar a pesquisa feita no 
mestrado, investigando agora os manuais de História de Portugal e Espanha, além de outros países 
que sofreram a influência direta destes países, por terem sido no passado suas colônias como é o 
caso do Brasil, da Argentina, Chile e México, neste trabalho buscou-se iniciar a investigação com 
um manual do México e um de Portugal que tratam do conteúdo substantivo Islã, verificando 
similaridades com os resultados encontrados nos manuais brasileiros. 

Jackson James Debona
• Ensino de História Regional e Livro Didático: abordagens e problemas

O presente trabalho tem por objetivo analisar 05 coleções de livros didáticos, recomendadas para 
o ensino de História, conforme o PNLD 2011, no esforço de compreender questões relacionadas 
à inserção dos aspectos regionais no âmbito dos conteúdos a serem ministrados no Ensino Fun-
damental. A metodologia utilizada no mapeamento, seleção e localização das coleções, consiste 
no exame material das fontes selecionadas, a exemplo do que propõem os estudos de CHARTIER 
(1990), MOREIRA (2011), CHOPPIN (2004) entendendo que a produção dos textos está direta-
mente vinculada aos suportes os quais são dados a ler. A discussão acerca da produção e usos de 
livros didáticos na contemporaneidade volta a ser relevante, haja vista iniciativas e orientações go-
vernamentais incentivando a escolha e o uso deste material em todas as escolas do país (MOREIRA 
e SILVA, 2011). Tais ações vêm sendo orientadas pelo Ministério da Educação, através de programas 
de roteirização e produção de guias para orientar essa escolha - PNLD - aliada às práticas cotidianas 
as quais, tratando de escola pública, fortalecem, para os professores, a sua utilização e para os pes-
quisadores a necessidade de discutir suas formas de apropriação. As mesmas autoras apontam a 
necessidade de fomentar pesquisas sobre livros didáticos nos cursos de Pós-graduação em História, 
alcançando apenas a marca de 30% das pesquisas, que em suas análises concentram-se na região 
Sudeste (MOREIRA e SILVA, 2011) fato que atribui responsabilidade aos cursos da região do Centro 
Oeste a preencherem essa lacuna. Inserido no conjunto das preocupações com o ensino de história 
e a utilização de instrumentos que viabilizem a aquisição de conhecimentos desta natureza, as aná-
lises indicaram certo silenciamento nas abordagens de conteúdos relacionados a temas da região – 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul –. Conforme a hipótese que orientou esse trabalho, concluiu-se 
que, em grande parte das vezes, os livros didáticos de história não contemplam temários referentes 
aos locais em que circulam, criando a impressão de que o conhecimento histórico passa, apenas, 
por questões de foro nacional. Uma análise avaliativa deste material torna-se imprescindível para 
que esta ferramenta de apoio ao professor estimule favoravelmente o ensino.

Diogo Fraga Cruz (Capes)
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• As tipologias da Consciência Histórica nos discursos públicos sobre África e população afro-
brasileira.
A presente comunicação é parte do nosso projeto de mestrado, desenvolvido na faculdade de his-
tória da Universidade Federal de Goiás, que busca, responder à seguinte questão: como os alunos 
se orientam na vida prática, com relação aos discursos, disseminados na cultura histórica (extra-
científica e escolar), sobre história da África e da população afro brasileira? 
Partimos, neste projeto, da metodologia da Educação Histórica, que, através de pesquisas qualita-
tivas, pretende compreender as ideias históricas dos alunos em situação escolar. 
Essas ideias históricas estão sendo coletadas através de exercícios de cognição realizados com alu-
nos do 9º ano do Colégio de Aplicação (CEPAE- UFG) em Goiânia. Trata-se de um estudo explora-
tório, que busca acessar, provisoriamente, a mobilização da consciência histórica dos alunos desta 
escola no contato com alguns destes discursos provenientes do uso público da história.
Nossa hipótese é que as narrativas dos alunos podem demonstrar que os discursos proferidos fora 
da academia, desvinculados da ciência histórica, estão tendo êxito em servir de ferramenta de 
orientação na vida prática contemporânea, de modo que as tipologias da Consciência Histórica 
se expressariam, hegemonicamente, em modelos Tradicionais ou Exemplares, de acordo com a 
categorização de Jörn Rüsen.

Ivonete Cristina Silva Campos (SEMED- Belford Roxo)
• Prata da casa: entre os atalhos da pesquisa e docência para o ensino de história e o estágio 

supervisionado
A transposição didática nos diferentes lugares e não-lugares que ocorre dentro e fora da escola nos 
remete às práticas metodológicas, cujo o foco é o Ensino de História. As reflexões historiográficas à 
cerca do que ensinar, como ensinar e para quem ensinar nos leva a crer que as trajetórias do Ensino 
são pertinentes para as transformações vigentes. Tecer estes fios da práxis histórica do ensino na 
região da Baixada Fluminense tendo como mediador o Projeto de Extensão Acadêmica do Centro 
Universitário UNIABEU: Prata da Casa, vem estreitar de modo a dinamizar as complexas realidades 
da Academia com o Estágio Supervisionado. Portanto, o desafio proposto está lançado a partir das 
inquietudes presentes entre os saberes docentes e discentes: Como o Projeto Prata da Casa, pode 
contribuir para a realização coerente do Estágio Supervisionado Obrigatório?

Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd (Secretaria Municipal da Educação de Curitiba)
• Aprendizagem histórica de professores e alunos: relação teoria e prática

Este trabalho consiste em apresentar alguns resultados obtidos a partir de cursos de formação 
continuada oferecidos aos professores de História da rede municipal de ensino de Curitiba. Esses 
cursos, em caráter de extensão universitária, têm sido organizados, desde 2010, parceria entre o 
Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – LAPEDUH, integrado ao Programa de Pós-Gra-
duação em Educação (PPGE), e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, sob a docência da 
Profa. Dra. Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt. O objetivo central da formação conti-
nuada tem sido o de propiciar aprofundamento teórico e prático das investigações no âmbito da 
Educação Histórica com ênfase para o conceito de literacia histórica, linguagens contemporâneas, 
o trabalho com fontes e a produção de narrativas em aulas de História, tendo como referência au-
tores como Barca (2006), Rüsen (2012), Schmidt e Cainelli (2010), entre outros. Em 2014, o curso 
sob o título Arquivos, linguagens contemporâneas e literacia histórica contou com a parceria da 
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Fundação Cultural de Curitiba, mais especificamente, com a Cinemateca. Quanto ao trabalho com 
os alunos, os professores investigaram as ideias dos mesmos em relação aos gostos fílmicos e as 
aulas de história, sendo que uma das questões era para saber se o estudante já conhecia ou teria 
ouvido falar da Cinemateca de Curitiba. Além disso, solicitou-se aos estudantes um desenho prévio 
de como imaginava ser esse local. Para fins de análise, destaco o trabalho desenvolvido por uma 
professora de 6º ano. O filme selecionado foi “Pinturas Rupestres no Paraná”, direção de Valêncio 
Xavier, produzido em 1991/1992, 23 min. Após os alunos assistirem o filme, na Cinemateca e na es-
cola, a professora propôs algumas questões problematizadoras para a análise do filme. Ao analisar 
as narrativas produzidas pelos alunos, a professora em um trabalho colaborativo na perspectiva 
de IBIAPINA (2008), ou seja, durante o curso que consistiu na apresentação das ideias dos alunos 
para o grupo de professores e, tendo a orientação da Profa. Dra. Schmidt, relacionando a teoria e 
a prática de sala de aula. Nesse processo, pode-se dizer que as narrativas produzidas pelos alunos 
foram assim categorizadas: ênfase no conteúdo, ênfase na análise do filme; ênfase na mensagem do 
filme. Algumas considerações podem ser apontadas: a professora foi à teoria e didatizou a teoria; 
demonstrou como superou a ideia de filme como recurso e transformou a fonte em evidência. 

Henrique Ferreira Pacini (Colégio Santana)
• O ensino sobre a escravidão africana no Brasil: apontamentos a partir do conceito de 

consciência histórica.
A criação de políticas afirmativas pelo governo federal, a fim de promover a valorização da Cultura 
Afro-brasileira e Africana, a identidade da população negra brasileira e a sua cultura, teve no ensino 
de História da Cultura Afro-Brasileira e Africana seu elemento mais importante no campo edu-
cacional. O presente artigo procura analisar o ensino de História da escravidão africana no Brasil, 
decorridos mais de dez anos da implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a partir 
dos conceitos teóricos da Didática da História. Para tanto foi recolhido e analisado material empí-
rico coletado em um colégio público da Cidade de São Paulo 

Cláudia Senra Caramez (Secretaria Municipal de Educação de Curitiba - PR)
• A aprendizagem histórica de professores mediada pelas tecnologias da informação e 

comunicação: perspectivas da educação histórica
O presente artigo, produzido a partir da pesquisa que resultou em dissertação de mestrado, bus-
cou contribuir com a análise de relações de experiência de aprendizagem de professores munici-
pais de Curitiba mediada pelas novas Tecnologias da Informação e Comunicação, ao utilizarem 
a web como um espaço em que se alocam fontes históricas primárias e secundárias, através de 
arquivos digitais. De cunho qualitativo (HÉBERT; GOYETTE; BOUTIN, 2005), a pesquisa apresen-
tada pelo artigo compreendeu o universo digital sem fronteiras entre o espaço e o tempo, em que 
a web permite a entrada de todos. Nesse sentido, algumas questões apresentaram-se para a Edu-
cação Histórica, que neste contexto, destacam-se como questões centrais desta pesquisa: Existem 
fontes históricas na Web? Se existem, é possível que os professores de história aprendam história 
utilizando documentos históricos alocados na Web? Como os professores de história se relacionam 
e aprendem História com as fontes históricas que estão na Web? E que tipo de relações de apren-
dizagem seriam possíveis? Além disso, o trabalho empírico indicou a hipótese de que se é possível 
para os professores de História estabelecerem novas relações de aprendizagem histórica através 
da utilização de fontes históricas alocadas na Web, então, se existem novas formas de se aprender 
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História, existem novas maneiras de ensinar História. A fim de elucidar essas questões buscou-se 
em Jörn Rüsen a referência teórica da aprendizagem histórica. A partir das investigações para o 
mestrado, pode-se afirmar que a relação de aprendizagem histórica dos professores modificou-se 
na medida em que tiveram contato com os pressupostos da Educação Histórica e porque todos os 
professores que colaboraram com a pesquisa frequentavam a formação continuada, em parceria 
com a UFPR, através do LAPEDUH, e, portanto, tiveram acesso à Educação Histórica e tornaram-se 
capazes de mudar a forma pela qual se relacionam com os conteúdos substantivos e de segunda 
ordem a serem trabalhados.

Luciano de Azambuja (Instituto Federal de Santa Catarina)
• Crítica das fontes: historiografia para o ensino e aprendizagem de História de Santa Catarina

Na tripa perspectiva do campo da Educação Histórica, da experiência da cognição histórica situa-
da (SCHMIDT; BARCA, 2009) e da disciplina da didática da história (RÜSEN, 2012), sintetizada na 
linha de pesquisa Educação Histórica na Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o trabalho 
consistiu na heurística, leitura e digitalização de fontes historiográficas acerca da História de Santa 
Catarina com vistas à disponibilização de um acervo de fontes-textos a serem utilizados nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem histórica de alunos jovens e adultos do Curso Técnico em Guia 
de Turismo do IFSC campus Florianópolis Continente. Parte-se da hipótese de que a pesquisa re-
sultará na ampliação, aprofundamento e qualificação dos processos de ensino e aprendizagem da 
disciplina escolar História de Santa Catarina no contexto do Brasil e do mundo, contribuindo para 
a aquisição da competência narrativa da consciência histórica que é imprescindível e fundamental 
para a vida prática profissional, pessoal e cidadã de um Guia de Turismo. Os objetivos são ampliar 
e diversificar o acervo de História de Santa Catarina da biblioteca do campus e disponibilizar um 
conjunto de textos-fontes para o ensino e aprendizagem histórica da referida disciplina. Foram 
mobilizadas as operações processuais da metodologia da pesquisa histórica (RÜSEN, 2007b) ade-
quadas às especificidades do trabalho: heurística e aquisição de bibliografia sobre História de Santa 
Catarina; crítica, extração e transcrição de informações significativas das fontes; e a interpretação 
organizativa e cronológica de um conjunto de fontes-textos para o ensino e aprendizagem histó-
rica de alunos jovens e adultos de um curso técnico da educação profissional, científica e tecnoló-
gica catarinense.

Rafael Reinaldo Freitas (Universidade Federal de Mato Grosso)
• Conexões entre educação histórica e game studies: Mobilização da consciência histórica 

através do jogo eletrônico
Este artigo apresenta e problematiza o Jogo Eletrônico como possibilidade para a Didática da His-
tória, cuja epistemologia esteja inserida no campo de investigação da Educação Histórica. Com 
esse, deseja-se evidenciar uma conexão entre a Educação Histórica, tal como elaborada pelo histo-
riador Jörn Rüsen, sobretudo na sua assertiva sobre a relevância comunicativa e coerência estética, 
e o jogo eletrônico explorado de maneira narratológica e lúdica aos modos de Gonzalo Frasca . 
Ao fim deverá ficar claro que os games são uma boa possibilidade para a educação histórica, ao 
entender que sua linguagem hipermidiática atende as indicações de Rüsen para com as formas de 
apresentação, um dos elementos da matriz disciplinar da História, o que permite a mobilização das 
operações mentais da consciência histórica: a experiência, a interpretação e a orientação.

Éder Cristiano de Souza (UNILA)
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• Cultura histórica e aprendizagem histórica: Relações complexas entre aprendizagem 
conceitual e orientação temporal a partir de filmes históricos
O tema da aprendizagem histórica vem sendo debatido por diversos estudiosos no Brasil, e se 
direciona a partir de influências teóricas distintas, principalmente de origem alemã e inglesa. No 
presente texto, a proposta é evidenciar esses debates, principalmente a partir dos estudos da Edu-
cação Histórica, e contribuir com ele, com especial atenção sobre como duas possibilidades distin-
tas de conceituação da aprendizagem histórica podem ser extraídas das reflexões teóricas do inglês 
Peter Lee e do alemão Jörn Rüsen, e também sobre a importância do conceito de cultura histórica 
nesse debate. Por fim, a partir de resultados de uma investigação desenvolvida com enfoque na 
conceituação de história sobrecarregada, do alemão Bodo Von Borries, a intenção é esclarecer a 
complexidade de se tomar por referência concepções distintas de aprendizagem histórica, uma 
vez que os resultados do estudo empírico alertam para problemáticas não levadas em conta nas 
proposições teóricas.

Marcelo Souza Oliveira (Insituto Federal de Educação Ciências e Técnologia Baiano)
• O Jogo da História: Aprendizagens Significativas e Jogos Eletrônicos numa Escola Municipal 

do Interior da Bahia
O objetivo principal desta proposta é instrumentalizar a aprendizagem significativa no ensino de 
História a partir de metodologias acessíveis de utilização dos jogos eletrônicos como recurso lú-
dico no processo de ensino e aprendizagem em turmas do 6º Ano do Ensino fundamental (5ª 
Série) da Escola Municipal Professor Raimundo da Mata (Catu-BA), contribuindo na construção 
da consciência e conhecimento históricos de indivíduos em situação de vulnerabilidade social e 
combatendo a falta de interesse dos estudantes em relação a disciplina. Esta proposta justifica-se 
pelo fato de que este ensino factual e tradicional permite apenas a memorização de informações 
por parte do estudante, que reproduz em avaliações o que ouviu do professor ou o que leu do ma-
terial didático, com pouca ou nenhuma reflexão crítica, que cria um grande problema no ensino 
de história: a inadequação dos métodos tradicionais utilizados pelos docentes para com o aluno. 
Sendo assim, é fundamental desenvolver recursos que possam potencializar o processo de ensino e 
aprendizagem, e, pela sua dimensão lúdica, os jogos eletrônicos são instrumentos capazes de legar 
uma importante contribuição. Porém em algumas escolas, sobretudo municipais, os alunos, dis-
tantes de tais avanços metodológicos em sua aprendizagem, são apresentados a métodos pouco 
convidativos, devido à limitação dos recursos e a falta de preparo dos docentes que não dispõem 
de metodologias eficazes, o que afasta esses estudantes das TIC’s e os forma sem manifestar sua 
consciência histórica. Sendo assim, testou-se uma metodologia simples e acessível com estudantes 
do IF Baiano - Campus Catu, e frente aos resultados satisfatórios obtidos, a mesma foi utilizada nas 
turmas da escola municipal já descrita. Dessa forma os jogos eletrônicos se mostraram como ins-
trumentos lúdicos capazes de auxiliar na construção do conhecimento histórico dos jovens, além 
de manifestar-se como uma alternativa educacional de inclusão digital para jovens em situação de 
vulnerabilidade social. 

Vitoria Azevedo da Fonseca (Secretaria Estado da Educação)
• Cinema e consciência histórica no ensino de História

Os filmes com temáticas históricas, considerando que colaboram para construção de percepções 
sobre o passado, são produtos culturais que atuam na formação de consciência histórica no meio 
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social. Esses mesmos filmes podem ser utilizados em sala de aula a fim de promover maior sensibili-
zação dos estudantes no estudo do passado. Considerando o debate sobre o assunto, grande parte 
dos autores indicam e enfatizam a importância da linguagem cinematográfica para compreensão 
dos filmes. Tendo em vista esta ênfase, apresento a experiência de exibição do mesmo filme (So-
nhos Tropicais, André Sturn) para diferentes turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, adotando 
procedimentos preparatórios diferenciados a fim de debater e defender a importância de, além da 
alfabetização da linguagem cinematográfica, do desenvolvimento da compreensão dos estudantes 
dos debates e diálogos “historiográficos” estabelecidos pela narrativa audiovisual para compre-
ensão das intertextualidades presentes nos filmes. Assim, tão importante quanto compreender 
a estética do filme é compreender os diálogos que estabelece. Finalizo com a análise comparativa 
entre as diferentes metodologias e seus diferentes resultados. 

Mayara Laura de Arruda
• Educação Patrimonial articulada à consciência histórica.

Contemporaneamente, aumentam os debates envoltos a relevância, importância e dever da His-
tória. Principalmente, da História enquanto disciplina nos currículos disseminados nos ambien-
tes escolares. Evidente e indiscutível, que a mesma potencializa o esclarecimento de contenciosos 
atemporais ao individuo, proporcionando-o consciência histórica. Todavia, é errado pensar que 
apenas o ambiente escolar pode ser considerado agente capacitador e formador dessa consciência. 
De acordo com o historiador alemão Jorn Rusen, a consciência histórica é inerente ao ser humano. 
Mediante a essa perspectiva, é que cabe aos propósitos deste trabalho articular meios para explo-
rar a consciência histórica no intuito de cumprir as exigências adotadas pelos Parâmetros Curri-
culares Nacionais – PCN´s , promovendo dentro da disciplina de história a Educação Patrimonial.

Hugo Albuquerque de Morais (Colégio Veritas)
• Os videogames enquanto mídia de convergência sociocultural. A imagem do mundo grego no 

jogo “God of War”
O uso dos games em sala de aula pode colaborar para uma modernização da forma de ensinar dos 
docentes, ainda que exista pouco trabalho acadêmico devemos usar enquanto docentes o empre-
go de recursos para entreter os alunos e informar mediada a sala de aula. Aquilo que os filósofos da 
antiga Grécia denominavam de maiêutica, ou seja, o nascimento do senso crítico que é a função 
basilar de um professor. O artigo fará um rápida analise da representação da história a partir do 
jogos eletrônicos, nomeadamente, “God Of War”. Traçando um paralelo entre a função da Didática 
da História e a da Teoria da História com a comunicação visual contemporânea.

Adriane de Quadros Sobanski (Secretaria de Estado de Educação do Paraná)
• Formação dos professores de história: educação histórica, pesquisa e produção de 

conhecimento
Ao entender a Educação Histórica enquanto um campo de investigação na qual o professor é visto 
como produtor de conhecimento, esta investigação pretende identificar como os estudantes dos 
cursos de Licenciatura em História das Universidades Públicas de Brasil e de Portugal se relacionam 
com a pesquisa, metodologia própria da ciência histórica, articulando teoria e prática e desen-
volvendo seu trabalho no sentido de ampliar a consciência história sobre sua própria prática de 
trabalho.
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Após o longo período em que a educação brasileira foi controlada e manipulada pelos interesses 
da Ditadura Militar, o ensino de História no Brasil passou por um processo de revitalização e de 
novos propósitos. A década de 1980, nesse sentido, foi muito importante para as novas discussões 
que surgiram em torno da forma como a História, sobretudo com relação ao seu retorno aos currí-
culos escolares, seria tratada pela cultura escolar, o que caminhava junto com propostas nacionais 
sobre mudanças no que e como ensinar o conhecimento histórico escolar.
Foi durante esse período de resgate da disciplina que a preocupação com o papel dos professores 
passou a ser discutido, havendo reflexões iniciais sobre a formação de professores-pesquisadores. 
A adoção de práticas de investigação pelo professor acerca do seu próprio campo de atuação 
torna-se assim relevante, a fim de tornar o profissional da docência consciente da sua própria pro-
fissão, assumindo a postura de sujeito pensante e de um profissional intelectual. No que se refere 
à História podemos registrar discussões sobre o assunto, de forma sistematizada, a partir dos anos 
de 1990.
Porém, como afirma Theobald (2007) “a prática educativa escolar tem sido abordada muito mais 
pela sua natureza de transmissão de conhecimentos – ensino, e não como produtora de conheci-
mentos – pesquisa.”
Para que essa prática educativa se realize em função da atividade de pesquisa, no entanto, é neces-
sário que sejam fornecidos os meios adequados para a produção do conhecimento, assim como as 
condições materiais para que isso ocorra.
Somando-se a essa necessidade de repensar o papel dos professores, a Educação Histórica, pautada 
na teoria do historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen, vem colaborar com novas discussões sobre o 
ensino e a aprendizagem de História e, de forma imprescindível, sobre as ações dos professores-pes-
quisadores, sobretudo ao que se refere ao desenvolvimento da consciência história dos estudantes.

Vera Lucia Trennepohl (UNIJUI)
• O Conhecimento Histórico na Constituição do Sujeito

Esta pesquisa procurou investigar a importância do conhecimento histórico na sociedade atual 
e as possibilidades de desenvolver a consciência histórica no processo de formação profissional e 
constituição de um sujeito histórico-cultural. Em uma sociedade que evolui rapidamente, que vive 
em constante transformação, em que os rumos são definidos pelos sujeitos organizados que pos-
suem capacidade para fazer a leitura da realidade de forma ágil e qualificada, o desenvolvimento da 
consciência histórica pode fazer a diferença. Parte de um resgate das três perspectivas teórico-me-
todológicas fundamentais (positivismo, historicismo e materialismo histórico) e da importância 
atribuída ao conhecimento histórico ou do papel que o estudo da História desempenha em cada 
uma delas. Em contraposição, apresenta um conjunto de informações da realidade empírica que 
denota a pouca valorização destes conhecimentos na percepção dos estudantes em processo de 
formação. Para analisar a realidade empírica foi realizado um esforço de sistematização da experi-
ência de docente universitária no contato com estudantes e colegas de diversos níveis de ensino. 
Mediante entrevistas semiestruturadas foi dada voz aos estudantes recém-ingressos da universida-
de, no sentido de refletir sobre seu processo de formação histórica durante o Ensino Fundamental 
e Médio. Deste modo, apresentaram a sua percepção em relação à formação histórica, que influiu 
nas suas expectativas em relação à formação universitária. A partir do estudo teórico e da análise 
da realidade empírica, foi possível ressaltar a importância da consciência histórica na formação 
profissional, bem como a possibilidade de seu desenvolvimento por meio de estratégias pedagó-
gicas inovadoras.
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Thiago de Faria e Silva (IFGoiano)
• A escola estranhada: as produções audiovisuais das escolas públicas do Estado de São Paulo

O presente trabalho almeja analisar a relação entre a linguagem audiovisual e o ensino-aprendiza-
gem de História, com ênfase na produção da linguagem audiovisual pelos alunos. Para adentrar 
essas questões, analisou-se um conjunto documental de 279 curtas de um minuto feitos por esco-
las estaduais de São Paulo no ano de 2010 para o concurso Minuto Escola do Festival do Minuto. 
O presente trabalho é um recorte dessa pesquisa mais ampla. A proposta é discutir os diferentes 
olhares construídos por essas produções sobre o tema escola. 

Henrique Luiz Pereira Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Animação e conhecimento histórico: concepção e produção do Super Plunf

A presente comunicação aborda a produção de audiovisuais voltados ao ensino da História, a par-
tir da experiência de criação de uma animação educativa intitulada Super Plunf, destinada aos 
quatro anos finais do Ensino Fundamental. 
Super Plunf foi produzido na técnica de stop motion, com duração de 8:30 minutos, e expõe trans-
formações históricas ocorridas na experiência alimentar no espaço doméstico. O personagem per-
corre três ambientes alimentares: uma habitação cujas práticas e utensílios provêm de um período 
anterior à sociedade industrial; uma habitação que corresponde à sociedade industrial do pós-
guerra e uma habitação referenciada no hiper-contemporâneo.
Na produção do Super Plunf foram feitas diversas escolhas que implicaram posicionamentos fren-
te às formas de conceber o conhecimento histórico. O realismo das imagens do documentário 
clássico foi substituído pelas imagens cartunizadas da animação. Ao mesmo tempo optou-se por 
utilizar recursos da narrativa ficcional. Não há diálogos nem há a fala de um narrador. Os grandes 
eventos históricos não ficam evidentes. Objetos, tecnologias, gestos e ruídos ocupam a atenção do 
espectador. Na narrativa coexistem, pelo menos, três camadas de leitura: a aventura do persona-
gem; as transformações na alimentação e a experiência do tempo.
Os debates sobre as relações entre audiovisuais e conhecimento histórico não têm discutido o pa-
pel dos historiadores na concepção e produção de audiovisuais. Apesar do atual acesso a diversos 
recursos audiovisuais para a produção e para a circulação do conhecimento, não se constituiu um 
campo que investigue novas perspectivas para a produção de audiovisuais educativos em sintonia 
com as reflexões contemporâneas sobre ensino da história. Os historiadores continuam sendo pro-
vedores de conteúdos, sem intervir na concepção dos audiovisuais.
A investigação que relatamos teve um caráter bastante empírico, mas a cada uma das etapas de 
realização da animação fomos confrontados por impasses que remeteram a decisões técnicas e 
artísticas concernentes à narrativa audiovisual e, simultaneamente, a escolhas relativas à narrativa 
histórica. 
O objetivo da comunicação é justamente apontar para as possibilidades que se abrem quando, na 
criação de um audiovisual, se estabelece o desafio de trabalhar de forma indissociável a concepção 
da abordagem histórica e a modelagem da matéria sonora e visual.

Rafael Vicente Kunst (Colégio de Aplicação - UFRGS)
• Jogando em sala de aula: a formação lúdica de narrativas históricas

As reflexões dessa pesquisa iniciaram com a observação dos resultados de uma oficina oferecida 
aos alunos do 6º e do 7º ano do Ensino Fundamental do CAp/UFRGS. A proposta dessas aulas foi 
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ensinar os participantes a elaborar jogos de temática histórica de livre escolha, articulando pesqui-
sa e criação. Ao longo dessa trajetória criativa traçada, foi possível analisar como esses materiais 
lúdicos mobilizaram a compreensão de diversos conceitos históricos para a sua elaboração. Os jo-
gos criados pelo grupo refletiram sentidos específicos conferidos às temáticas históricas escolhidas 
por cada participante. Através da análise dessas produções, a presente pesquisa tem como objetivo 
verificar como se desenvolve o processo de elaboração de narrativas históricas no contexto escolar 
por meio de instrumentos lúdicos. Por essa razão, os estudos de Jörn Rüsen sobre a formação da 
consciência histórica e as diferentes maneiras de tecer sentidos a acontecimentos e conceitos his-
tóricos são referenciais fundamentais para esse trabalho. Apoio-me também nos estudos de Tânia 
Ramos Fortuna, Lino de Macedo e Roger Caillois para compreender a relação que os indivíduos 
estabelecem entre o ambiente lúdico e a realidade em que vivem, considerando o papel da ludici-
dade para a construção do conhecimento.

Mauro Henrique Miranda de Alcantara (Instituto Federal de Rondonia)
• Biografia no ensino de História: análise de uma experiência

O gênero biográfico vem sendo objeto de discussões acalorada entre os historiadores. O seu suces-
so editorial nas últimas décadas, forçou a academia apresentar posicionamentos sobre essa forma 
narrativa. Pela quantidade de textos que o retratam, podemos dizer que já possuímos parâmetros 
interessantes sobre o gênero. No entanto, apesar de estar presente nas estantes das livrarias, nas 
pesquisas e nas publicações acadêmicas, ainda não temos discussões sobre as biografias no ensino 
de história. Mesmo os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerindo “inovações” e incentivando 
uma aproximação entre as pesquisas acadêmicas e o ensino na sala de aula (MONTEIRO; MENDEZ, 
2012), ainda não temos, no Brasil, um posicionamento em relação a importância, ou até mesmo, a 
utilidade da narrativa biográfica no ensino de História. Diante deste cenário, buscamos no último 
ano, realizar pesquisas, leituras, questionamentos, questionários e avaliações junto aos alunos e 
alunas de uma turma de terceiro ano de nível médio, quanto a viabilidade da adoção de obras bio-
gráficas como instrumento didático de História. Pela sua característica estética, ou seja, uma leitura 
mais “agradável”, partimos da hipótese que a leitura de biografias, escrita através de uma “opera-
ção historiográfica” (CERTEAU, 2010), poderia favorecer e facilitar a formação de uma consciência 
histórica (RÜSEN, 2010) junto aos discentes, pois ao visualizar como um sujeito histórico lida com 
as estruturas do seu tempo, e ao mesmo tempo que tais estruturas o modela e é modelada pelo 
sujeito histórico (LE GOFF, 1999), os alunos e alunas se interessariam mais e melhor se situariam 
no tempo, e compreenderiam o quão são esses sujeitos históricos. Selecionamos a biografia escrita 
pelo historiador José Murilo de Carvalho, D. Pedro II: ser ou não ser (2007), para que voluntários 
da turma realizassem a leitura. O motivo da escolha é já possuirmos leituras/pesquisas sobre o 
personagem e por ter sido um personagem que François Dosse (2009) descreveria como “enigma 
biográfico”, por sua vida ser constantemente revisitada por essa forma narrativa. Fora isso, ele é um 
elo importante para compreender as políticas imperiais do Segundo Reinado, tema tão caro aos 
estudantes de nível médio. Ao final das atividades, percebemos que a biografia é uma possibilidade 
interessante. Esteticamente uma leitura agradável, consegue explicitar a relação indivíduo-socieda-
de, no entanto, a sua dimensão e extensão gerou problemas junto a classe estudantil. Nitidamente, 
ainda é um caminho um tanto quanto confuso, mas que apresenta saídas importantes para uma 
maior, ou, melhor aprendizagem histórica, apresentando para os discentes algo mais “real” entre os 
sujeitos, os fatos, os contextos e os processos históricos. 
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013. Arquivos como objeto: materialidade, temporalidade e trajetórias dos acervos 
documentais
Coordenação: Luciana Quillet Heymann, Letícia Borges Nedel

Resumo: O objetivo do Simpósio Temático é reunir trabalhos que problematizem os arquivos, 
lançando luz sobre a especificidade deste tipo de constructo socio-histórico. Serão privilegiadas 
abordagens que discutam as dimensões material e discursiva dos acervos documentais que refli-
tam sobre suas arquite(x)turas; narrativas tácitas, temporalidades e trajetórias vale dizer, sobre suas 
próprias histórias. Interessa ainda promover a interlocução entre trabalhos atentos aos contextos 
de produção dos arquivos, assim como aos usos que se fazem deles, os atores que sobre eles in-
tervém e os processos memoriais de que tomam parte.. Serão privilegiadas, assim, reflexões que se 
apropriem dos arquivos não apenas como fonte, mas como objetos a partir dos quais se constroem 
as problemáticas da pesquisa. . 
Entender os arquivos como produto de investimentos sociais mais do que como resultado “natu-
ral” da trajetória ou das atividades desempenhadas por determinada entidade coletiva, ou mesmo 
determinado indivíduo (no caso dos arquivos pessoais), implica pressupor que os acervos, assim 
como as práticas sociais e disciplinares que deles se valem, são construções sociais. Donde o inte-
resse em explorar os processos que regem a acumulação documental, a configuração interna dos 
acervos, bem como sua transmissão, organização e disponibilização.
Nesse sentido, são esperadas contribuições que apontem para a rentabilidade de uma perspectiva 
de análise processual dos arquivos, que ao questionar os caminhos seguidos pelos documentos, as 
distintas subjetividades e temporalidades em jogo na produção dos acervos e, sobretudo, as dinâ-
micas de poder que se articulam em torno deles, chamem atenção para os significados que lhes são 
associados e para os investimentos de que são objeto. Em um contexto de valorização de nar-
rativas testemunhais, de intensas demandas memoriais, que lugar ocupam os arquivos? Como são 
ativados em processos sociais marcados por disputas em torno de direitos, entre os quais os direi-
tos à memória, à reparação e ao território.
Justificativa: A idéia do simpósio é estimular reflexões sobre as representações associadas aos ar-
quivos, entre as quais se destacam a sua condição de “prova” (atributo central do discurso arqui-
vístico) e, por conseguinte, de “fonte” (dimensão especialmente valorizada no campo da História). 
Essa perspectiva justifica a aposta no vigor heurístico de análises empiricamente fundamentadas, 
que possibilitem agregar à dimensão narrativa dos arquivos - já assinalada pela epistemologia his-
tórica que privilegia sua textualidade - suas dimensões prática e material. Seja por meio da ob-
servação direta, da pesquisa documental ou de ambas, abordagens pontuais que investiguem as 
implicações trazidas pelas dinâmicas de produção, acumulação, circulação e uso dos registros do-
cumentais sobre a configuração final dos acervos investigados serão bem-vindas. 
Além das relações clássicas entre história, memória e arquivo, o tema dos arquivos ganha relevân-
cia, ainda, no contexto dos debates recentes sobre o “culto à memória” e os usos políticos do passa-
do. Os arquivos tonaram-se centrais nesse debate, por um lado, por serem objeto de reivindicações 
coletivas com relação ao acesso a determinados conjuntos documentais considerados fundamen-
tais ao embasamento de demandas por parte de grupos submetidos a situações de dominação 
e conflito. Por outro, a valorização de novas memórias e dos registros a elas associados produziu 
o que vem sendo designado de “desejo de arquivo”, um desejo que aponta não apenas para uma 
multiplicação e uma especialização de locais de arquivamento, como também para uma nova rela-
ção da sociedade com os arquivos. Uma relação que, doravante, não envolve apenas pesquisadores 
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e arquivistas, mas sinaliza para uma inserção maior do mundo dos arquivos na cena social. 
A valorização crescente dos acervos documentais, vistos como patrimônio capaz de embasar pro-
jetos de “recuperação” de memórias coletivas sugere, ainda, que os arquivos sejam analisados en-
quanto bens de natureza material e simbólica em torno dos quais se articulam discursos e práticas 
de natureza política, ou seja, enquanto capital importante no campo das disputas memoriais. A 
proliferação de projetos ligados à memória de diferentes grupos, assim como a centralidade assu-
mida pelos arquivos em vários desses projetos, corrobora o interesse no papel que desempenham 
na atestação da “legitimidade” de uma determinada herança memorial e na configuração de um 
“legado” a ser gerido e atualizado por parte dos detentores de tais acervos. 
Pretende-se assim, com essa proposta, contribuir para o debate a partir de diferentes perspectivas 
e experiências de pesquisa, mostrando a diversidade de situações nas quais um olhar socio-antro-
pológico e histórico sobre os arquivos pode ajudar a complexificar tanto as representações tradi-
cionais produzidas sobre eles quanto a dinâmica que preside a sua configuração.

Meily Assbu Linhales (Escola De Educação Física Ufmg), Thaís Nodare De Oliveira
• Arquivos pessoais de professores como objeto de investigação: desafios e construções 

metodológicas
Este estudo está inserido nas atividades de pesquisa e de organização de arquivos realizadas no 
Centro de Memória da Educação Física (Cemef), sediado na Universidade Federal de Minas Ge-
rais. Como eixo integrante da linha de acervos do Centro, os Arquivos Pessoais de Professores são 
constituídos por dez conjuntos documentais doados por ex-professores da Escola de Educação 
Física (EEF) ou por seus familiares. São arquivos que permitem identificar trajetórias distintas de 
formação e exercício docente, bem como interrogar a presença dos sujeitos (titulares do arquivo) 
no processo de organização do campo pedagógico e acadêmico da Educação Física, na cidade de 
Belo Horizonte, desde a década de 1950. A acumulação pessoal realizada por professores guar-
da relação com a história da própria instituição, permitindo problematizar as conexões existentes 
entre os Arquivos Pessoais e os arquivos institucionais (também custodiados no CEMEF) e, assim, 
constatamos um “embaralhamento” de trajetórias individuais e coletivas no processo de constitui-
ção da Educação Física. Tomados como objeto de investigação, os Arquivos Pessoais potencializam 
os estudos que pretendem discutir, conceitual e metodologicamente, as especificidades que orien-
tam o estabelecimento dos inventários, de modo a qualificar fontes para a pesquisa em História da 
Educação Física. O trabalho em curso desdobra-se também nas investigações relativas à “biografia 
do arquivo” e à trajetória dos sujeitos-professores (o que guardaram e o modo como guardaram) 
contribuindo para o debate relativo à circulação cultural de modelos científicos e pedagógicos 
para a Educação Física. O caráter interdisciplinar do estudo orienta o aprofundamento almejado e 
apresenta-se como condição de possibilidade para analisar e operar com os Arquivos Pessoais de 
Professores, compreendendo-os como construções socioculturais afeitas às experiências docen-
tes singulares em Educação Física. Os Arquivos Pessoais desafiam algumas normas arquivísticas, 
exigindo reflexões constantes na medida em que cada acervo é reconhecido como um conjunto 
portador de identidade própria e tal organicidade reinventa permanentemente o processo de es-
truturação dos quadros de arranjo, em estreita relação contextual com as múltiplas atividades e 
funções do titular do arquivo. Na organização desses arquivos torna-se necessário interrogar algu-
mas premissas de objetividade e imparcialidade que orientaram o trabalho arquivístico. O que se 
coloca como desafio é a “operação arquivística”, original e necessária à organização de acervos de 
homens e mulheres ordinários, professores e professoras, que ao longo do tempo fizeram de seu 



260

ofício na Educação Física um percurso revelado e escondido no emaranhado de seus documentos.

Flávio Welker Merola Gentil
• A heroicização de um homem: o Acervo Professor Elpídio Barbosa

O trabalho tem como objetivo discutir a construção do acervo Professor Elpídio Barbosa por meio 
do sentido de proveniência, coleção de si e monumentalização do indivíduo. Com uma jornada de 
mais de 20 anos entre os cargos administrativos da educação catarinense, Elpídio Barbosa figurou 
como inspetor escolar (1931-1934), diretor técnico do Departamento de Educação (1935-1940), 
Diretor Geral no Departamento de Educação (1940-1951) e hoje empresta o nome ao maior prê-
mio concedido aos educadores em Santa Catarina pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). Ele 
reuniu ao longo dos anos um material com mais de 112 brochuras, são: atas, relatórios, resoluções, 
programas, regimentos, circulares, leis, decretos, entre eles ainda há espaço para documentos relí-
quias: fotos, carimbos, assinaturas, recortes de jornais. O Acervo conta com uma vasta documen-
tação sobre a história da educação, da personagem e do coletivo de agentes públicos. Trata-se aqui 
também de divulgar as oportunidades de pesquisa com a vasta gama de documentos no Acervo 
Professor Elpídio Barbosa no Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas 
(IDCH). Além de esmiuçar as particularidades dos guardados e do guardador, fazendo um histó-
rico sobre os locais de passagem do acervo profissional e o ato de erigir Barbosa como um herói 
para a educação catarinense. A heroicização de Barbosa nasce com os esforços CEE (instituição da 
qual foi o primeiro presidente nos anos de 1961 até a sua morte em 1966) no início da década de 
1990 com um informativo especial comemorativo dos 30 anos da instituição. Em formato de livro, 
abre-se espaço para a narrativa biográfica do herói junto a do próprio CEE. Em um espaço de sete 
meses é também criado o prêmio máximo da instituição que leva seu nome, a partir daí todos os 
anos é renarrado e homenageado como a personagem ilustre para a educação catarinense. Essas 
formas de comemorações são entendidas como monumentalização do indivíduo como trata Re-
gina Abreu (1994). Tal trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado realizado na Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC) em história do tempo presente, orientado pela Profa. Dra. 
Cristiani Bereta da Silva.

Carolina Cechella Philippi (Universidade Estadual de Campinas)
• Profusão de vestígios e escrita da história – experiência(s) de pesquisa no arquivo da EE. 

Rodolfo Feuser (Vargem do Cedro – Santa Catarina).
Este trabalho se propõe a retomar experiência de pesquisa no arquivo escolar da EE. Rodolfo Feu-
ser, localizada no distrito de Vargem do Cedro (município de São Martinho, Santa Catarina). Sob 
este mote o arquivo, bem como a investida de pesquisa lá vivenciada, será tomado como objeto 
de pesquisa sendo então questionadas suas condições de edificação, institucionalização e manu-
tenção. O supracitado esforço de investigação se deu em momento de escrita de dissertação de 
mestrado defendida no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Estadual de 
Campinas, intitulada “A Escola Isolada Modelo de Campinas (1937 – 1940) e a Escola Estadual Mis-
ta Desdobrada Vargem do Cedro (1933 – 1944): Culturas Escolares e Educação Comparada”, sob 
orientação da Professora Doutora Maria Cristina Menezes. Se, conforme escrito de Arlette Farge 
(2009), “o arquivo age como um desnudamento” (p. 15) a ele não se credita apenas o encontro 
do inacessível, mas também do vivo. Desta forma, fragmentos de vidas passadas nele se fazem ver 
quando assim inquiridas. Além dessas, fragmentos de vidas e de intencionalidades diversas fazem-
se ver na edificação do arquivo em si, estando no jogo de sua manutenção, edificação e acesso 
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envolvidos diferentes autores. O presente trabalho tem por objetivo tomar o referido arquivo es-
colar como objeto, explicando assim suas especificidades e delimitando suas nuances enquanto 
lugar de pesquisa. Matiza-se a centralidade a ele conferida como meio de acesso ao passado pela 
comunidade escolar, complexificando e problematizando sua representação corrente na escola e 
no município. A metodologia de pesquisa no referido arquivo deu-se através da ida, digitalização 
do material, consulta e catalogação deste com fins específicos de pesquisa. No movimento que 
se desenrola neste artigo tal metodologia é apresentada e retomada, sendo seus procedimentos 
também problematizados e entendidos como protocolos de pesquisa tomados tendo também 
em vista demandas do arquivo escolar. Para tanto são retomados escritos de Arlette Farge (2009), 
Beatriz Sarlo (2007), Justino Magalhães (2001), Adi Ophir (2011) e François Hartog (2014; 2006). 
Problematizam-se o status dos arquivos, sobretudo dos arquivos escolares, bem como suas condi-
ções de acesso, pesquisa e edificação. Movimento semelhante se faz ao problematizar a postura de 
pesquisa tomada, complexificando-a e entendendo-a como parte deste movimento que confere 
aos arquivos os espaços que hoje os mesmos têm. Conclui-se serem os arquivos escolares valioso 
meio para escrita da história, devendo ser como tais problematizados em sua formação e edifica-
ção. No caso abordado entende-se o arquivo em seu lugar na comunidade escolar e no distrito, 
sendo matizada sua representação neste meio. 

Carla Simone Rodeghero (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Claudira do Socorro 
Cirino Cardoso (FAPA)
• O Arquivo como espaço de ensino - Experiências em Educação Patrimonial na parceria 

UFRGS/APERS-
O artigo trata das experiências de educação patrimonial realizadas em parceria entre a UFRGS e o 
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS), nas dependências do último, entre 2009 
e 2015, centradas na exploração do patrimônio documental. Depois de apresentar o funciona-
mento das oficinas desenvolvidas no projeto e voltadas a alunos do ensino fundamental e médio, 
detém-se na discussão sobre memória e cidadania, trazendo elementos relacionados ao trabalho 
realizado com professores do ensino básico. Destaca, ainda, questões organizacionais do proje-
to, como busca de financiamento e uso dos recursos conquistados. Quer, dessa maneira, apontar 
avanços e desafios num trabalho que continua em andamento até o presente.

Mariana Simões Lourenço (Arquivo Nacional), Vitor Manoel Marques da Fonseca (Universidade 
Federal Fluminense / Arquivo Nacional)
• Arte e história nas marcas gráficas do Arquivo Nacional

Em 1886, o Arquivo Nacional lança sua primeira iniciativa editorial, a série Publicações do Arquivo 
Nacional. Inicialmente restrita à divulgação de instrumentos de pesquisa, mais tarde se dedicará a 
publicar também estudos históricos e transcrições de documentos. A partir de 1912, e até 1937, os 
livros que integram essa série irão apresentar, na folha de rosto, uma marca editorial que estampa 
sua origem de impressão e, em alguns casos, sua autoria. Também o ingresso de obras na biblioteca 
da instituição passou a ser evidenciado pela colagem de um ex-líbris. A imagem tanto da marca 
como do ex-líbris é muito semelhante e, neste último, consta a assinatura do pintor Rodolfo Amo-
edo (1857-1941), reconhecido artista e professor da Escola Nacional de Belas Artes que realizou 
trabalhos para diversos órgãos públicos no período. A análise dessas duas marcas, uma de produ-
ção editorial e outra de propriedade, pode contribuir, a partir dos símbolos selecionados para sua 
composição, para se compreender melhor como o Arquivo Nacional percebia seu papel social e 
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como pretendia ser visto pela sociedade. Além disso, cabe investigar como se estabeleceu a relação 
entre o Arquivo, uma instituição voltada, nessa época, primordialmente para a administração es-
tatal e para um público interessado em estudos históricos, e um artista vinculado a setores sociais 
e culturais bastante diversos.

Carla Renata Antunes de Souza Gomes (UNILASALLE)
• Os periódicos literários: registro, acervo e memória (1856-1879)

Este trabalho apresenta reflexões sobre a constituição de um duplo acervo documental, o pri-
meiro relativo aos documentos publicados nos periódicos, de coleções públicas ou particulares, 
e o segundo referente à produção periodística dedicada ao cultivo da memória e da história da 
Província. Discute sobre o duplo estatuto da memória arquivada nesses periódicos, da memória 
das práticas letradas, da formação de associações literárias, do exercício do debate e da crítica, da 
troca de experiências, do estímulo à leitura e à troca de ideias, da interdição aos eventos em torno 
da guerra civil e alguns de seus personagens. O acervo produzido pelos periódicos permite acom-
panhar o esforço empreendido para a realização de narrativas sobre a Revolução e a superação dos 
obstáculos para empreendê-las.

Rosangela Cristina Ribeiro Ramos (UNISINOS)
• Breve histórico do Acervo Benno Mentz: considerações sobre sua trajetória desde o século XIX

O presente trabalho busca apresentar elementos da trajetória do Acervo Benno Mentz. Tal acervo 
abriga coleções de documentos, jornais, almanaques, revistas, fotografias, mapas e materiais diver-
sos, além de uma biblioteca e um arquivo genealógico, que servem como fonte de pesquisa para a 
compreensão da história dos imigrantes alemães e de seus descendentes no sul do Brasil. O Acervo 
Benno Mentz começou a ser reunido ainda no século XIX e esta atividade de coleta se estendeu 
até a década de 1990, sendo que a maior parte dos materiais foi coletada sob a administração 
de Benno Frederico Mentz (1896-1954), um empresário teuto-gaúcho, cujo maior interesse era 
as pesquisas genealógicas. Neste texto serão apresentadas algumas considerações sobre a história 
deste acervo, por entendê-lo como um objeto de pesquisa de relevante importância, pois em certa 
medida este acervo foi uma construção sociocultural da família Mentz. Atualmente, mesmo que 
esteja acessível aos pesquisadores, o Acervo Benno Mentz ainda se encontra em processo de orga-
nização nas dependências do DELFOS-Espaço de Documentação e Memória Cultural, na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

Véra Lucia Maciel Barroso (Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre)
• O Arquivo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre: salvamento do acervo e desafios 

no tempo presente
Em 1986, quando a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – criada em 1803 –, atravessava a 
maior crise da sua trajetória, uma equipe de historiadores e arquivistas foi contratada para salvar 
o seu patrimônio documental arquivístico, o que gerou a motivação, anos depois, para organizar, 
também, o museu institucional. Ações de educação patrimonial foram articuladas com a comuni-
dade interna, assim como com escolares, sobretudo, orientada pela ideia de que a Misericórdia da 
capital do Rio Grande do Sul era um patrimônio da cidade e do Estado. Em 2014, foi inaugurado 
o Centro Histórico-Cultural Santa Casa (CHC), espaço onde o arquivo ganhou melhores possibili-
dades para cumprir as suas funções. A presente comunicação pretende expor traços da trajetória 



263

do Arquivo da Santa Casa de Porto Alegre, apontando a sua importância, as possibilidades de pes-
quisa que ele oferece, bem como a perspectiva de trabalho de sua equipe no trato de seu acervo, e 
o lugar que ele ocupa no coletivo da Instituição, a partir dos olhares que a gestão documental, em 
processo, oportuniza. Trata-se de oportunidade de compartilhar os desafios de uma instituição 
privada, voltada para a saúde, que norteia sua política de promoção da vida, balizada pelo direito 
ao passado.

Camila Guimarães Dantas (UNIRIO/PPGMS)
• Um gosto de glitch: um estudo de caso sobre fontes nascidas digitais

Este artigo investiga as práticas contemporâneas implicadas no arquivamento da web através da 
apresentação de um estudo de caso: a construção da coleção Buscas.br. Trata-se de uma investi-
gação teórico-prática, sobre a construção da coleção digital de páginas das ferramentas de busca 
do Brasil, entre 1997 e 2013. A coleção Buscas.br (https://archive-it.org/collections/4266) foi criada 
através de uma parceria com o Internet Archive, que possibilitou a execução da curadoria e dispo-
nibilizou a plataforma Archive-It para tornar os dados acessíveis através da pesquisa por palavras. 
A realização desta coleção, que pode ser pesquisada por qualquer pessoa interessada na história 
da web no Brasil, propiciou um contato com a materialidade das fontes digitais, alimentando nossa 
reflexão teórica. A partir dessa experimentação propomos que as operações de armazenamento 
e acesso ao passado da web são constituídas de elementos de caráter menos plástico ou dinâmico 
do que costuma ser descrito na literatura corrente sobre documentos nascidos digitais. Nosso es-
tudo aponta para a importância da compreensão do glitch ( ruído) como elemento constitutivo 
do arquivamento da web. 

Miguel Soares Palmeira (Universidade de São Paulo)
• As formas arquivísticas de classificação da história: os arquivos pessoais da ciência e da 

política
Os exercícios periódicos em que se empenham os historiadores para determinar o estado de sua 
arte se fazem normalmente em torno de variações da pergunta “o que é a história hoje?”. Em regra, 
as respostas colocam na balança as perspectivas normativas sobre o ofício, fazendo ver quais se-
riam os caminhos teórico-metodológicos da salvação profissional. Não obstante legítimo, esse tipo 
de operação intelectual desvincula a disciplina de toda sorte de concepção externa à corporação 
de historiadores quanto ao que seja história. 
Tomando por objeto de análise as formas de classificação dos chamados “arquivos pessoais”, este 
trabalho examina como se veiculam visões de “história” (e de “pessoa”) na constituição de arquivos. 
Serão mobilizadas duas séries documentais: catálogos dos arquivos de políticos e catálogos dos ar-
quivos de cientistas / intelectuais, extraídos dos guias de acervo do Arquivo Público do Estado de 
São Paulo, do Instituto de Estudos Brasileiros (USP) e do Arquivo Edgar Leuenroth (Unicamp). A 
hipótese de trabalho é que, para entender como noções de história operam em nossa sociedade, 
deve-se tomar a produção de conhecimento histórico como um processo, no qual os saberes ar-
quivísticos e seus portadores autorizados (os arquivistas) cumprem um papel crucial.

Camila Silva
• Arquivo, história e memória: a constituição e patrimonialização de um acervo privado 

(Coleção Varela – AHRS, 1850/1930)
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Esta comunicação busca compartilhar alguns apontamentos teóricos que contribuem para a pro-
blematização de uma investigação sobre a trajetória de constituição e patrimonialização da Cole-
ção Varela, um dos principais acervos sobre a Revolução Farroupilha. A pesquisa pretende desna-
turalizar o processo de acúmulo das fontes geradoras do conjunto, através do entendimento dos 
agentes (individuais e institucionais) que interviram na seleção e preservação dos seus documen-
tos, e dos respectivos contextos em que estas intervenções se deram. Neste sentido, a comunica-
ção propõe tecer algumas reflexões acerca dos debates que conjugam arquivo, história e memória, 
a fim de perceber a inter-relação de grupos e interesses no processo social de produção da coleção 
analisada, e os projetos de memória nela inscritos. O trabalho procura se inserir nos estudos que 
convergem para uma história intelectual do arquivo, transformando-o em objeto da investigação 
e, desta forma, colocando em relevo a sua ordem histórica.

Rodrigo Luis dos Santos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS)
• O acervo documental do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo: trajetória e 

contribuições para uma historiografia renovada da imigração alemã
O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL), localizado na cidade de São Leopoldo/
RS, teve sua fundação no ano de 1959. Seus fundadores tinham, como premissa inicial, o objetivo 
de contribuir para uma retomada e preservação de aspectos históricos e culturais dos imigrantes 
alemães, sobretudo após o período do Estado Novo e da Campanha de Nacionalização que fora 
empreendida nesse período. Com o passar dos anos, um número muito grande de documentos 
foram doados ao museu, para que fossem custodiados e preservados pela equipe do mesmo. Hoje, 
o acervo documental da instituição tem um número aproximado de 250 mil documentos. Este 
acervo abarca desde a documentação de São Leopoldo desde sua criação e chegada das primeiras 
famílias imigrantes alemãs, em 1824, até acervos e coleções pessoais, tanto de famílias como de 
importantes agentes sociais e políticos do Rio Grande do Sul, especialmente do século XX. Com 
base nisso, nosso objetivo aqui é analisar aspectos da trajetória da instituição e das formas como o 
seu acervo documental tem contribuído nos últimos anos para novas abordagens historiográficas 
acerca da imigração, tanto em aspectos políticos, como em temáticas que abrangem o campo cul-
tural, religioso, educacional, entre outros, tanto no período monárquico como na fase republicana.

Marcia Eckert Miranda (UNIFESP)
• República Rio-Grandense: o arquivo, as coleções e os anais.

O Estado Rio-Grandense foi criado no ano seguinte à eclosão da Revolução Farroupilha (1835-
1845). Nos nove anos de sua existência, seus arquivos enfrentaram as atribulações da luta contra 
o Império do Brasil e os percalços impostos por uma guerra de movimento. Para além das perdas 
decorrentes do conflito militar, a paz implicou a dispersão dos documentos remanescentes. Na 
década de 1850, Domingos José de Almeida, antigo ministro da Fazenda do Estado Rio-Grandnese 
começou a reunir documentos sobre o período revolucionário, buscando subsídios para escrever 
“a verdadeira história” da Revolução e construir uma nova memória sobre o período. Motivações 
que, para além do acaso e das conveniências dos antigos detentores dos documentos, moldaram 
esse conjunto documental e balizaram sua organização. Dentre os vários documentos reunidos, 
muitos eram provenientes dos diversos arquivos das secretarias, estações fiscais e outras repar-
tições do governo republicano, razão pela qual, esse conjunto de documentos, mais tarde incor-
porado à coleção do historiador Alfredo Varela, constituiu-se na principal fonte para o estudo do 
Estado Rio-Grandense. Outros documentos de mesma proveniência foram reunidos na coleção de 



265

outro historiador, Alfredo Ferreira Rodrigues, iniciada no final do século XIX. Ambas as coleções fo-
ram doadas ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul nas décadas de 1920 e 1930, e encontram-
se custodiadas no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS). Enquanto a Ferreira Rodrigues 
parece preservar a ordem estabelecida pelo colecionador, a Coleção Varela foi reorganizada pelos 
técnicos do AHRS, seguindo critérios que acabaram por dificultar a proveniência dos documentos. 
Fato que não impediu que essa instituição optasse, no final da década de 1970, por tornar seus 
anais um veículo exclusivamente dedicado à publicação da Coleção Varela. Planejava-se concluir a 
publicação da totalidade dos treze mil documentos às vésperas das comemorações do Sesquicin-
quentenário da Revolução em 1985. Esse artigo visa refletir sobre a trajetória do arquivo do Estado 
Rio-Grandense, sobre os caminhos de construção das coleções que reuniram alguns desses docu-
mentos dispersos e sobre as interferências por elas sofridas.

Mauro Cezar Vaz de Camargo Júnior (Universidade Federal de Santa Catarina)
• A demanda por arquivos e a redefinição do fazer histórico na década de 1960.

A segunda metade do século XX é central para a compreensão da institucionalização da História 
como área acadêmica. Isto ocorreu com um movimento que levou os historiadores a repensarem 
as formas atuação nesta profissão, problematizando elementos da formação, atuação e validade 
do discurso. Algumas instituições são chaves para compreender este processo, aqui nos deteremos 
a produção ligada à Associação Nacional de Professores Universitários de História (ANPUH), fun-
dada em 1961 no Congresso de Marília (SP). Esta reuniu professores de diferentes instituições com 
a finalidade de discutir a organização do campo, partindo do currículo e das demandas da área, 
com especial foco na pesquisa. Buscavam afirmar um rompimento com uma historiografia consi-
derada “tradicional” e “amadora”, em meio a um período onde a principal influência metodológica 
é a história quantitativa e serial da segunda geração dos Annales. Os discursos estabelecem uma 
ligação direta entre a pesquisa e a validação da narrativa histórica que se produzia, de forma similar 
somou-se ao debate a construção das funções dos arquivos, uma demanda vista como emergencial 
para a produção de análises comprometidas com o estudo da sociedade brasileira e com vistas 
a melhorar a compreensão do papel da história. A atuação de alguns sujeitos dessa geração foi 
no sentido de constituírem arquivos, com forte apelo preservacionista centrado na ideia de um 
compromisso com os “historiadores do futuro”, o que em alguns casos refletiu em suas atuações e 
mesmo na preocupação no momento de acomodar e doar seus materiais pessoais para arquivos. 

Karla Simone Willemann Schütz
• Memórias e trajetórias que se cruzam: o Laboratório de História Oral da UFSC (1975-2013).

O presente trabalho, desdobramento da pesquisa de mestrado intitulada Lembranças revisitadas: 
as entrevistas de Simão Willemann, memória e história oral em Santa Catarina (1975-2013), busca 
reconstruir a história do Laboratório de História Oral da UFSC. Iniciativa pioneira em território bra-
sileiro que teve seu surgimento marcado pela relação estreita com o Programa de Pós-Graduação 
em História desta mesma instituição, que também dava os seus primeiros passos naquele momen-
to, meados da década de 1970. Por meio de depoimentos orais e documentação pertencente ao 
Laboratório são investigados quais os significados atribuídos à este espaço, como também quais 
eram as significações conferidas a “técnica” da história oral e como estas significações, plenas de 
temporalidade, vão se modificando ao longo dos anos subsequentes. Ademais, a pesquisa intenta 
analisar qual o papel de alguns dos personagens que se ligaram à este espaço e, de que maneira a 
forma como estes se colocavam frente à história oral, moldou o modo como o acervo deste Labo-
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ratório foi sendo composto.

Janine Gomes da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina), Letícia Borges Nedel (UFSC)
• O Archivo del Terror do Paraguai e usos políticos da memória

Uma das particularidades recorrentemente assinaladas acerca do processo de transição democrá-
tica estabelecido no Paraguai a partir do final da década de oitenta, é ter sido a democratização 
conduzida pelas mesmas figuras que apoiaram a ditadura civil militar encabeçada por Alfredo 
Stroessner, o que evidencia a marca politicamente conservadora das transformações sofridas pelo 
país com o ingresso no regime democrático. Se no repertório simbólico rememorativo da democra-
tização paraguaia não são comuns as imagens de manifestações populares de grande envergadura 
conhecidas em outros países do Cone Sul, os arquivos que documentam as atividades repressoras 
do regime foram, em compensação, pivôs de acontecimentos marcantes da história política com 
forte mobilização da opinião pública. A “descoberta do Archivo del Terror” noticiada pela impren-
sa jornalística em 22 de dezembro de 1992 - pode ser considerada, sob esse aspecto, um evento 
fundador na memória da democracia paraguaia. Desde que foi encontrado, em Lambaré, em 22 
de dezembro de 1992, o Archivo del Terror, tal como foram batizados pela imprensa os conjuntos 
documentais que registram a atuação repressora do Estado entre os anos de 1954 e 1989, vem res-
significando a história do stronismo não só para aquele país, mas numa perspectiva comparativa 
com outros países que também vivenciaram ditaduras civis militares na segunda metade do século 
XX, na América do Sul. Este acervo, cuja custódia não passou às mãos de instituições arquivísticas, 
mas se manteve atrelado à Corte Suprema de Justiça, deu origem ao que atualmente é o Centro 
de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, que funciona junto ao 
Museo de la Justicia, situado na Plaza de la Justicia, em Assunção. Esta instituição apresenta-se 
hoje como um espaço de rememoração e de preservação das provas das violações cometidas pelo 
terrorismo de Estado e constitui um lugar de memória da luta pelos direitos civis no Paraguai. Seu 
acervo abriga diferentes documentos da inteligência paraguaia, bem como registros da chamada 
“Operação Condor”, que contém informações sobre outras ditaduras do Cone Sul. O acervo, que 
inclui documentos comprobatórios de violação de direitos humanos, é considerado um dos mais 
volumosos dos anos de repressão na América do Sul e sua descoberta, bem como os usos que se 
fazem dele na contemporaneidade, tem assumido um importante papel na discussão da história 
e da memória da ditadura civil militar, o que impõe novas reflexões para o estatuto e usos dos ar-
quivos na esfera pública. Na esteira de recentes reflexões sobre o lugar ocupado pelos arquivos nos 
campos da memória, do patrimônio e dos movimentos sociais, pretendemos com esta comunica-
ção contribuir com o debate sobre a monumentalização deste arquivo.

Josiély Koerich (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Memórias e documentação: os usos contemporâneos do ‘Archivo del Terror’ do Paraguai (re)

significando a ditadura stronista
O ‘Archivo del Terror’ do Paraguai constituiu o maior acervo documental relacionado aos anos 
da repressão das ditaduras do Cone Sul que se tornou público. Localizado no ‘Palacio de Justicia’ 
em Assunção e custodiado pela ‘Corte Suprema de Justicia’, este arquivo foi encontrado em 22 
de dezembro de 1992 no ‘Departamento de Producción de la Policia de la Capital’ em Lambaré, 
cidade próxima da capital paraguaia. Fichas de detidos, informes de atividades políticas, declara-
ções, livros, folhetos, fotos, gravações de programas de rádio, entre outros, compõem a profusa 
documentação presente neste arquivo. Oficialmente denominado de ‘Centro de Documentación 
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y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos’, abriga diferentes documentos referentes à di-
tadura civil-militar de Alfredo Stroessner (considerada a mais longa dos países do Cone Sul - trinta 
e cinco anos de governo de um mesmo presidente: 1954 à 1989). Se constituindo em um ‘espaço 
de memória’ da ditadura stronista, o ‘Archivo del Terror’, como ficou popularizado por meio da im-
prensa paraguaia, dispõe de documentações de extrema relevância não somente para o Paraguai, 
mas também a nível internacional, como as referentes à Operação Condor. Nele, além de visitas 
de estudantes, pesquisadores, são realizadas atividades administrativas como a de expedir cópias 
de documentos a pedido das vítimas ou seus familiares etc. Perspectivar alguns dos usos que na 
contemporaneidade vêm sendo realizados do ‘Archivo del Terror’, especialmente os relacionados à 
questão da memória, é o objetivo deste trabalho. Com o auxílio de entrevistas realizadas e de notí-
cias veiculadas em diferentes jornais e sites do Paraguai, e tendo como suportes teóricos metodo-
lógicos a História Oral e a História do Tempo Presente, busca-se ainda perceber como este arquivo 
vem na atualidade (re) significando as histórias e memórias da ditadura stronista.

Cecilia de Oliveira Ewbank
• Rastreando Lipkind: a formação de uma coleção Karajá pela trajetória dos seus registros 

museológicos
A construção da memória coletiva dos povos deriva de diversas fontes, uma delas sendo os discur-
sos veiculados pelos museus a partir das suas coleções, monumentos/documentos que encerram 
por sua vez a seleção e perpetuação da existência desta memória no mundo. Respondendo a uma 
demanda ocidental de acumulação, o patrimônio material de sociedades e culturas tidas como 
exóticas foi massivamente coletado e reclassificado, engendrando novas configurações a partir de 
seu ingresso nos museus. 
Acompanhado de sua esposa e de um assistente, o antropólogo norte-americano William Lipkind 
esteve no Brasil no período entre 1938 e 1939 em uma expedição cujos objetivos consistiam na 
realização de estudos linguísticos e etnográficos, registro fotográfico e coleta de objetos. Prove-
nientes desta incursao, 533 artefatos, de tipologias diversas, de origem Karajá, mas também Javaé e 
Gorotire, além de outras etnias de menor incidência foram incorporadas ainda na década de 1930 
ao Museu Nacional (RJ) passando por sucessivas etapas museológicas dentre as quais se destaca o 
registro catalográfico. 
A análise das fichas referentes aos itens identificados na coleção (233) constatou seis diferentes 
modelos elaborados e preenchidos, entre os períodos de 1955 e a primeira década de 2000, por di-
versos profissionais vinculados ao SEE, dentre eles Berta Ribeiro. Tomando este conjunto de fichas 
como um acervo documental, o método de classificação utilizado revela um inventário descritivo 
e visual dos objetos a que remetem, reverberando a construção de memórias e o controle de signi-
ficados implicados nas experiências do objeto com as respectivas estruturas sociais. 
Atentando para a recuperação das categorias do pensamento relacionadas às práticas de recolhi-
mento e registro dos objetos destinados às coleções museológicas o trabalho apresentado observa 
a reciprocidade das camadas de análises imbricadas no trânsito das coleções etnográficas para e 
pelo museu, buscando aprimorar o conceito de patrimônio material a partir das relações trans-
disciplinares entre a museologia, os saberes tradicionais, a história e a antropologia. Neste sentido, 
refletir sobre a história das coleções indígenas brasileiras, assim como das taxonomias empregadas 
no tratamento dos artefatos colecionados, implica em abordar temáticas como a ocultação do ou-
tro, os conflitos éticos registrados na memória da coleção e as vias possíveis de reversão da afonia 
discursiva condicionada pelos locus museal e seus corpos documentais.
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Laiana Pereira dos Santos
• Arquivo Indígena da Diocese de Roraima: uma perspectiva histórica

Este artigo é fruto de inúmeras reflexões e questionamentos acerca de um local importante para 
a pesquisa na área indígena: o Arquivo Indígena da Diocese de Roraima. Pensar as fontes e onde 
elas estão guardadas é um grande desafio para qualquer pesquisador. Ao conhecer o Arquivo In-
dígena da Diocese de Roraima levantei inúmeras indagações sobre este lugar, mas nem todas fo-
ram respondidas. Este trabalho visa fazer uma breve descrição do Arquivo Indígena da Diocese de 
Roraima, das fontes disponibilizadas neste local e a partir daí problematizá-lo. Historicamente, a 
necessidade da criação deste arquivo foi ao encontro com o momento que o século XIX vinha pas-
sando, onde a Antropologia acreditava que a cultura indígena era imutável e tinha que ser pura, e 
havendo o contato com não-índios ou ditos “brancos” a cultura se perderia e seria extinta havendo 
a aculturação e perda de identidade étnica. Nessa perspectiva, a Igreja Católica em Roraima fez a 
guarda de todas as fontes que se referiam aos povos indígenas, pois se um dia essa cultura acabasse 
eles guardariam ao menos as fontes escritas. A partir dessa premissa é que nasce o Arquivo Indíge-
na da Diocese de Roraima em 1907, funcionando até aos dias atuais na Prelazia e contando com 
uma grande massa documental composta por Atas, Relatórios de Assembléias, Cartas, Processos, 
Fotografias, Jornais, Relatos de índios, Boletins, Livros, Dicionários na língua materna, entre outros; 
fontes essas que merecem atenção dos pesquisadores uma vez que elas constituem parte da His-
toriografia de Roraima. 

Vânia Dolores Estevam de Oliveira (Faculdade de Ciências Sociais/Universidade Federal de 
Goiás)
• A Musealização do Acervo do Centro de Estudos da Cultura Popular (CECUP) no Museu 

Antropológico
Este artigo visa apresentar os métodos e os resultados do projeto “Tratamento técnico e disponi-
bilização do acervo iconográfico e documental do Museu Antropológico da Universidade Federal 
de Goiás”. O projeto tinha como propósito a realização do estudo e preservação do acervo resul-
tante das pesquisas realizadas sobre a cultura popular da região Centro Oeste pelo extinto Centro 
de Estudos da Cultura Popular (CECUP). Ao final pretende-se levantar algumas questões relativas 
à musealização desse acervo. Ao ser transferido para o Museu Antropológico da UFG em 1990, 
passando a integrar a coleção documental permanente, na prática a musealização daquele acervo 
resultou no fim das atividades do CECUP, e essa massa documental constitui-se desde então em 
parte do arquivo do Museu, a que só os iniciados e interessados no tema tinham acesso, já que não 
estava em local apropriado para consulta presencial de usuários e nem disponível para consulta 
em base de dados online. A mudança para a esfera do Museu Antropológico tinha o propósito de 
garantir sua sobrevivência, mesmo que sem a anterior independência e relevo no organograma 
da Universidade. Na transferência para o Museu, ao contrário do que se esperava, ocorre o fim do 
CECUP, que pode ser comparado analogamente à sua morte, e ao esquecimento ou quase morte 
do acervo que gerou. 

Francisco Firmino Sales Neto (CFP-UFCG)
• Memórias do/no sobradinho: arquivo pessoal, acervo cultural e patrimônio intelectual do 

escritor Luís da Câmara Cascudo
Em continuidade as nossas pesquisas acerca da relação entre história e memória, utilizamos os 
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debates acerca do lugar dos arquivos na construção de sentidos para o passado com o intuito 
de problematizamos as interlocuções entre um acervo e as narrativas que dele se apropriaram 
em um processo memorial. Mais precisamente, este trabalho analisa a trajetória, a importância e 
o uso memorialístico do vasto acervo cultural constituído pelo escritor norte-rio-grandense Luís 
da Câmara Cascudo (1898-1987) ao longo de sua atividade intelectual marcada, notadamente, 
por suas pesquisas históricas e folclóricas. Tal acervo é composto por três grupos de elementos – 
museológicos, bibliográficos e documentais: mobiliário, utensílios domésticos e objetos pessoais; 
coleções etnográficas; comendas, diplomas, placas comemorativas e toda uma série de homena-
gens e prêmios recebidos; e um acervo documental, que seria composto, em estimativa, por 10.000 
livros, 27.000 correspondências, 2.000 periódicos, 3.200 opúsculos, 2.000 fotografias, seus estudos 
e anotações pessoais e sua bibliografia autoral. Ao longo dos anos, esse acervo esteve abrigado em 
diferentes locais, com organizações distintas e disponibilizado a partir de usos e sentidos variados. 
Atualmente, está sediado na residência onde viveu o escritor, sob a guarda do Ludovicus - Instituto 
Câmara Cascudo, em Natal – instituição criada pelos descendentes do escritor, em 2007, para, en-
tre outras coisas, preservar e gerir o patrimônio intelectual produzido por seu patrono; bem como 
para fomentar o acesso a sua obra e possibilitar um melhor entendimento de seus escritos por 
meio da disponibilização de seu arquivo pessoal. Dessa forma, fundamentando-se na definição de 
Paul Ricoeur, essa memória arquivada tem sido por nós utilizada como um importante elemento 
heurístico para entendermos a complexidade dos significados e usos sociais do arquivo cascudiano 
ao longo das mudanças institucionais pelo qual passou e, por conseguinte, para problematizarmos 
a dimensão narrativa desse arquivo na produção de versões memorialísticas e interpretações his-
toriográficas para/sobre Câmara Cascudo.

Gabriel Moore Forell Bevilacqua (Universidade Federal Fluminense)
• Fontes para a história das exposições e arquivos em museus de arte

A organização de exposições ainda é a principal estratégia adotada pelos museus para a realização 
de ações de pesquisa e extroversão de seus acervos. Mais do que uma mera forma de comunica-
ção específica com o público visitante dos museus, a exposição, seja ela temporária ou de longa 
duração, é o resultado por excelência das principais atividades desenvolvidas pelas instituições 
museológicas. Por meio dela, a instituição apresenta ao público e à comunidade de pesquisadores 
especializados não somente uma simples seleção de objetos ou artefatos que compõe seu acervo, 
mas a narrativa de um conhecimento único, gerado e acumulado a partir do estudo, contextuali-
zação e preservação desses conjuntos de grande significância científica, histórica e cultural. Além 
disso, as exposições se revelam como importantes fontes para a história, comumente interpretadas 
como marcos de transformação social, aglutinando narrativas e modelos de representação que lhe 
garantem uma capacidade ímpar para a investigação de períodos e processos históricos. A forma 
como os museus apresentam e interpretam suas coleções é essencial tanto para o estudo de suas 
próprias coleções, atividades e memórias quanto para a investigação e desenvolvimento das áre-
as de conhecimento específico relacionadas à tipologia de seus acervos. O repositório ideal para 
fornecer as fontes documentais necessárias ao trabalho dos pesquisadores é o arquivo do próprio 
museu, pois é nele que deveriam se concentrar os documentos produzidos e acumulados durante 
o desenvolvimento de todas as atividades da instituição. No entanto, além de raros os museus que 
possuem setores de arquivo adequadamente estruturados, também é comum nos depararmos 
com lacunas quando surge a necessidade de recuperação de documentos sobre as exposições reali-
zadas pela instituição. Somado a isso, temos o desafio colocado pela documentação e preservação 
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de recursos expográficos que utilizam novas mídias e tecnologias. Esse trabalho pretende demons-
trar a importância do estudo de exposições para a história dos museus e de suas coleções, além de 
investigar as fragilidades e potencialidades dos acervos documentais que registram esses eventos. 
A proposta de investigação se concentra nos museus de arte, e tem como ponto de partida a ava-
liação dos conjuntos arquivísticos existentes e das práticas de documentação utilizadas em alguns 
dos principais museus de arte de São Paulo. Partindo de estudos de caso que elegerão mostras 
significativas realizadas por essas instituições nas últimas décadas, mais especificamente entre os 
anos de 1980 e 2010, a pesquisa objetiva traçar um breve diagnóstico que permita caracterizar es-
ses arquivos e suas lacunas, bem como os problemas enfrentados pelas instituições na preservação 
e disponibilização desses documentos.

Rita Lages Rodrigues (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Arquivos individuais, arquivos institucionais: o arquivo de Jeanne Louise Milde no Museu 

Mineiro e o arquivo de Luiz Olivieri no Museu Histórico Abílio Barreto em Belo Horizonte
A proposta da presente apresentação é realizar uma reflexão sobre os arquivos pessoais de dois es-
trangeiros que viveram em Belo Horizonte e cujos arquivos encontram-se em instituições públicas 
da cidade. O primeiro arquivo a ser analisado é o arquivo da escultora belga e professora Jeanne 
Louise Milde que se encontra no Museu Mineiro. A vida da escultora belga foi objeto de estudo 
do meu mestrado e o acervo presente na instituição foi fundamental para a escrita da dissertação 
cuja discussão central era a entrada das mulheres do meio artístico belorizontino, a partir do estu-
do microscópico das atividades profissionais da artista. Ao chegar em Belo Horizonte em 1929, a 
escultora realizou alguns trabalhos artísticos e se fixou profissionalmente como professora da Es-
cola de Aperfeiçoamento, escola criada para o aperfeiçoamento das professoras de ensino básico. 
Posteriormente, tal escola iria se transformar no Instituto de Educação. A partir da existência desse 
arquivo foi possível estabelecer reflexões sobre o meio artístico da cidade e a atuação profissional 
da primeira mulher a se fixar como escultora na urbe. O acervo de Jeanne Milde no Museu Mineiro, 
doado após a morte da artista no ano de 1997, constitui-se de álbuns com recortes de jornais com 
reportagens sobre ela em jornais belgas e brasileiros, fotografias, documentos oficiais referentes à 
sua formação, na Bélgica, e sobre sua atuação profissional em Belo Horizonte, além de esculturas 
da artista. Além do arquivo individual da artista, há também o arquivo do arquiteto Luiz Olivieri 
que chegou ao local onde estava sendo construída a capital de Minas no ano de 1895. O acervo 
que pertenceu a Olivieri encontra-se atualmente no Museu Histórico Abílio Barreto, tendo sido 
adquirido pelo Museu nos anos 1940 do cunhado do arquiteto. Antes mesmo da inauguração da 
capital, ele abriu o primeiro escritório de arquitetura na cidade, sendo uma personagem privilegia-
da para se pensar as relações existentes no emergente meio arquitetônico belorizontino. O acervo 
de Olivieri constitui-se de objetos criados pelo arquiteto, incluindo esculturas dos tipos populares 
da cidade nas primeiras décadas, cartões postais e fotografias.
Algumas questões se apresentam no momento em que nos debruçamos sobre a permanência 
destes arquivos na cidade. É necessário um grande empreendimento, esforços institucionais, pes-
soais, gastos públicos, para a permanência física destes documentos. Há uma imensa variedade de 
documentos objetos em ambos os arquivos que representam também a variedade de objetos que 
podem ser utilizados como documentos, como provas e como fontes documentais.

Clovis Carvalho Britto (Universidade Federal de Sergipe)
• O acervo “silencioso e raro” de Hilda Hilst no Centro de Documentação Cultural Alexandre 
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Eulálio/UNICAMP
O artigo analisa as estratégias de produção da crença na escritora paulista Hilda Hilst (1930-2004) 
a partir da manipulação de seu legado documental destacando como a escritora, herdeiros legais e 
simbólicos promoveram agenciamentos em prol de sua distinção nas tramas da economia simbó-
lica. Analisando a trajetória de seu acervo pessoal, observamos como o conjunto de documentos 
adquiriu centralidade na batalha das memórias que institui personalidades significativas no campo 
literário brasileiro. acumular documentos consiste em uma ação estratégica no processo de monu-
mentalização da própria memória e de determinada memória literária do campo em que se insere. 
O conjunto documental se torna manifestação material de aspectos da trajetória que se pretende 
imortalizar e, ao mesmo tempo, silenciador de alguns períodos e fatos considerados inoportunos 
ou secundários para a prática de arquivamento dos vestígios de si. Para tanto, analisamos a traje-
tória de agenciamento do acervo pessoal de sua formação até sua organização e disponibilização 
no Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio, na Universidade Estadual de Campinas. 

Caroline Cantanhede Lopes (FUNARTE/FGV)
• Por uma memória do efêmero: a construção de um acervo para as Artes Cênicas no Brasil 

(1958-1990)
Esta comunicação tem por finalidade primordial lançar luz sobre o processo de constituição de um 
acervo voltado para as artes cênicas, o qual já transitou por diferentes instituições no curso de sua 
existência (Serviço Nacional do Teatro/SNT, Instituto Nacional das Artes Cênicas/Inacen, Fundação 
Nacional das Artes Cênicas/ Fundacen, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura/IBAC) e que hoje se 
encontra sob a custódia do Cedoc/Funarte (Centro de Documentação e Informação em Arte da 
Fundação Nacional de Artes). Partindo de uma dada experiência profissional dentro do próprio 
Cedoc, surgiu a indagação de como e quando emergiu a intenção de se constituir um lugar de me-
mória no âmbito das instituições públicas voltadas para as artes. Identificamos no Serviço Nacional 
do Teatro/SNT, criado em 1937, a primeira iniciativa de estabelecimento deste espaço, concebido 
inicialmente como um museu. Assim, pretendemos apresentar brevemente dois eventos emble-
máticos para a construção de tal acervo: a criação do museu do SNT, em 1958, e a Campanha de 
Doação, concebida no bojo de um projeto denominado “Memória do Teatro Brasileiro”, de 1978, 
que durou até o início do ano de 1990, quando da extinção do órgão sucessor ao SNT. Logo, preten-
demos traçar alguns apontamentos iniciais que problematizam o processo de constituição de um 
acervo voltado para as artes cênicas, na esfera da administração pública federal, tais como: quais 
os debates envolvidos e quais as estratégias adotadas, a partir da institucionalização do museu 
em diante, para recolhimento e formação do acervo? Por fim, ressaltamos que nosso intuito aqui 
consiste em apresentar sumariamente o objeto e os principais aspectos que serão aprofundados ao 
longo do curso de doutoramento. 

Joana Mello de Carvalho e Silva (Universidade de São Paulo)
• Um Arquivo sem plano: o caso do Acervo de Projetos da FAUUSP

É senso comum afirmar que todo arquivo foi formado por um plano de intenções articulados a 
discursos e práticas de natureza política e simbólica. Nem sempre esse plano é definido a priori e o 
arquivo pode, muitas vezes, surgir de um conjunto de acontecimentos aparentemente fortuitos e 
desarticulados, externos à instituição onde foi constituído. A sua suposta gratuidade mal articula-
da, contudo, não prescinde da problematização do arquivo como um constructo sócio-histórico, 
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ao contrário. Ela diz sobre o período em que o arquivo foi instituído; sobre o campo profissional, 
político ou simbólico com o qual dialoga; sobre sua narrativa e constituição; sobre sua configura-
ção, transmissão, organização, disponibilização e usos. Ela fala também da relação sempre dialética 
entre documentos e problemática histórica (MENEZES, 2003: 28). Este é o caso o Acervo de Pro-
jetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP, tema de 
análise deste texto.

Roberto de Assis Tavares de Almeida (Fundação Arquivo e Memoria de Santos)
• A política da Fundação Arquivos e Memória de Santos (FAMS) para a criação de arquivos 

municipais na Região Metropolitana da Baixada Santista, SP
No Brasil, nestes últimos anos tivemos um aperfeiçoamento das políticas públicas visando à mo-
dernização da gestão administrativa e dos arquivos. O acesso público a informação vem firmar 
o princípio da cidadania dentro da democracia, fazendo surgir uma relação mais próxima entre 
governo e cidadão.
A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), expressa que “todos têm direito de rece-
ber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (art. 5º, inc. XXXIII). É de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, “proteger os documentos, as 
obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos” (art. 23, inc. III) e proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência (art.23, inc. V) e que “cabe a administração pública, na forma da lei, a gestão 
da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem” (art. 216, parág. 2º).
A Lei Federal 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos pú-
blicos e privados, define a esfera de jurisdição e a competência das instituições arquivísticas públi-
cas brasileiras, afirmando que “São considerados arquivos públicos, os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, es-
tadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas 
e judiciárias (art.7 / cap. II)”. 
Neste contexto, iniciativa inédita de parceria estabelecida entre Fundação Memória e Arquivos de 
Santos (FAMS) e a Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), resultaram no estabeleci-
mento de um Termo de Cooperação Técnica, que tem por objetivo o estabelecimento de políticas 
arquivísticas para a implantação de arquivos municipais, auxiliando nesse sentido aos nove muni-
cípios que abrangem a atuação da AGEM.
A proposta foi elaborada a partir de diagnóstico da situação dos arquivos municipais, cujos dados 
foram levantados em questionários aplicados nos nove municípios da Região Metropolitana: São 
Vicente, Cubatão, Santos e Praia Grande, Bertioga, Itanhaém, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe. Como 
resultado deste levantamento de dados, observou-se a inexistência de arquivos municipais nas 
cidades que integram a região, impedindo a comunidade ao acesso às informações sobre o seu 
passado e seu presente.
Nesta perspectiva, esta comunicação tem por objetivo apresentar o projeto, as ações desenvolvi-
das e os resultados obtidos.

Bernardo Farias Dos Santos (Secretaria De Estado De Educação Do Amazonas)
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• Pensando o arquivo público do amazonas (1980-2010)
O texto discorre sobre o Arquivo Público do Amazonas, instituição de suma importância para a 
pesquisa histórica, localizado no Centro Histórico de Manaus. São poucos os pesquisadores que 
pensam o local onde as suas fontes históricas estão guardadas. Que lugar é esse? Quando foi cria-
do? Como está organizado? O que preserva? Quem são as pessoas que nele trabalham? Quem pro-
cura esse arquivo? Como esse arquivo público tem atuado no seu contexto político e social? É co-
mum nos estudos sobre arquivos uma perspectiva técnica desses lugares, mas, como produzir um 
conhecimento histórico sobre eles pensando sua dimensão política, cultural e social? A produção 
do conhecimento histórico exige que o pesquisador apreenda e incorpore no seu trabalho toda a 
experiência humana. Para compreendermos o Arquivo Público é necessário entendê-lo como um 
lugar de possibilidades, de múltiplos sentidos, onde se articulam saber e poder, relações e acordos, 
práticas e vivências, enfim, toda a experiência humana que perpassa pelo seu acervo documental. 
O Arquivo Público é um lugar de fazer social, de reconstrução das memórias, identidades e da 
própria história. É importante que os arquivos públicos entrem nas pautas de discussões acadêmi-
cas e se tornem uma preocupação de toda a sociedade, pois, cuidar desse patrimônio histórico é 
mostrar as formas como lidamos com a nossa própria memória. Apresenta-se o arquivo como um 
lugar de possibilidades, a realidade dos arquivos públicos locais e uma breve descrição do Arquivo 
Público do Amazonas e da sua documentação.

Fernanda da Costa Monteiro Araujo (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO)
• Os documentos arquivísticos e o processo de construção de memória: os documentos 

produzidos pela Presidência da Central Única dos Trabalhadores (CUT) – (1983 – 2003)
O presente artigo faz parte das pesquisas desenvolvidas na tese de doutorado em andamento, inti-
tulada “A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e seu Arquivo: A importância da documentação 
no processo de construção da memória (1983-2003)”. O objetivo principal da pesquisa é analisar 
o processo de construção de memória da CUT através dos documentos arquivísticos produzidos 
entre os anos de 1983, ano de fundação, até 2003, quando a entidade completa vinte anos de exis-
tência. 
A pesquisa da tese aborda a análise da documentação em todos os setores que compõe a CUT 
nacional, porém, para o presente trabalho analisaremos a documentação produzida e recebida es-
pecificamente pela Presidência da entidade, entre os anos de 1983 e 2003 com o objetivo de pensar 
estrategicamente a posição da Presidência cutista e identificar os elementos determinantes para o 
processo de construção de memória da central de trabalhadores.
Pretendemos, através da documentação arquivística produzida pela Presidência da CUT nacional, 
entender se a memória e identidade da CUT construídas após vinte anos de atuação se aproxima 
ou se distancia dos objetivos iniciais que pautaram sua fundação.

014. Arte e patrimônio
Coordenação: Maria Bernardete Ramos Flores, Emerson Dionisio Gomes De Oliveira

Resumo: As artes visuais ocuparam um espaço específico na história da consolidação das bases do 
patrimônio histórico no Brasil. De retábulos e púlpitos, da arquitetura de pedra e cal às imagens 
virtuais da atualidade, as artes visuais ajudaram a construir o sentido do que deveria ou não ser pre-
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servado, dentro de um complexo percurso que matiza as relações políticas e artísticas, formadoras 
do sistema das artes visuais no século passado (museus, arquivos, ensino, literatura especializada.
Quando nos perguntamos qual papel do historiador diante da identificação, da qualificação, do 
prognóstico e das interpretações do patrimônio artístico, estamos diante da delimitação do fazer 
próprio do historiador, capaz de compreender a extensão de seu saber na constituição das políticas 
de preservação, de manutenção e de constituição de toda uma cultura material e imaterial, aceitas 
e assimiladas pela sociedade atual.
O patrimônio artístico é uma esfera particular de um amplo sistema de heranças onde o histo-
riador pode compreender a dinâmica de como a sociedade institui o passado. Simultaneamente, 
trata-se do lugar de atuação do historiador como agente propositor de políticas preservacionistas. 
Desta forma, ao pensarmos uma história das imagens da arte estamos diante de perspectivas par-
ticulares que afetam, acionam e promovem a conservação das artes visuais em nossa atualidade.
Apresentar diferentes narrativas historiográficas sobre patrimônio visual é o foco central deste sim-
pósio. Buscamos evidenciar não apenas as estratégias de manutenção dos discursos instituidores 
de tal patrimônio, como também evidenciar o lugar do historiador como construtor do conceito e 
das práticas preservacionistas.
Justificativa: A intersecção “imagens da arte” e patrimônio artístico vem sendo discutido em even-
tos científicos que congregam historiadores e pesquisadores de áreas afins, no interior dos Sim-
pósios Nacionais da Anpuh, desde 2005, ininterruptamente, quando foi oferecido o ST – História, 
arte e imagem. Desde então, um grupo significativo de pesquisadores tem se dedicado ao debate 
da temática, a cada nova edição da ANPUH-Nacional e em eventos diversos, no âmbito regional, 
nacional e internacional. Assim, buscando dar continuidade às discussões até então realizadas, os 
pesquisadores pretendem com a proposição deste ST: Arte e Patrimônio oportunizar aos pesquisa-
dores que se dedicam à temática e à reflexão sobre o papel do historiador, um espaço de discussão 
no âmbito da reunião Nacional da ANPUH, em 2015, na cidade Florianópolis.

Artur Correia De Freitas (Universidade Estadual do Paraná)
• Um feiticeiro entre a vanguarda e o museu: Artur Barrio

Partindo da relação conflituosa entre a temporalidade das artes corporais e a espacialidade dos 
museus de arte, este artigo analisa o caráter ritualístico da vídeo-performance Situações Mínimas, 
realizada em 1972 por Artur Barrio no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em Curitiba. No 
contexto brasileiro dos anos 1960 e 1970, marcado tanto pela repressão militar quanto pelo avanço 
da indústria cultural, alguns artistas e intelectuais defenderam uma abordagem mais abertamen-
te política e performática, porque baseada na positivação crítica da precariedade, do corpo e da 
violência, como nos casos exemplares de artistas como Hélio Oiticica, Cildo Meireles e Antonio 
Manuel, entre outros. Com a era de terror inaugurada pela promulgação do Ato Institucional nú-
mero 5, de 13 de dezembro de 1968, a chamada geração AI-5 radicalizou várias dessas premissas, 
combinando parâmetros da contracultura internacional com a cultura marginal, numa simbiose 
criativa que daria origem a uma série de ações artísticas de teor ritualístico, em tudo opostas às 
convenções do mercado e das instituições de arte. Exemplar a esse respeito, o artista Artur Bar-
rio foi convidado pelo crítico de arte Frederico Morais para realizar, em 1972, no contexto do IV 
Encontro de Arte Moderna, uma intervenção autoral no recém-inaugurado Museu de Arte Con-
temporânea do Paraná, em Curitiba. Ocorridos anualmente na capital paranaense entre 1969 e 
1974 e organizados pelo Diretório Acadêmico Guido Viaro da Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná, os Encontros de Arte Moderna foram eventos culturais que visavam, entre outras coisas, 
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a difusão de propostas artísticas experimentais realizadas no âmbito das vanguardas brasileiras. 
Intitulada Situações Mínimas, a ação de Barrio no evento teve o efeito, no final das contas, de por 
à prova tanto os pressupostos estéticos do Encontro, quanto as convenções expositivas do próprio 
museu. Posicionando-se diante da sacralidade museológica com a determinação de um feiticeiro 
bárbaro, o artista, na ocasião, fez da sua obra uma espécie de ritual de profanação das condições 
institucionais inerentes a um museu de arte. Desse modo, partindo do pressuposto de que esse 
caso pontual pode auxiliar na compreensão dos embates entre vanguarda e museu – ou como 
prefiro, entre tempo profano e espaço de consagração –, analisaremos esta obra pontual de Barrio, 
cujos gestos foram registrados em um filme homônimo, mudo e colorido, de cerca de 12 minutos 
e 30 segundos, atualmente digitalizado.

Clarissa Spigiorin Campomizzi
• Arte, guerrilha e experiência: Frederico Morais e suas propostas em Do Corpo à Terra

O artigo pretende analisar o evento artístico conhecido como Do Corpo à Terra, realizado Belo Ho-
rizonte em abril de 1970. Proposto pelo crítico e curador Frederico Morais, Do Corpo à Terra trouxe 
à capital mineira artistas convidados a realizar propostas inéditas, tanto em um espaço expositivo 
– o Palácio das Artes – quanto em espaços públicos da cidade. 
Do Corpo à Terra foi um marco importante para a arte brasileira, em que propostas inovadoras 
e radicais foram realizadas, criando um ambiente de ruptura e experimentação. Os artistas recu-
saram os tradicionais suportes artísticos e realizaram performances, happenings, intervenções e 
experiências com a participação do público e da cidade. Exploraram novas linguagens e materiais e 
investigaram limites entre a arte e a vida. Havia um teor político em muitas das ações, uma busca 
pela liberdade e um questionamento da ordem vigente.
Entre os artistas participantes estava Artur Barrio, que lançou ao Rio Arrudas quatorze trouxas de 
pano contendo sangue, carne e ossos. Já Cildo Meireles realizou uma obra chamada Tiradentes: 
Totem-Monumento ao Preso Político, em que amarrou dez galinhas vivas a um poste e ateou fogo. 
Outras diversas ações foram realizadas, marcando a rotina da cidade e trazendo reflexões impor-
tantes para a arte e a sociedade. 
Frederico Morais teve papel fundamental no desenvolvimento do evento, atuando como curador, 
crítico e também artista. Ele desenvolveu uma série de fotografias em que relaciona imagens de 
paisagens e elementos urbanos a artistas consagrados. Também criou o Manifesto do Corpo à Ter-
ra, texto que carrega um forte caráter panfletário e defende a liberdade artística como instrumento 
de luta política.
As propostas do evento Do Corpo à Terra podem ser relacionadas a ideia de arte guerrilha, pre-
sente em textos de Frederico Morais na época. Morais defendeu que os artistas fossem guerrilhei-
ros, agindo através de emboscadas, criando situações surpreendentes e usando materiais fora do 
convencional para desconstruir o sistema da arte. Uma ideia que insere-se no cenário político da 
época: após a instauração da ditadura militar e o acirramento do autoritarismo em 1968 com o AI-
5, diversos movimentos de esquerda aderiram à guerrilha, praticando-a como instrumento de luta 
contra o regime. Inspirados pelas experiências de Cuba e da China, a guerrilha estabeleceu-se tanto 
nas cidades quantos nos campos, acompanhada de muita repressão por parte das autoridades.
Frederico Morais traz - através de sua escrita e de sua proposta em Do Corpo à Terra – elementos 
da guerrilha para a prática artística e cultural e promove uma aproximação entre arte e política. 
Explora as possibilidades de contato desses dois territórios e contribui para as transformações da 
arte no período.
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Patricia Ferreira Moreno (UFJF)
• Primórdios da Videoarte no Brasil: subvertendo o irreversível

Os recursos tecnológicos dos meios de comunicação de massa foram apropriados e subvertidos 
pelos artistas tão logo sua acessibilidade tornou-se possível. Assim, ao se apropriarem do meio de 
captação de imagens em vídeo e o ressignificarem, os artistas que se dedicaram à videoarte desdo-
braram as experiências iniciadas pelos que haviam até então usado o filme, visto que muitas obras 
questionaram o uso convencional do suporte, ou seja, o tipo de construção linear que a TV faz do 
vídeo (assim como os artistas questionaram o uso convencional que o cinema fez dos filmes) e, 
principalmente, deram continuidade às discussões sobre as temporalidades, os espaços expositi-
vos e a fruição. 
No Brasil, segundo Arlindo Machado, a única câmera de vídeo acessível aos artistas pertencia ao ci-
neasta brasileiro Jom Tob Azulay, que, em 1974, trouxe o equipamento dos EUA e o disponibilizou 
para Sônia Andrade, Fernando Cocchiarale, Anna Bella Geiger e Ivens Machado, artistas cariocas 
que passaram a interessar-se pelas experimentações do vídeo. Nesse contexto, apropriar-se da lin-
guagem televisiva subvertendo-a era, então, questionar a ordem vigente, subvertendo um sistema 
que legitimava as arbitrariedades cometidas após o Golpe Militar e tornando-o um veículo trans-
formador. Este parece ter sido um importante horizonte para esta primeira geração da videoarte 
no Brasil. O presente trabalho busca investigar como foram realizadas essas obras, suas exposições 
e as estratégias de circulação dessas imagens.

Dária Gorete Jaremtchuk (EACH-USP)
• Um certo Brasil em Washington: a criação do Brazilian-American Cultural Institute (1964-

2007)
A criação do Brazilian-American Cultural Institute (BACI), localizado em Washington D.C., pode 
ser melhor compreendida se relacionada ao interesse que o governo dos Estados Unidos passa a 
demonstrar pela América Latina na década de 1960. Naquele momento, a promoção de intercâm-
bios culturais e artísticos teve papel crucial na agenda norte-americana e o surgimento do BACI 
está diretamente relacionado a esses fatos. O Itamaraty, embora o maior responsável financeiro 
e operacional pelo instituto, teria sido o seu executor, mas não o seu único mentor intelectual. A 
presente reflexão tem como objetivo discutir a trajetória dessa instituição, desde o seu surgimento 
em 1964 até o seu fechamento em 2007. Ou seja, como a instituição pode ser observada como um 
microcosmo das políticas culturais do Itamaraty.

Marize Malta (Escola de Belas Artes - UFRJ)
• Paninhos, agulhas e pespontos: a arte de bordar o esquecimento na história

As artes do bordado, os trabalhos de agulha, os artefatos manuais com tecidos e linhas, tão usuais 
no século XIX e primeiras décadas do século XX, praticamente inexistem preservados em acervos 
brasileiros, dificultando encará-los enquanto patrimônio, dignos de serem, fruídos, pesquisados e 
capazes de gerarem conhecimento. Tudo aquilo preterido pelas instituições acabou, de um modo 
geral, por ser desconsiderado como artístico e sem relevância cultural. Os chamados paninhos, 
entretanto, deram suporte a sociabilidades, ampararam formas de comportamento, participaram 
na construção de identidades de gênero, auxiliaram a desenvolver um tipo de percepção visual, 
um gosto por minúcias, detalhes e ornamentos, estabeleceram uma forma de experiência material 
peculiar, constituindo-se em uma das mais significativas produções de arte doméstica. O presente 
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trabalho pretende recuperá-los do fundo dos baús de nossos antepassados, lançar olhar curioso 
sobre suas conformações e refletir sobre as costuras que prenderam os fios de memória da sua 
existência, impossibilitando a construção de suas histórias.

Isabella Karim Morais Ferreira de Vasconcelos
• “Agulha e linha fazem a fama de Passira”: uma história entre 1985 e 2008.

Esse artigo é parte de uma tentativa de narrar a história da prática do bordado manual em Passira, 
cidade localizada no agreste pernambucano. Uma tradição, uma arte, um patrimônio, um produto 
econômico, um saber/fazer que entre os anos de 1985 e 2008 se constituiu em bandeira para essa 
cidade que é reconhecida – e se fez reconhecer – como a “Terra do Bordado Manual”. Por meio 
de pesquisa bibliográfica - com Fonseca (2005), Dias (2006), Choay (2006), Hall (2006), Chartier 
(1990), Hobsbawn (1997), Canclini (2012) entre outros autores que dão conta de temas como 
memória, tradição, patrimônio e práticas – e documental, busca-se compreender em que medida 
o bordado manual representa um, ou todos esses conceitos, no contexto o qual está inserido. Os 
resultados são parciais, na medida em que a pesquisa encontra-se em andamento, mas apontam 
caminhos a serem seguidos posteriormente. 

Priscilla Perrud Silva (Universidade Estadual de Londrina)
• Um Acervo de Arte como Patrimônio Cultural: O Acervo do Atelier de Paulo Menten e sua 

Trajetória
Durante uma extensa e produtiva carreira artística, iniciada em meados dos anos de 1950, o artista 
visual Paulo Menten (1927-2011) desenvolveu um contínuo processo de acumulação de docu-
mentos, tanto de caráter pessoal quanto de caráter profissional. Os quais se constituem na soma de 
materiais, equipamentos, obras de arte, uma biblioteca, seus diários, cartas, fotografias, catálogos e 
escritos diversos entre outros. As provas de mim de Paulo Menten, de acordo com as proposições 
conceituais de Sue McKemmish, trazem em si a constituição de sua própria trajetória enquanto 
acervo, conforme as colocações de Luciana Heymann. Com esta discussão em pauta, nos lança-
mos a traçar a trajetória do acervo do atelier do artista visual paulistano Paulo Menten, que hoje se 
encontra em seu último atelier, localizado na Rua Almirante Crocane no Jardim Califórnia em Lon-
drina-PR, aos cuidados de sua família. Neste escrito, buscamos levantar e pontuar os constantes 
deslocamentos do acervo ao longo da carreira do artista, entre cidades dos estados de São Paulo e 
do Paraná, assim como a relação que este mantinha com suas provas de mim e procurar interpre-
tar suas intenções para com este acervo, estando nós alicerçados na noção de intenção biográfica 
apontada por Pierre Bourdieu. As perdas e os acréscimos em meio a documentação do artista e a 
relação conflituosa entre um grande acervo de arte, reconhecido até mesmo internacionalmente, 
e as políticas públicas de preservação, e aos interesses privados, considerando assim este acervo 
enquanto um Patrimônio Cultural da cidade de Londrina, que abarca tantos os aspectos históricos 
quanto os artísticos. 

Paulo Knauss (Universidade Federal Fluminense)
• Cor na pintura de paisagem brasileira: estudo da coleção de Guttmann Bicho

O trabalho tem como objetivo apresentar a coleção de arte do pintor Galdino Guttmann Bicho, 
que integra o acervo do Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), desde sua 
doação pela família logo após a morte do pintor. Em seguida, trata-se de interrogar o conjunto de 
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pinturas de paisagem que predomina na coleção a partir da análise dos usos da cor. A coleção reú-
ne um painel de telas a óleo de pinturas de paisagem criadas por pintores brasileiros da geração de 
Guttmann Bicho, que frequentaram a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, no início 
do século XX, e que fizeram da paleta uma das marcas de sua distinção. 

Liane Maria Nagel (UFSC)
• Festas, arte, memória e história: um estudo das comemorações e da exposição de artes 

visuais relacionadas aos 300 anos das reduções missioneiras de São Miguel Arcanjo, São Luiz 
Gonzaga e São Nicolau.
As Missões Guarani-Jesuíticas dos séculos XVII e XVIII deixaram remanescentes artísticos e arqui-
tetônicos que até hoje originam imagens e discursos. As imagens referenciadas nos Trinta Povos 
da Região Platina são produzidas atualmente por pintores, escultores, teatrólogos, músicos e um 
grande número de artistas plásticos constituindo importantes fontes que nos permitem analisar os 
atuais discursos sobre a história das Missões. 
As populações localizadas nas atuais cidades da região missioneira no Rio Grande do Sul comemo-
ram com festas as datas dos aniversários dos antigos povoados missioneiros promovendo exposi-
ções de arte que nos dias atuais permitem análises das intenções comemorativas para a valorização 
do patrimônio histórico regional. Assim pode-se verificar quem eram os artistas, que tipo de obra 
realizaram e que simbologia trabalharam nas mesmas.
Entre os diversos eventos realizados em função das comemorações, na área das artes, o que sem 
dúvida se constituiu no mais importante, pela qualidade das obras resultantes e pelo envolvimento 
de alguns dos artistas mais renomados do país convidados a participar, foi o da promoção do Pro-
jeto Cultural Iochpe junto com a Comissão Trezentos Anos, que resultou na exposição intitulada A 
visão do artista. Arte sobre a arte: a visão contemporânea das Missões. 
As obras no formato de pinturas, fotografias, xilogravuras, vídeos, instalações e outras técnicas 
embasadas em multimídia constituíram um importante conjunto, cujo catálogo traz o registro das 
criações realizadas pelos artistas, em linguagens contemporâneas. Estas foram expostas em Brasília 
de 26/11 a 23/12/87; no Rio de Janeiro, no Parque Lage entre 07/01/ a 24/01/1988; em São Paulo 
no MASP, entre 08/03 a 03/04/1988 e em Porto Alegre, no Centro Cultural da Universidade do Rio 
Grande do Sul, entre 02 a 29/05/1988.
Utilizando a metodologia proposta por Erwin Panofsky para a análise das obras vamos agrupá-las 
pelos temas que envolvem, conforme este autor sugere. Desta forma, analisamos as obras percebe-
mos as representações do espaço/tempo, as que representam alguns personagens da história prin-
cipalmente os índios e os jesuítas. Também as que trabalham com questões simbólicas, e tratam 
das lendas que se originaram.
Neste Simpósio vamos analisar apenas as imagens que se referem as questões simbólicas, envol-
vendo obras dos seguintes artistas: Daniel Senise, Ester Grispum, Jacques Bedel, Maurício Bentes e 
Moisés Baumstein. Isto não significa que apenas estes participaram. Outros como Cildo Meirelles, 
Lívio Abramo, Luiz Carlos Felizardo, Rafael França, Rubem Campos e Vera Barcellos também fize-
ram importantes obras que já foram analisadas em outros momentos.

Anna Paula Boneberg Nascimento dos Santos (Unisinos)
• Arte Sacra como Patrimônio: Legados artísticos na igreja Santa Teresinha do Menino Jesus de 

Porto Alegre (1952-57)
O presente trabalho compõe parte da temática abordada na dissertação de mestrado intitulada 
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“A Pintura Sacra como Patrimônio Cristão: Legados Artísticos e Modelos de Fé em Igrejas Católi-
cas de Porto Alegre (1940-1960)”, defendida em 2014 na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS). Nela, apresentamos o resultado da análise contextual, temática e técnica feita a partir 
da observação de ambiências pictóricas produzidas por artistas italianos em igrejas católicas da 
cidade de Porto Alegre, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Entre os pintores sobre os 
quais discorremos, constam Emilio Sessa e Aldo Locatelli, respectivamente, como o decorador e 
o figurista responsáveis pelas obras pictóricas que compõem o interior da igreja Santa Teresinha 
do Menino Jesus. Produzidos entre os anos de 1952 e 1957, estes trabalhos correspondem a um 
período em que ocorreram diversas transformações nas cidades brasileiras, sobretudo, em rela-
ção ao seu desenvolvimento urbano, industrial, cultural, artístico e religioso. As razões pelas quais 
entendemos que a Arte Sacra deve ser considerada como Patrimônio cristão e, especialmente, 
Patrimônio das cidades, vão ao encontro de interesses do clero e das comunidades católicas sobre 
a perpetuação da sua doutrina através de fontes visuais. A igreja Santa Teresinha do Menino Jesus é 
considerada um espaço de grande afluência de fieis católicos no bairro Floresta, dividindo encargos 
com outra igreja: a igreja São Pedro. A temática da sua composição interna é referente à vida e à fé 
da sua padroeira, santa Teresinha do Menino Jesus, sendo os signos e símbolos nela introduzidos 
por Sessa e Locatelli importantes fontes para o entendimento acerca dos desígnios da fé católica, 
num momento em que as comunidades brasileiras era chamadas a entender e a conhecer mais 
sobre “as coisas do alto”. Pouco tempo após o término destas pinturas, houve a convocação do 
Concílio Vaticano II (1962-1965) sendo este, reconhecidamente, um destacado momento para o 
Catolicismo no Brasil. 

Christiane Heloisa Kalb
• Em busca da originalidade do patrimônio cultural na cidade-espetáculo: o caso da Casa 

Boehm em Joinville/SC
Este trabalho tem o intuito de discutir como um imóvel tombado na cidade de Joinville/SC vem 
respondendo ao mundo das influências contemporâneas da espetacularização. A Casa Boehm, 
hoje uma loja de calçados no comércio, foi construída em 1927 e tombada em 2001, por meio do 
Processo de Tombamento PFCC n. 627/003, de 10 de abril de 2000, homologado pelo Decreto n. 
3.461/2001, do Governador do Estado, na época, Esperidião Amin. O imóvel vem sofrendo altera-
ções físicas, que afetam princípios de unidade, volumetria, padrões de estilo arquitetônico, o que 
faz com surjam debates a respeito dos seus valores estéticos. A depender do gosto dos locatários, 
especialmente no que se referee às cores externas, sem autorização, vislumbra-se a partir da opi-
nião dos participantes do Conselho de Patrimônio da cidade - COMPHAAN, a espetacularização 
que este bem vem suportando em nome de uma sociedade de consumo, que apenas visa o lucro, 
apesar de inúmeros debates teóricos acerca da preservação. Desta forma, quando se pensa em 
restauração de um patrimônio cultural edificado, a preocupação imanente é com a sua imagem 
subjetiva/simbólica, e ainda, não menos importante, no que se refere às cores utilizadas nas pin-
turas das edificações. A metodologia utilizada é qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica, 
documentais no Arquivo Histórico de Joinville – AHJ e na Fundação Cultural de Joinville – FCJ e, 
etnográfica. A etnografia, com nuances interdisciplinares, foi realizada nestes mesmos Arquivos da 
cidade de Joinville, nos arredores do bem em questão e analisando algumas impressões obtidas nas 
reuniões do Conselho de Patrimônio da cidade – COMPHAAN. Este estudo é parte integrante da 
pesquisa para doutoramento em Ciências Humanas, na Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC. Parte-se da hipótese inicial de que as discussões que envolvem as cores em bens tombados 
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têm se relacionado com a autenticidade e a integridade dos conjuntos nos centros históricos. Po-
rém, vai além, já que o espetáculo buscado pelos gestores públicos, com intento de valorizar suas 
cidades, acaba por homogeneizar esses territórios em torno de uma ideia de patrimônio que tem 
sido questionada por alguns teóricos.

Lucy Cristina Ostetto (UNESC)
• Um museu vivo: a patrimonialização das indústrias dos imigrantes italianos no projeto de 

museu ao ar livre em Orleans - sc (1980)
Os locais de memória se constituem em uma possibilidade de reencontrar um tempo, bem como 
os seus saberes e fazeres. Entre os locais consagrados à memória estão os museus. Vistos como 
portas, ou pontes que se lançam na tarefa de salvaguardar, documentar e comunicar, seus acervos 
são marcas de um passado, presentificados pelos processos de museificação. Assim, historicizar a 
patrimonialização das indústrias dos imigrantes italianos no projeto de “museu vivo” ao ar livre em 
Orleans (1980), percebendo-o como uma ação da política nacional de preservação do patrimônio 
- que se ligava à Fundação Nacional Pró-Memória, ao IPHAN e a um conceito de referência cultural 
que traduzia as idealizações de Aloísio de Magalhães – é, antes de tudo, compreendê-lo como um 
artefato cultural. Refletir sobre as políticas patrimoniais, sobre a produção de bens culturais, nos 
contextos de patrimonialização, museificação e histórias de museus é o que se propõe com esta 
pesquisa. Entrelaçando o contexto das políticas nacionais que vigoravam na década de 1980, pra 
discutir o papel dos museus, da cultura material, dos direitos culturais, dos lugares de memória, 
permitindo dar visibilidade e ampliando a compreensão sobre a preocupação nacional com a inte-
riorização das ações que tiveram como foco, à época, os patrimônios regionais e suas identidades. 
Nesta direção, a pesquisa poderá contribuir também para pensar como o Estado de Santa Catarina 
se insere nas políticas de preservação cultural no âmbito nacional.

Marli De Oliveira Costa (UNESC)
• Patrimônio material e imaterial: o “saber fazer” a arte cerâmica em Imaruí-SC

Trata-se de um estudo acerca do patrimônio imaterial que envolve a técnica de cerâmica no litoral 
de Santa Catarina, cidade de Imaruí. Tal técnica encontra-se em vias de esquecimento. A pesquisa 
está vinculada ao Grupo de Pesquisa: história e Memória da Educação- GRUPEHME e ao Grupo de 
Pesquisas: Patrimônio Cultural: Histórias e Memórias, ambos da Universidade do Extremo Sul de 
Santa Catarina-UNESC. O objetivo é buscar compreender a forma como a técnica da fabricação 
de utensílios em cerâmica foi desenvolvida no local pesquisado identificando suas peculiaridades. 
Trabalhou-se com a história oral temática. Foram cinco entrevistas realizadas com filhas e netas 
das mestres na fabricação das “louças de barro”, como elas mesmas denominam essa arte. Além 
das entrevistas investiguei publicações acerca do município e da arte da fabricação da cerâmica 
realizada por pesquisadores catarinenses. As categorias de análise foram: memória, história, cultura 
e arte popular brasileira, patrimônio imaterial e identidade. A idade das mulheres entrevistadas 
varia entre 75 a 95 anos. A pesquisa tem indicado um bairro específico de Imaruí onde as mulheres 
realizavam esse trabalho, o bairro Taquaraçutuba, próximo ao centro da cidade. Acredita-se que 
tal fato se dê pela presença da argila adequada nesse local. As mulheres entrevistadas descrevem 
como era o processo de fabricação das louças, desde a coleta da argila até a comercialização das 
mesmas. As mulheres davam a forma das louças, com ajuda de materiais encontrados no lugar 
como o “porongo”, que servia de molde e a “coronha”, que servia de lixa, entre outros. Depois de 
modelados, os utensílios eram postos em um forno artesanal para a queima. Após todo o trabalho 
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as louças eram comercializadas nas redondezas do lugar bem como, no porto de Laguna. A fabri-
cação desse artesanato permaneceu na localidade desde a sua fundação, no século XIX até meados 
dos anos de 1970. Segundo dados do IBGE dos anos de 1950, esses utensílios era uma das principais 
economias da cidade. O ofício era repassado de mãe para filha, até o momento somente foram 
encontradas mulheres na fabricação dessas louças. Atualmente não existe mais ninguém na refe-
rida comunidade que fabrique esse artesanato. No entanto, percebe-se ainda entre os mais idosos 
que a fabricação das louças de barro, apresenta-se como referencia do trabalho na comunidade do 
Taquaraçutuba. Esse estudo é uma contribuição as pesquisas de arte como patrimônio cultural. 

Andre Cabral Honor (UnB)
• Debaixo da tinta azul: a (re)descoberta da pintura barroca do forro do altar-mor da Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo da antiga Cidade da Paraíba
A Igreja de Nossa Senhora do Carmo na Cidade da Paraíba começou a ser edificada no princípio do 
século XVII, quando os primeiros frades carmelitas se estabeleceram permanentemente na Capita-
nia da Paraíba. Na segunda metade do século XVIII, o templo sofreu modificações substanciais ad-
quirindo características “barroco-rococó” que até hoje lhe garantem um lugar de destaque entre os 
monumentos mais importantes da cidade de João Pessoa. A igreja ostentava altares esculpidos em 
pedra calcária dourados – hoje cobertos por tinta branca –, dez conjuntos de azulejos portugue-
ses apresentando personagens da cultura histórica carmelita, painéis em madeira policromados 
confeccionados especialmente para o templo mediante encomenda da Ordem Terceira Carmelita, 
e uma pintura debaixo do coro alto destacando Santa Teresa de Jesus junto de outros santos car-
melitas. Portanto, era de se esperar que o madeiramento do teto também ostentasse uma pintura 
condizente com seu ambiente barroco. Sabia-se apenas que, no início do século XX, o forro da nave 
principal e altar-mor haviam recebido uma camada de tinta monocromática azul e que se existia 
alguma pintura barroca, a mesma estava encoberta por quase cem anos de repinturas. A oxidação 
dos pregos que sustentavam o madeiramento obrigou o IPHAN e a diocese a retirar todo o forro 
da igreja em 2007, tornando possível uma prospecção na camada pictórica azul, descobrindo-se 
que há uma pintura figurativa encoberta. Em 2009, iniciou-se um processo de restauração e re-
posição do madeiramento do altar-mor que durou quase três anos. Ao término desse processo, 
emergiu uma pintura que exalta a devoção mariana da Ordem destacando alguns personagens 
importantes para a cultura histórica carmelita. Infelizmente, devido a má conservação da pintura, 
a legenda que identificava duas das quatro personagens se perdeu. O presente artigo busca analisar 
essa pintura mariana dentro do contexto imagético do templo, além de propor uma identificação 
factível para os santos anônimos. Como aporte metodológico para essa identificação, utilizar-se-á 
o paradigma indiciário proposto por Carlo Giznburg, comparando as imagens do teto do templo 
da Paraíba com crônicas da Ordem e outras pinturas de santos carmelitas, com especial atenção 
para os painéis da Basílica do Carmo do Recife. 

Maria Alice Honório Sanna Castello Branco (UFMG)
• Oratórios em estilo D. José I: a arte e a fé em objetos da vida privada no século XIX em Minas 

Gerais
O trabalho ora proposto é parte da dissertação apresentada ao PPGAV da Escola de Belas Artes da 
UFRJ, defendida em 2008. Trata-se da pesquisa de uma numerosa série de oratórios mineiros em 
estilo D. José I, cuja filiação estilística corresponde ao rococó religioso. Não havia na historiografia 
da arte brasileira, até então, estudos sobre esses objetos da vida privada.
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No catálogo da exposição “Arte Sacra em Minas Gerais”, de 1972, o restaurador Jair Afonso Inácio, 
funcionário do antigo SPHAN, referiu-se a essa série como “uma concepção tipicamente mineira”. 
Mais adiante, acrescentou que “foram criados em Minas Gerais, não se encontrando congênere 
nem mesmo em Portugal.” São, portanto, peças peculiares do Patrimônio Cultural daquela região. 
Reza a tradição oral que eram feitos nas proximidades da cidade mineira de Santa Luzia. Entretan-
to, não há fontes escritas que confirmem sua origem ou que documentem as circunstâncias da 
produção desses objetos. 
Para este estudo foram selecionados quarenta exemplares que, atualmente, encontram-se em 
acervos institucionais e particulares em diversas regiões brasileiras. 
Como monumentos-documentos, na acepção de Le Goff, foram realizadas análises da forma e 
do sentido por meio da comparação entre os exemplares selecionados. A análise formal incluiu a 
pesquisa da utilização dos materiais (a madeira, o vidro, a pedra talco das imagens em miniatura, 
a folha de ouro) e das técnicas construtivas empregadas. Foi realizada, concomitantemente, uma 
pesquisa sobre a difusão e a assimilação do repertório do Rococó europeu no ambiente artístico 
mineiro a partir de 1770. A análise do sentido foi feita por meio da identificação iconográfica de 
cada uma das imagens de santos e santas e da verificação que mesmas representações ocupam os 
mesmos lugares relativos na composição dos diversos nichos, obedecendo à convenções. É notável, 
ainda, a repetição de motivos ornamentais do vocabulário imagético, compartilhado pela tradição 
religiosa e artística, que constituem outras imagens essenciais ao ritmo e ao simbolismo desses 
oratórios. Como exemplo, as palmetas douradas entalhadas no cume frontal de todos oratórios 
da série.
Esse estudo possibilitou ampliar o conhecimento sobre os elementos artísticos e a capacidade sim-
bólica desta tipologia de oratórios. A conjugação das análises apontou a possibilidade de produção 
da série somente após a primeira década do século XIX, além de indícios de que continuaram a ser 
produzidos em décadas avançadas deste século. O que contraria a datação por afinidade estilística, 
encontrada em alguns museus de arte sacra brasileiros. 
Entendo que a ideia de preservação destes bens patrimoniais depende do reconhecimento de seu 
valor artístico e histórico, (re)conhecimento que proponho apresentar.

Paula Ferreira Vermeersch (Unesp)
• Arquitetura Religiosa Paulista: investigações sobre construtores de templos no Extremo Oeste

A região do Extremo Oeste paulista foi alvo de disputas territoriais acirradas e sangrentas, a partir 
da década de 1850. Graças a processos de grilagem, terras devolutas, que a princípio estavam des-
tinadas a formar uma reserva florestal, nos planos do governo provincial, se tornam enormes pro-
priedades e empresas de colonização, cujos interesses econômicos casaram-se com os projetos de 
expansão ferroviária. Novas cidades surgiram, e com elas, igrejas matrizes e paroquiais. O estudo da 
construção destes templos do Extremo Oeste paulista (região cujo maior município é Presidente 
Prudente, também denominada Pontal do Paranapanema) ainda se encontra inicial, mas algumas 
hipóteses sobre trabalhadores imigrantes e migrantes, responsáveis pela edificação e decoração 
deste patrimônio edificado, podem elucidar alguns aspectos da história cultural e social da região.

Roseline Vanessa Oliveira Machado (Universidade Federal de Alagoas)
• Registros seiscentistas e a representação de um patrimônio urbano nordestino

Ainda hoje, o Nordeste brasileiro carrega em suas feições urbanas fortes memórias coloniais. No 
caso da região de Pernambuco, a qual até o século XIX abrangia também Alagoas, nos primeiros 
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cem anos de efetiva colonização, inúmeras povoações já se encontravam consolidadas em sua 
costa marítima, apresentando níveis de desenvolvimento urbano diferenciados. Além de sua con-
dição de potencial econômico colonial, consistindo na capitania mais próspera da região Nordeste 
baseada na cultura canavieira, um outro fator coloca esta Capitania em situação de destaque no 
contexto em que se insere os dois primeiros séculos de povoamento das terras brasílicas. Ainda 
na primeira metade do século XVI, Duarte Coelho funda as Vilas de Igarassu (1536), e de Olinda 
(1537), representando esta última a sede da Colônia. No século seguinte, outras quatro povoações 
foram elevadas à categoria de vila: Serinhaém (1627), Porto Calvo, Alagoas do Sul e São Francis-
co (1636), sendo essas três últimas hoje pertencentes ao Estado de Alagoas. Entretanto, os per-
cursos urbano e histórico desses lugares de memória de longa duração não são fáceis de serem 
reconhecidos quando se quer entendê-los para além de sua feição física. Pois, com o avanço da 
idade urbana, também chegam até a paisagem as interferências do Tempo e do tempo que tem as 
ações preservacionistas como suas principais conciliadoras. Mas, como a falta de uma página do 
meio de um livro, ler a história com ausências certamente reforça a condição de vulnerabilidade 
de qualquer interpretação. Por outro lado, mesmo os conjuntos urbanos com certa completude 
contextual muitas vezes são vistos de forma restrita, de maneira a camuflar certos significados que 
justificam suas razões de ser, como serão comentados mais adiante. Assim, o fato de muitas de suas 
antigas marcas apresentarem-se desconhecidas ou fragilizadas pela dinâmica cultural estimula o 
interesse contemporâneo dos pesquisadores pelo tema dos ambientes pós-coloniais brasileiros, 
especialmente no que se refere aos momentos iniciais de sua formação. Nos últimos anos, tais 
investigações vêm sendo auxiliadas pelos registros de época, sendo utilizados como importantes 
ferramentas na pesquisa de temas das mais variadas áreas do conhecimento, à medida que podem 
revelar à atualidade um mundo não experimentado, permitindo o acesso ao difícil conteúdo do 
imaginário de uma sociedade distanciada por séculos. A proposta desse artigo é a de tratar desse 
embate entre temporalidades. A idéia consistiu em reunir a vasta iconografia histórica e os rela-
tos de época referente à vilas seiscentistas da Capitania de Pernambuco já citadas e rastrear seus 
dados urbanísticos nesse material, na perspectiva de compreensão da formação dessas paisagens 
enquanto conjunto de caráter patrimonial.

Rogeria Moreira de Ipanema (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Histórias da imagem em repatrimonialização de acervos: o tratado de gravura do arco do 

cego
A produção historiográfica das pesquisas em acervos são conteúdos dos patrimônios-continentes, 
e cada pensamento refletido de uma pesquisa converte-se em latitudes continentais, multiplican-
do a potência destes mesmos patrimônios. Os acervos dos colecionamentos, um dos lugares do 
historiador, instrumentalizam a economia cultural da história, e se o ofício do historiador é pensar, 
pensar significa ocupar. Este trabalho quer ocupar-se de um tratado. Lançados no início da Idade 
Moderna, os tratados impressos entraram como sistemas de conhecimentos teóricos na chave da 
circularidade das ideias que passavam a alcançar uma dimensão mais racional na construção cultu-
ral do pensamento. Em processo na Renascença clássica quatrocentista dos tratados de Alberti - De 
re aedificatoria, De statua, De pittura -, nas relações de produção e comércio das imagens e letras 
dos Quinhentos, à reafirmação metodológica do racionalismo filosófico em Descartes, os tratados 
respondiam ao acúmulo patrimonial dos saberes e dos fazeres, e os de arte, fortaleceram a luta de 
um novo estatuto intelectual para o campo. Na França do século 17, na dimensão institucional aca-
dêmica do ensino artístico, o gravador do corte e da corte, membro e professor da Academia Real 



284

de Pintura e Escultura, Abraham Bosse, publicou em 1645, o Traité de manière de graver. Teórico e 
artista, Bosse construía o patrimônio da gravura no fluxo da produção artística e da reprodução de 
imagens francesas. Cerca de 150 anos depois, a coroa portuguesa fundava em Lisboa a Tipografia 
do Arco do Cego para atualizar a produção científica de reino, atendendo a literatura especializada 
com muitos títulos e áreas. Para às imagens, o diretor, frei Mariano da Conceição Velloso, voltou-
se para o próprio ofício da gravação e imprimação e patrializa em 1801, a tradução do Tratado de 
Gravura de Abraham Bosse, pelo gravador mineiro, José Joaquim Viegas Menezes. Neste mesmo 
ano, o patrimônio da Arco do Cego foI encampado pela Impressão Régia. Na transmigração de d. 
João para o Brasil, aportaram artífices e edições da Tipografia, junto ao grande acervo da Real Li-
vraria, consequentemente naturalizados na nova corte transatlântica portuguesa no início século 
19. A presente comunicação quer tratar questões da arte nas histórias da imagem impressa, pela 
interface patrimônio-continente e patrimônio-conteúdo, problematizadas na ocupação de uma 
das obras raras do Reino de Portugal, patrimonializada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
o Tratado de Gravura do Arco do Cego. 

Michele Bete Petry (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))
• “Paris 1900: a cidade espetáculo”: uma história da exposição como história da arte

Sob a curadoria de Christophe Leribault, Alexandra Bosc, Dominique Lobstein e Gaëlle Rio, rea-
lizou-se no Petit Palais, Museu de Belas Artes da cidade de Paris, entre os dias 02 de abril e 17 de 
agosto de 2014, a exposição “Paris 1900, a cidade espetáculo”, cujo objetivo parecia ser o de fazer 
reviver o cenário e o espírito fin-de-siècle: “Como os turistas vindos admirar Paris mis en scène, o 
visitante de hoje poderá descobrir as outras facetas da Paris de então. Ele passará do Art Nouve-
au à moda e às belas-artes, ao mundo do espetáculo e da noite, últimos divertimentos à véspera 
da Primeira Guerra mundial” (Exposição Paris 1900, 2014). Passados cem anos deste advento que 
demarcou o fim da belle époque francesa, a exposição, organizada em seis seções temáticas, per-
mite-nos visualizar os motivos pelos quais se convencionou chamar de tal modo o período que 
se estende de 1880 a 1914. Por meio da análise desta exposição, pretendemos mostrar algumas 
características principais da belle époque, como (I) o progresso técnico manifesto na arquitetura 
e atrações da Exposição Universal de 1900, (II) a vida noturna da cidade, (III) divertimentos como 
o cinema e o teatro, (IV) a moda parisiense, (V) o movimento Art Nouveau, (VI) a coexistência 
de estilos artísticos. Estas características nos permitem pensar a belle époque francesa como um 
período no qual Paris transformava-se em uma cidade espetáculo e pretendia afirmar-se como a 
capital do mundo, das festas, da moda e das artes. Particularmente no que concerne a este último 
tópico, interessa-nos demonstrar que antes de ser um estilo, a belle époque foi o tempo e o mote 
para a coexistência de dois novos estilos artísticos, o Art Nouveau e o que denominamos Arte do 
Espetáculo. Confundidos frequentemente um com outro e até mesmo com a belle époque, os dois 
estilos possuem, no entanto, especificidades em relação à estética e aos motivos pelos quais emer-
gem, ora enfatizando, ora contrapondo a belle époque.

Clarice Caldini Lemos (Universidade Federal de Santa Catarina), Maria de Fátima Fontes Piazza 
(Universidade Federal de Santa Catarina)
• A revelação de um pintor português numa revista brasileira: António Carneiro

Por que o pintor português António Carneiro (1872-1930) mereceu um artigo no segundo número 
de Árvore Nova: Revista do Movimento Cultural do Brasil, de setembro de 1922? O que chamou 
à atenção é que este artigo intitulado Sobre António Carneiro – Redacção é na realidade, acres-
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centando as notas introdutórias da editoria, uma reprodução de um artigo do médico e escritor 
português Manuel Laranjeira (1877-1912) publicado na Serões: Revista Ilustrada, no ano de 1907, 
passado mais de uma década, quando nem o autor e nem a revista mais existiam.
O artigo ressalta a influência do pintor francês Pierre Puvis de Chavennes (1824-1898) na obra 
desse pintor português, além de reproduzir estudos, esboços e desenhos de retratos feitos por An-
tónio Carneiro, o que denota um apreço pelas figuras canônicas da literatura e da história daquele 
país da península ibérica, como Antero de Quental, Alexandre Herculano, Oliveira Martins e João 
de Deus. A escolha das temáticas está em sintonia com o movimento da Renascença Portuguesa 
do qual Carneiro fez parte.
A comunicação pretende explorar as implicações deste determinado artigo para o projeto estéti-
co da revista, tendo em vista a ligação de Carneiro com o movimento da Renascença Portuguesa 
e também a ligação do diretor da revista com o intelectual português Álvaro Pinto. Pretende-se 
enfatizar que Árvore Nova permitiu desvelar algumas questões que merecem atenção nos inter-
câmbios culturais entre o campo intelectual português e brasileiro, como a deste pintor retratista 
de figuras de relevo da cultura portuguesa, de paisagens e de temas bíblicos, o que denota que no 
repertório do patrimônio português prevaleceu a arte acadêmica, os ícones do campo intelectual 
e cultural, além de uma visão tradicional da arte.

Luciene Lehmkuhl (Universidade Federal Da Paraíba)
• Os historiadores e os documentos de arte: pesquisas com a revista Ilustração Brasileira.

Com o projeto Imagens de arte e ilustrações publicadas na revista Ilustração Brasileira, a equipe de 
pesquisadores se propõe a estudar a publicação de imagens de arte e ilustrações nas páginas da 
revista Ilustração Brasileira, perceber a presença e a participação de artistas e ilustradores, a circula-
ção e a visibilidade das suas obras, visando identificar o espaço dedicado às artes plásticas e visuais 
nessa revista que é parcela significativa da imprensa ilustrada, na primeira metade do século XX. 
No entanto, esta proposta só pode ser formulada porque projetos anteriormente realizados, pro-
porcionaram condições e material de pesquisa para a atual investigação. Em torno da coleção da 
revista Ilustração Brasileira, desde o ano de 2006, estão sendo desenvolvidas pesquisas que culmi-
nam em múltiplos produtos, desenvolvidos junto ao Instituto de História e ao PPGHI/ UFU. Desde 
as primeiras pesquisas dedicamo-nos às imagens de arte e às ilustrações presentes nas páginas da 
revista, visando refletir acerca da visualidade das revistas ilustradas e do espaço dedicado às artes 
plásticas e visuais nesse tipo de publicação a partir da presença de obras e artistas nas páginas da 
revista Ilustração Brasileira. Logo, pensar a presença e a circulação de obras de arte, de artistas e 
ilustradores nas revistas ilustradas, é pensar o meio artístico em suas relações com as esferas da 
cultura, da política e do social no Brasil e no exterior, em dialogo permanente. Assim, diferentes 
caminhos se entrelaçam: as ações de preservação das revistas com estudo da conservação preven-
tiva da coleção do CDHIS, o estudo do design gráfico da revista e sua materialidade, e o estudo das 
imagens de arte e ilustrações. É o ponto de contato entre estes caminhos que reúne nosso interesse 
nesse momento.
Pensarmos e agirmos a partir da história e com a história nos leva a buscar parcerias na arte, no 
design e na ciência da conservação para podermos lidar com e tratar do objeto de estudo pro-
posto, a revista Ilustração Brasileira. Aprendemos ao longo da realização destes projetos que para 
acessarmos os conteúdos dos documentos precisamos antes acessar a materialidade desses docu-
mentos (volume, dimensão, suporte, cores, cheiros, texturas). Logo percebemos que os conteúdos 
são diretamente dependentes das formas a eles atribuídas. Portanto, ler e ver os documentos que 
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“escolhemos” exige conhecermos as técnicas necessárias para esta aproximação, levando em conta 
seus contexto de produção, mas também o lugar no qual o documento se encontra e o tratamento 
a ele atribuído, além do percurso por ele trilhado até o momento do encontro com o pesquisador. 
Assim, esta proposta de comunicação pretende refletir acerca do acesso dos historiadores às obras 
e documentos de arte publicados nas revistas ilustradas.

Joachin Melo Azevedo Neto (Universidade Federal da Paraíba/Campus III)
• Modernismo e cultura nacional no pensamento de Sérgio Buarque de Holanda

Talvez o historiador Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) seja mais conhecido nacionalmente 
devido ao célebre ensaio sobre a história cultural brasileira, intitulado Raízes do Brasil (1936), do 
que pela sua atuação como jornalista internacional. Sendo assim, proponho analisar uma série de 
artigos assinados por esse autor sobre patrimônio cultural brasileiro e modernismo publicados, 
originalmente entre 1920 até 1949. Esses textos revelam para o público leitor contemporâneo um 
Sérgio Buarque ainda jovem que transitou com desenvoltura e erudição pelos campos da crítica 
literária, história da arte, bem como fornecem elementos suficientes para embasar reflexões em 
torno de sua convergência e posterior distanciamento dos intelectuais que deflagraram, em São 
Paulo, a Semana de Arte Moderna no ano de 1922. Busco, portanto, inserir esse debate em uma 
perspectiva mais ampla, conforme já sugerem alguns ensaios de Antonio Arnoni Prado, na qual 
seja evidenciada a atual necessidade de leituras mais críticas acerca do processo de canonização 
dos modernismo paulista.

Marcelo Robson Téo (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• Do boudoir à roça: música e sensorialidade no olhar de Almeida Júnior sobre o urbano e o 

rural
A obra de Almeida Júnior tem sido apontada por parte da historiografia da arte brasileira como 
premonitória do modernismo. Para alguns, teria mesmo lançado os moldes que, salvo alguns ajus-
tes, serviriam para a crítica e para pintores de peso como Cândido Portinari. A percepção acerca 
de sua obra resta, por vezes, reduzida a tal diálogo, que, apesar de evidente e relevante, é anacrô-
nico e não responde a inquietações do seu tempo, aos dilemas do artista e da sociedade da qual 
fez parte. Embora a historiografia saliente as obras dedicadas ao caipira e a temas rurais, o pintor 
teve, ao longo de sua breve trajetória, uma relação intensa com a cidade e temas urbanos. Ambas 
as dimensões de sua produção foram marcadas por problemas comuns, advindos do universo da 
percepção e da sensorialidade. Nesse cenário, a música, enquanto metáfora e tema, desempenhou 
papel fundamental, mais tarde reavaliado pela historiografia e associado quase que exclusivamente 
ao nacionalismo e ao ideal de arte/identidade brasileira. O intuito deste artigo é explorar tais pon-
tos de tensão, tomando como guia algumas obras do artista, as quais delinearão os contornos da 
narrativa e da problemática a ser desenvolvida: o lugar dos sentidos e os sentidos da modernidade 
na obra do pintor ituano.

Ana Maria Marques (UFMT)
• História e gênero através de quadros históricos de Moacyr Freitas e Antônio Parreiras

As fontes visuais podem ser recursos operacionais para o ensino de História. Este trabalho propõe 
fazer um debate sobre memória, da educação patrimonial, da História Visual e dos estudos de gê-
nero. Toma-se como objetos empíricos uma seleção de quadros históricos de Moacyr Freitas e de 
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Antônio Parreiras. As pinturas de Freitas objetivam tratar temas debatidos no campo da História de 
Mato Grosso, em articulação com o Instituto Histórico. Os quadros históricos de Antônio Parreiras 
trazem os embates de mercado, de concepção de história, de contexto de época e de arte. Ambos 
artistas, em temporalidades e lugares diferentes, sinalizam um forte discurso que construiu lugares 
de mulheres e de homens – especialmente aqueles que se consagraram como heróis nacionais.
Antônio Parreiras iniciou um ciclo de pinturas históricas, em grande parte, por encomendas dos 
poderes públicos, retratando e buscando afirmação sob a ótica regional de tais elites contratantes, 
mas sem perder a irreverência particular na forma de retratar personagens e fatos heroicos.
Moacyr Freitas é cuiabano, nascido em 7 de julho de 1930. Formou-se em Arquitetura em 1960, 
pela Faculdade Nacional de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. 
Atuou profissionalmente nessa área e foi um dos idealizadores do CPA (Centro Político Adminis-
trativo) construído na década de 1980 para desafogar o Centro Histórico de Cuiabá, em vias de 
tombamento. Também é escritor e começou a desenhar (as gravuras históricas também foram 
publicadas) e pintar após sua aposentadoria, em 1991, quando também entrou para o Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso.
As noções de memória, patrimônio e gênero se conectam com as práticas pedagógicas, que, por 
sua vez, podem interligar sala de aula e museu. O museu entra como um valioso espaço de me-
mória, pois as obras artísticas expostas permitem trocas educacionais e culturais, tanto quanto 
possibilitam, por meio de seus modos de representar, uma análise das relações de gênero presentes 
nos cenários e nos personagens retratados. Os quadros históricos ora analisados encontram-se nos 
acervos dos museus investigados – o Museu Histórico de Mato Grosso (Cuiabá/MT) e o Museu 
Antônio Parreiras (Niterói/RJ) – e foram referenciados em livros de História.

Emerson Dionisio Gomes De Oliveira (Universidade de Brasília)
• Patrimônio que incomoda: museus e coleções de arte

Consolidado como espaço de salvaguarda do patrimônio artístico no século XIX, o museu de arte 
tornou-se, nos séculos posteriores, protagonista na errática manutenção de tal patrimônio no Bra-
sil. Tal protagonismo configura as instituições museológicas como basais para a definição do esta-
tuto artístico vigente. Resultado de negociações, tal estatuto é responsável por delinear o que tem 
sido admitido como artístico, e num instância complementar, o devemos perpetuar e transmitir 
como arte. O presente trabalho busca, no verso, identificar o museu como espaço de esquecimen-
to, que julga e dá visibilidade a um conjunto da produção artística historicamente selecionada, e, 
simultaneamente, censura outra parte como bagagem incomoda ao estatuto do artístico atualiza-
do. Para tanto, elegemos como exemplo para exprimir a questão o acervo do Museu de Arte Con-
temporânea do Mato Grosso do Sul (MARCO). Tal museu é detentor de uma coleção permanente 
ampla e heterogênea, marcada por discursos identitários e negociações pontuais. 

015. As “escritas de si” e as relações entre o público e o privado nas Américas (séculos 
XIX-XXI)
Coordenação: Stella Maris Scatena Franco Vilardaga, Fabiana De Souza Fredrigo

Resumo: Este simpósio temático tem como objetivo reunir pesquisas, já desenvolvidas ou em an-
damento, que abordem as “escritas de si” nas diferentes regiões das Américas. As temáticas presen-
tes em materiais dessa natureza não se limitam exclusivamente ao âmbito privado. Mesmo a docu-
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mentação aparentemente mais circunscrita ao individual e até à intimidade de sujeitos particulares 
pode conter traços que extrapolam esta dimensão e atingem configuração mais ampla, dialogando 
com o coletivo, seja por reproduzir anseios congêneres de pessoas de um mesmo grupo social; seja 
por expressar formas de sentimento que indicam o pertencimento a uma certa clivagem identitá-
ria; ou ainda por deflagrar as hierarquias e as relações de poder entre diferentes pessoas no interior 
de um mesmo grupo. Essas fronteiras entre o público e o privado ficam ainda mais porosas quando 
os trabalhos envolvem as produções de figuras que tiveram atuação na política e na esfera pública, 
como intelectuais, estadistas e escritores, e também mulheres, que procuraram ultrapassar, pelo 
uso das “escritas de si”, os limites do âmbito privado. Personagens com estes perfis vêm sendo mui-
to estudados na área de História das Américas do período da independência à contemporaneida-
de, não somente por suas ações e obras, mas também por meio de materiais que até recentemente 
eram descartados como fontes de interesse para o historiador. Desta maneira, ao agrupar investi-
gações que têm como fontes e/ou objeto de pesquisa cartas, biografias, autobiografias, arquivos 
pessoais e diários íntimos ou de viagem, pretende-se promover uma reflexão sobre a fluidez da 
fronteira entre o público e o privado, bem como sobre os aspectos metodológicos que envolvem 
as fontes mencionadas.
Justificativa: Muito já se preveniu a respeito das armadilhas presentes nos escritos de natureza 
biográfica. Produzidos, na maior parte das vezes, com vistas a resgatar e desvendar as trajetórias 
individuais “tal como elas existiram”, acabaram construindo personagens com missões e destinos 
definidos a priori e gerando uma ilusão biográfica (para usar a célebre expressão de Pierre Bour-
dieu, 2002). Para que essa ilusão seja criada, vários procedimentos são mobilizados no decurso da 
produção da “escrita de si”: atribui-se ao “eu” do personagem retratado certas intencionalidades, 
busca-se recompor totalidades, anular contradições e fazer prevalecer uma certa coerência; isto é, 
narra-se “a” vida com começo, meio e fim, alinhavada por uma lógica que define sua razão de ser. 
Várias podem ser, portanto, as limitações apontadas quando se tem em mente esses materiais: seu 
caráter pessoal, a teleologia implicada na sua confecção, o problema do fragmento. A pergunta, en-
tão, não é improcedente: haveria que se abrir mão das fontes de natureza biográfica? Felizmente há 
combatentes das posições extremistas no campo historiográfico. Como já bem pontuou François 
Dosse, em O Desafio biográfico (2009), seria uma generalização desqualificadora, desprezar o nome 
próprio, pensar o sujeito enquanto entidade não pertinente ou, ainda, crer que tudo nessa seara 
é mero “efeito”. Partindo dessas reflexões é que propomos, neste Simpósio Temático, congregar 
trabalhos que trafeguem em torno das chamadas “escritas de si” (GOMES, 2004), e que discutam 
o seu emprego no exercício da pesquisa em História, bem como na reflexão sobre a construção do 
conhecimento histórico. Na atualidade, a análise de uma produção focada no biográfico não exclui 
a dimensão do político, mas, ao contrário, busca promover as interações entre o individual e o cole-
tivo, evidenciar as relações de poder que perpassam o âmbito privado e assinalar as conexões entre 
este último e a esfera pública (RÉMOND, 2003). Levando-se em consideração estas questões mais 
amplas é possível circunscrever neste Simpósio trabalhos desenvolvidos dentro de um diversifica-
do leque de possibilidades, como aqueles que lidam com cartas, diários, biografias, autobiografias, 
arquivos pessoais ou até mesmo relatos de viagem, que são textos fortemente autoreferenciais. A 
construção das memórias oficiais e as relações de gênero são outros flancos apropriados para se 
explorar as vinculações entre o público e o privado. A análise crítica dos diferentes tipos de fontes 
assinaladas e a compreensão das mesmas como parte integrante de uma realidade mais ampla que 
o meramente pessoal são oportunidades para empreendermos os necessários e frequentes exames 
sobre o lugar do historiador, o que constitui, em verdade, o objeto maior deste Encontro.
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Juan David Figueroa Cancino
• O terceiro reino e a terceira conquista: Jiménez de Quesada a invasão do território 

colombiano no século XVI
Os espanhóis que invadiram e se estabeleceram nas terras dos indígenas muíscas no século XVI, 
localizadas na cordilheira oriental do território colombiano, elaboraram uma narrativa que iden-
tificava suas ações e o entorno anexado como a “terceira conquista” e o “terceiro reino” em pree-
minência das Índias espanholas, com o intuito de conseguir honra e mercês reais. Nesse contexto, 
analiso a autoimagem projetada por Gonzalo Jiménez de Quesada, o líder da invasão, por meio 
de suas “probanzas de méritos e servicios” e seu escudo de armas. Nesses documentos ele se apre-
senta como o “terceiro conquistador” depois de Hernando Cortés e Francisco Pizarro. Argumento 
que essa autoimagem heroica está no berço das narrativas criollistas e patrióticas elaboradas pela 
historiografia local da época colonial e do século XIX, as quais têm ressonâncias na memória social 
colombiana até a atualidade.

Fernanda Bastos Barbosa (Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP))
• A escrita de si: a auto-representação de Porfirio Díaz como o Salvador do México (1876-

1911)
Porfirio Díaz tornou-se presidente do México após ganhar a eleição de 1876. Manteve-se no gover-
no, por meio de reeleições – mesmo que discutíveis –, até o ano de 1911; época em que renunciou 
devido a eclosão da Revolução Mexicana. O período correspondente aos seus anos de governo é 
conhecido como Porfiriato. 
O objetivo geral do doutorado é pesquisar como ocorreu a construção oficial da identidade nacio-
nal mexicana neste período. Por tratar-se de um tema amplo, tal proposta é analisada a partir de 
quatro eixos de análise, que são estruturantes e recorrentes nos discursos do presidente: a) cidada-
nia, b) soberania c) modernização e d) lugar do indígena. 
As fontes utilizadas para atingir tal objetivo são os discursos de abertura das sessões ordinárias do 
Congresso Nacional mexicano, proferidos semestralmente pelo próprio Díaz. Nestes documen-
tos o presidente fazia balanços dos diversos setores governamentais e indicava caminhos a serem 
seguidos, bem como assinalava quais eram os projetos nacionais para o próximo período de seis 
meses.
Para esta comunicação abordarei uma esfera específica dos documentos supracitados: a auto-re-
presentação de Díaz como o herói moderno, consagrado como matriz de pensamento a partir, 
principalmente, do livro de Thomas Carlyle: Don Porfirio representava-se, narrativamente, como 
o homem predestinado a transformar o México e guiá-lo pelo sendeiro da paz, do progresso e da 
felicidade. 
Díaz era legitimado em seus discursos como o único governante capaz de promover mudanças 
significativas. O passado caótico do país ganhava dimensão e legitimava as ações de Don Porfirio 
no presente. O presidente emergia como a figura do herói salvador que, visualizando o passado 
mexicano, fora o escolhido para mudar o presente e guiar o México a um futuro feliz. 
Díaz sintetizava a mudança, representava o personagem símbolo que faria o México se transformar. 
É interessante perceber como ele se identificava como o homem providencial, aparentando sem-
pre um lutador, um combatente, que escolheu, como missão de vida, salvar sua nação. Se obser-
varmos as biografias consideradas porfiristas e a auto-representação de Don Porfirio, o presidente 
enquadrava-se no arquétipo de Cincinatus (categoria desenvolvida por Raoul Girardet [1980]).
É importante destacar que o objetivo não é afirmar que se trata aqui do verdadeiro ou do falso 
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presidente, mas como essas construções e interpretações arquitetaram uma representação de Díaz 
que legitimava seu governo e suas ações políticas – principalmente em um momento de grande 
agitação no país. Para Paul Garner (2003), a relação entre Díaz e o destino mexicano foi ampla-
mente explorado pelo Porfiriato para criar, política e socialmente, a relação entre o presidente, a 
independência do país e sua soberania nacional.

Natania Neres da Silva
• Em defesa de Elisa Lynch: Autobiografia e biografias no embate de memórias sobre a Guerra 

do Paraguai
Após o final da Guerra do Paraguai, foram publicadas inúmeras biografias dedicadas a contar a 
trajetória de Elisa Lynch, uma das mulheres mais importantes envolvidas no conflito. Nascida na 
Irlanda, ela se mudou para o Paraguai em razão de seu envolvimento afetivo com Solano Lopez, 
que a conheceu durante uma viagem diplomática à Europa, antes de se tornar presidente do país. 
Com a morte de Lopez no final da guerra, Lynch teve a maior parte de seus bens confiscada, foi 
expulsa do país e sofreu uma série de represálias. Diante disso, escreveu, em 1875, o texto “Exposi-
ción y Protesta”, através do qual se defendeu de várias acusações e reivindicou suas propriedades. 
Essa obra é considerada importante por influenciar a leitura que biógrafos fizeram sobre Lynch 
posteriormente.
Tendo isso em vista, o principal objetivo desta comunicação, formulada a partir de meu projeto de 
mestrado, é refletir criticamente sobre como esse texto foi interpretado e incorporado por duas 
biografias da Elisa Lynch. Além de avaliar essa influência na produção e reprodução de memórias 
sobre essa personagem, pretendo investigar a relação dessas duas obras com a historiografia pro-
duzida sobre a Guerra do Paraguai. A primeira biografia analisada, denominada “Madama Lynch”, 
foi publicada em 1958 por Henri Pitaud, biógrafo designado pelo ditador Alfredo Stroessner, cujo 
governo foi marcado, entre outras coisas, pela regeneração nacionalista das figuras de Solano Lo-
pez e de Elisa Lynch. Nessa época, as principais obras sobre a Guerra do Paraguai se inseriam numa 
historiografia revisionista, que minimizava as responsabilidades paraguaias no desenlace do confli-
to, enaltecendo a figura de seu líder político. A segunda biografia, “Calúnia - Elisa Lynch e a Guerra 
do Paraguai”, foi publicada em 2009 pelos autores irlandeses Michael Lillis e Ronan Fanning. Embo-
ra centrada na reconstrução da trajetória da personagem, a obra também guarda uma relação im-
portante com as perspectivas historiográficas mais atuais sobre a Guerra, que tendem a enfatizar 
as disputas políticas e territoriais entre os países envolvidos.
Além dessas questões, pretendo examinar certas permanências e divergências interpretativas so-
bre a figura da Elisa Lynch nestas biografias, dando ênfase às questões de gênero. A trajetória da 
personagem foi marcada por uma série de polêmicas, tanto por seu papel de destaque no cenário 
político e cultural paraguaio, como pelas diversas especulações criadas em cima de seu passado 
vivido na Europa. Sendo assim, é importante analisar as formas como as duas biografias procura-
ram resolver essas controvérsias, não deixando de considerar a importância que a escrita de si teve 
sobre tais reconstruções de sua trajetória.

Mayara Brandão Venturini
• Thomas Jefferson: a escrita autobiográfica, a construção da imagem e um projeto de si

Esta pesquisa, denominada Thomas Jefferson: a escrita autobiográfica, a construção da imagem 
e um projeto de si, analisa a autobiografia de Jefferson, escrita no ano de 1821, e publicada pelo 
seu neto em 1826. Com intuito de levantar discussão acerca da construção de uma imagem de si 
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– construção que entendemos ser intencional e objetivar ser delegada à posterioridade – e do pro-
cesso de construção dos mitos políticos, utilizamo-nos das problematizações fundamentadas na 
obra de Phillippe Lejeune “O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet”. Assim, a importância 
de contextualizar o autor-personagem dentro do ambiente político e ideológico do qual escreve 
(necessariamente alinhando-a a história dos EUA), e a problematização dessa fonte cruzando com 
outros documentos da época se faz necessário. O intuito aqui é analisar os elementos que compõe 
a autobiografia e o processo pelo qual essa imagem construída foi recebida no momento da publi-
cação, e como foi utilizada a posteriori. 
Quando falamos em compreender o contexto não nos limitamos a preocuparmo-nos apenas com 
os acontecimentos histórico-políticos do período da escrita de Jefferson; entendemos que é essen-
cial contextualizar elementos como a produção de autobiografias e a autopromoção da imagem 
pública desse período. Isso é importante, pois nos ajuda a entender o uso das autobiografias. 
Trabalhando a escrita autobiográfica de Jefferson, dentro da História Política, é pertinente que se 
analise de maneira comparativa a imagem perpetuada na escrita dessa autobiografia e aquela que 
alcançou a posterioridade. Seu epíteto de Defensor dos Direitos Humanos/dos Escravos, a impor-
tância dada ao seu papel de um dos principais autores da Carta de Independência e sua presença 
no monte Rushmore são exemplos claros do que se associa a imagem de Jefferson. Dessa forma, 
buscamos entender qual foi o papel efetivo dessa autobiografia nesse processo de criação ou apro-
priação dessa imagem. 
Diversos autores, como Colin Bonwick, Willian Cohen, Paul Leicester Ford, Robert McColley, entre 
outros, fazem parte de uma historiografia que traz questionamentos sobre essa imagem de Jef-
ferson. Os questionamentos acerca dessa imagem são feitos, muitas vezes, respaldados no cruza-
mento da analise autobiográfica com outros documentos – correspondências, cartas, notícias em 
jornais – que são base para reconstruir o caminho pelo qual os acontecimentos relatados se deram 
e como eles podem ter sido trabalhados dentro da autobiografia ou no meio publico daquele pe-
ríodo. 
Todo esse percurso pelas fontes é essencial para que localizemos Jefferson em seu tempo e espaço, 
mantendo sempre em mente o contexto linguístico em que seu discurso se efetua e posteriormen-
te se perpetua, teoria encontrada na obra de John Pocock.

Ana Paula de Oliveira Carvalho (Secretaria de Educação do Estado do Rio De Janeiro)
• Correspondências negreiras: uma análise das epístolas apreendidas na escuna Emília: 

repressão, ligações comerciais, e anseios no processo de abolição do tráfico de escravos no 
Brasil
As embarcações que, geralmente, transportavam mercadorias, também levavam notícias muito 
ansiadas. Assim, não podia ser diferente com os navios negreiros, que além de transportarem ca-
tivos, também conduziam uma vasta gama de informações registradas nas cartas a bordo, muitas 
delas contendo apontamentos sobre as importantes redes de comerciantes, as dinâmicas internas 
do continente africano, as relações entre a África e o Brasil, além dos anseios e temores dos homens 
que se lançavam na tortuosa, porém rentável, atividade negreira.
O trabalho proposto tem por objetivo a perscrutação das correspondências apreendidas no in-
terior da escuna Emília, embarcação capturada em 1821 por ser suspeita de participar do tráfico 
ilegal, já que teria obtido escravos provenientes do porto Onim (Lagos), no momento em que o 
tráfico de cativos era vetado, aos súditos portugueses, para as regiões acima da linha do equador. 
Após as primeiras sanções ao tráfico luso-brasileiro, as missivas passaram a conter informações 
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como datas e localidades onde foram escritas inverídicas. Tal situação ocorria porque, caso fosse a 
embarcação capturada, essas correspondências poderiam constituir-se em uma prova da ilegalida-
de da atividade praticada. Portanto, os dados extraídos a partir dessas fontes devem ser criteriosa-
mente analisados. 
Quando ocorria o apresamento de embarcações acusadas de comporem o tráfico ilegal, os papéis 
encontrados a bordo eram confiscados para serem apresentados ao tribunal da comissão mista 
como possíveis provas da ilicitude do tráfico. Entre esses papéis, comumente existiam as cartas. 
Logo, esse corpus documental além de constituir uma importante fonte para se conhecer o cur-
so das notícias do tráfico negreiro também é bastante significativo para se apreender as ligações 
constituídas, visando dar continuidade a uma atividade ilegal que passava a ser reprimida cada vez 
com mais força. 
A pretensão da pesquisa é ponderar acerca do panorama de supressão do tráfico de escravos. A 
partir das 41 missivas perscrutadas, pode-se elucidar algumas questões essenciais para a compre-
ensão dos mecanismos utilizados por traficantes visando burlar a fiscalização empreendida pela 
Royal Navy. Assim como se pode conhecer quem eram os remetentes e destinatários das missivas 
transportadas, além de ser possível apreender os anseios e temores dos indivíduos envolvidos no 
trato negreiro.

Rafael Domingos Oliveira da Silva (Universidade Federal de São Paulo)
• Uma história social da escrita de si: autobiografias e a escravidão nas Américas

A partir da noção de “escrita de si”, cunhada pelo filósofo francês Michel Foucault na década de 
1980, procura-se discutir a importância das autobiografias como documento histórico. Como diá-
logo, considera-se os estudos promovidos no interior da história social, em especial a historiografia 
da escravidão, a partir do trabalho desenvolvido com documentação de naturezas variadas. Utili-
za-se como referência autobiografias produzidas por mulheres e homens negros, escravizados ou 
libertos, entre os séculos XVIII e XIX. Dessa forma, evidenciam-se as dinâmicas da produção social 
da escrita de si, que iluminam a compreensão da relação entre o indivíduo e a sociedade, estruturas 
e processos, seus movimentos e contradições, na constituição da reflexão histórica. 
Conclui-se que a escrita de si é, assim, uma categoria útil, na medida em que ressalta a constituição 
de um sujeito forjado pela/na escrita. Mas isso só se torna uma chave para o trabalho do historia-
dor social quando a questão deixa de ser apenas o “como” isso se realiza e passa a ser também o 
“por que” se realiza. O sujeito que se constitui na escrita não é autônomo diante do mundo do qual 
faz parte. Portanto, compreender a forma como escreve, mas sobretudo, o porque o realiza, num 
conjunto amplo de possibilidades, é o que torna as autobiografias um documento fecundo para o 
trabalho do historiador social.

Aline Vitor Ribeiro (Universidade Federal de São Paulo)
• Entre livros, autores e viagens: A construção de um abolicionista na autobiografia Minha 

Formação, de Joaquim Nabuco.
Essa comunicação tem como objetivo analisar o livro Minha Formação ,  escrito pelo abolicionis-
ta Joaquim Nabuco como uma autobiografia ,  e publicado como livro apenas em 1900. Primei-
ramente, esse livro apareceu no jornal Comércio de São Paulo ,  em 1895, sendo, posteriormente ,  
publicado pela  Revista Brasileira. Nosso intuito é refletir sobre a forma como Nabuco constrói sua 
trajetória de vida,  afirmando-se enquanto abolicionista e  analisando o que ele considera terem sido  
suas influências. Nesse ponto ,  questionamos de que maneira e em que medida sua narrativa auto-
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biográfica e suas influências tendem a projetar um “perfil” de abolicionista. Ao olhar mos  para suas 
inspirações – livros, autores, viagens – pensaremos  em  como se utilizou delas para desenvolver seu 
discurso abolicionista.

Jose Alves De Freitas Neto (Unicamp)
• Era necesario escribir para el pueblo: de discursos sobre a vida privada e e a constituição de 

uma esfera pública em La Moda (1837-1838).
Ao pensar práticas da vida privada e a constituição de uma esfera pública a partir de La Moda: ga-
cetín semanal de música, de poesía, de costumbres, editada por membros da Geração de 1837, em 
Buenos Aires, consideramos pertinente investigar, para além dos conteúdos e temas expostos no 
gacetín, modulações da vida cotidiana portenha e suas representações simbólicas que emergiram 
nos textos da publicação. As interações e repetições que surgiam em formatos breves e fragmen-
tados são notáveis por expor questões tais como formar um público, especificamente mulheres e 
jovens, e criar um repertório republicano num cenário que parecia que tudo estava por ser feito. 
Na tensão entre um público desejado e as saborosas contradições dos textos dos editores devemos 
buscar aspectos de um impacto político-cultural que, apenas a posteriori, pode ser observado 
com a consolidação da Geração de 1837. A paisagem urbana, as sedutoras ruas do Cabildo, as re-
sistências culturais que remontavam ao legado hispânico, o esforço por difundir a “boa música e as 
belas letras”, por exemplo, são dimensões necessárias para compreender um espaço público que se 
formava e as tensões sinalizadas pelos jovens editores de La Moda.
Tal como proposto por Hernán Pas, os textos iniciais do pensamento político da Geração de 1837, 
incluindo La Moda, devem ser abordados de acordo com a convocação inicial do salão literário 
organizado por Marcos Sastre, no qual se assumia a função pública e política da formação intelec-
tual e de ser mediadora entre diversos públicos. A ideia de uma literatura social, por exemplo, era 
uma forma de sair do Salão Literário e ocupar a esfera pública, constuindo um imaginário público 
e patriótico em indicações práticas sobre valores, comportamentos que expressariam o progresso 
da humanidade e o “espírito da nação”. 
A proposta da comunicação é destacar os aspectos da vida privada, observando-se distâncias e 
aproximações, sob o olhar dos editores Juan Baustista Alberdi, e o ideário que se consolidou no 
pensamento político e cultural da Argentina a partir da Geração de 1837.

Kátia Gerab Baggio (UFMG)
• Um poeta das Américas no Brasil: Rubén Darío

O poeta, contista, jornalista e diplomata Rubén Darío (1867-1916), entre inúmeras viagens, visitou 
o Brasil em duas oportunidades: em 1906, como secretário da delegação de seu país, a Nicarágua, 
na III Conferência Pan-Americana realizada no Rio de Janeiro, e em 1912, como jornalista. Foi rece-
bido por autoridades diplomáticas brasileiras e escritores, ligados principalmente ao Itamaraty e 
à Academia Brasileira de Letras. O objetivo desta comunicação é analisar as conexões intelectuais 
que Darío estabeleceu no Brasil, no início do regime republicano, assim como seu olhar sobre o 
“gigante” da América do Sul, o lugar do Brasil na América Latina e o pan-americanismo. 

Marcela Cristina Quinteros
• A(s) imagem(s) construída(s) em torno de Juan Natalicio González

Juan Natalicio González (1897-1966) foi um dos mais destacados intelectuais do Paraguai durante 
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a primeira metade do século XX. Foi membro do Partido Colorado, ensaísta, jornalista, editor, polí-
tico, embaixador, diretor das revistas por ele criadas – Guarania, América Económica e Eutaxía – e 
presidente de seu país entre 1948 e 1949.
Através desta comunicação, pretende-se por de relevo três tipos de escrita sobre a trajetória de 
González: a biográfica, a autobiográfica e a historiográfica. Ao comparar os três estilos, não só será 
apresentado o próprio percurso intelectual de González, senão também os embates historiográfi-
cos em torno de sua figura como do revisionismo histórico paraguaio, do qual era férreo defensor.
González teve uma significativa presença na vida política paraguaia, mas foi no campo intelectual 
que sua trajetória deixou marcas duradouras. Sua produção jornalística, ensaística e editorial foi 
fecunda e variada, sendo uma ferramenta fundamental no uso político da historia de seu país. 
Retomando os principais eixos do revisionismo histórico paraguaio (centrado na recuperação da 
figura de Solano López, do povo paraguaio como verdadeiro herói nacional – e nele, a exaltação da 
mulher paraguaia é central – e da cultura guarani), González deu sua contribuição para a recons-
trução da identidade nacional e superação do trauma da derrota na Guerra da Tríplice Aliança ao 
difundi-lo e consolida-lo fora das fronteiras de seu país.
O estudo dos escritos biográficos, autobiográficos e historiográficos não só permitem uma apro-
ximação à trajetória de González, como também evidenciam os mecanismos através dos quais 
foram construídas diversas imagens em torno de sua figura, muitas vezes encontradas e contradi-
tórias, mostrando as diferentes temporalidades do sujeito. Aqui serão consideradas, em primeiro 
lugar, as três biografias escritas sobre González y uma peça de teatro que resgata suas ideias e seu 
cotidiano; em segundo lugar, será apresentado um livro de memórias escrito pelo intelectual para-
guaio no final de sua vida e parte de seu epistolário para a análise da escrita de si; por último, serão 
resgatadas as representações de González como erudito ou como ideólogo por parte da historio-
grafia e da crítica literária paraguaia.

Caroline Rippe de Mello Klein (UFFS)
• Roberto Campos e a escrita de si: Um estudo da memória

O presente estudo se constitui em analisar a constituição do discurso do político Roberto Campos 
através de suas memórias, expressas na obra “Lanterna na Popa”. Essa pesquisa anseia por mostrar 
a lógica presente nessas memórias, mostrando Campos como um agente e homem de seu tempo, 
revelando quem foi esse personagem e a sua construção sobre si através de uma narrativa expressa 
no livro, em conjunto com fotografias de época. Portanto, o trabalho se baseia em mapear as re-
presentações desse político, através de uma escrita sobre si.

Celso Castro (FGV/CPDOC)
• Na “família militar”: autobiografias de mulheres de militares

Já existe um significativo conjunto de estudos históricos e biográficos sobre militares na história do 
Brasil. A instituição militar, em função do protagonismo político que exerceu ao longo de todo o 
período republicano, pontuado por golpes e rebeliões, tem sido um objeto privilegiado de análise. 
Além disso, trata-se de uma instituição extremamente centrada num ethos masculino. Por esses 
motivos, as mulheres de militares sempre permaneceram atores ocultos e praticamente desapa-
recidos da produção historiográfica e sociológica. Imersas num mundo “totalizante”, as mulheres 
de oficiais, principalmente do Exército, tradicionalmente devem dedicar-se à carreira dos maridos, 
permanecendo à sua sombra e imersas na “família militar”. Embora esse modelo de família possa 
ser considerado “tradicional” na sociedade brasileira, temos aqui algumas características específi-
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cas. Por acompanharem as várias mudanças de cidade dos maridos, dificilmente podem ter um 
trabalho autônomo. Além disso, vivendo numa instituição “totalizante”, passam a pertencer a um 
mundo social que se vê, em muitos aspectos, como simbolicamente apartado do “mundo civil”. 
Este trabalho pretende examinar a narrativa autobiográfica de um conjunto de mulheres de mili-
tares produzidos nas últimas décadas. Inseridas em publicações muitas vezes de difícil acesso, ou 
financiadas pelas próprias autoras, esse conjunto de narrativas permite observar aspectos pouco 
conhecidos da vida militar, a partir do ponto de vista de personagens cuja voz é muito pouco 
conhecida. Serão destacados aspectos como: a reprodução da hierarquia dos maridos entre as 
mulheres; a presença cotidiana do controle social num meio social marcado pelo pertencimento à 
“família militar”; a construção de uma mística militar relacionada à importância da instituição para 
a nação; e as tensões que, mesmo consideradas disfuncionais, teimam em se manifestar.

Aline Monteiro de Carvalho Silva (Universidade Federal Fluminense)
• Apenas um subversivo: construção de memória através da autobiografia de Dias Gomes

A proposta da apresentação é pensar, de forma breve, a construção da trajetória e a produção 
da memória sobre si do dramaturgo Dias Gomes, através de sua autobiografia intitulada Apenas 
um Subversivo escrita no ano de 1998, um ano antes de sua morte repentina. Pretendo perceber 
a revisão que o autor fez de sua vida e carreira, demarcando os pontos positivos, reafirmando ca-
tegorizações e características, defendendo-se de apontamentos negativos e fazendo em seu texto 
uma positivação de sua imagem. Para tal análise, busco compreender a trajetória de Dias Gomes, a 
relação entre o biografado e o contexto a sua volta. 
Dias Gomes foi durante cerca de quarenta anos um dos autores mais conhecidos e celebrados da 
dramaturgia nacional. Sua trajetória pessoal se confunde com a história do teatro moderno brasi-
leiro e com o crescimento e expansão da televisão nacional. Suas produções ganharam maior vulto 
durante os anos da ditadura militar, período em que também se deu a sua transição dos palcos 
teatrais para as telas de tevê. Na reflexão sobre a construção de sua autobiografia, podemos refletir 
sobre alguns aspectos como a questão da trajetória, da memória e da escrita de si.
Pretendo tratar sua autobiografia, como uma produção que tem como objetivo positivar e rea-
firmar a imagem do autor como um dos grandes dramaturgos nacionais, ligado à esquerda e que 
refletia sobre a política e sociedade brasileira. Para além, a obra aparece nesta análise como forma 
de valorização e de positivação do seu papel como intelectual e artista, em um momento em que 
tanto sua dramaturgia e quanto o seu papel na sociedade havia passado por um descenso, por revi-
sões, reformulações, autocríticas e mudanças. Sua autobiografia é, portanto, um documento em si, 
o registro de uma imagem positiva que resgata sua trajetória num momento em que Dias Gomes 
vivia uma crise pessoal e artística. A intenção desta proposta é demonstrar que a autobiografia do 
dramaturgo estabelece a reafirmação de seu papel e de sua importância dentro de um rol de inte-
lectuais e artistas influentes e militantes do século XX.

Monica Brincalepe Campo (Universidade Federal de Uberlândia)
• Narrativas subjetivas no nuevo cine agentino: Lucrecia Martel e Albertina Carri

Esta comunicação tem por tema as narrativas de duas das principais diretoras do nuevo cine ar-
gentino, Lucrecia Martel e Albertina Carri. Ambas as diretoras participaram ativamente do pri-
meiro momento do nuevo cine argentino, deflagrado desde meados dos anos 1990 e início deste 
século XXI. Das características que marcam suas obras, a subjetividade com que constroem suas 
narrativas ao articular temas privados às questões relativas à sociedade, à política e às diretrizes das 
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práticas culturais da vivência urbana podem ser aqui elencados a subsidiar a discussão. Destacam-
se os temas dos conflitos, seja aqueles referentes à violência existente no interior da família, como 
também, relativa à vida em sociedade. Os espaços públicos e privados (as residências em seus usos 
e na relação com o espaço público) são matéria da estética destas narrativa que compõem de ma-
neira instigante a prática fílmica a que as duas diretoras se debruçam.

Andresa Martins Rodrigues (Rede estadual de ensino)
• O periodismo cultural como espaço de reinvenção intelectual

O principal objetivo desta comunicação é discutir a respeito da produção de uma escrita de si, 
realizada pela esquerda intelectual argentina, durante a transição à democracia na Argentina, na 
década de 1980. Para isso, foram analisados ensaios veiculados na revista cultural Punto de Vista 
(1978-2008), que dirigida por Beatriz Sarlo e por um conselho composto pelos intelectuais Car-
los Altamirano e Hugo Vezzetti entre outros, se inseriu nas discussões políticas e culturais de sua 
contemporaneidade. A intelectualidade que utilizava o periódico como plataforma de debates, 
colocou em circulação autoanálises e autocríticas que visavam repensar as posições políticas e as 
práticas intelectuais adotadas nas décadas anteriores à última ditadura militar que ocorreu no país. 

Ivania Pocinho Motta
• Marion Mulhall: a América do Sul sob o olhar irlandês.

A irlandesa Marion Mulhall viveu na Argentina por cerca de vinte e cinco anos. Nesse período 
(meados do século XIX), conviveu com as elites locais, bem como acompanhou seu marido Mi-
chael Mulhall, fundador do jornal The Standard, em viagens de reconhecimento e catalogação de 
informações sobre a América do Sul, o que lhe propiciou lançar um olhar abrangente sobre nosso 
continente. É nossa intenção traçar uma breve análise de suas obras “From Europe to Paraguay 
and Matto-Grosso (1877) e Between The Amazon and Andes or Ten Years of a lady`s travels In the 
Pampas, Gran Chaco, and Matto-Grosso” (1881), que relatam essas experiências, constituindo-se 
como um verdadeiro amálgama entre público/privado e trazendo à tona as intersecções entre 
história, literatura e sociedade. 

Jamilly Nicacio Nicolete
• Escritos de Mary Dascomb: uma leitura de si, uma leitura da história

A presença de educadoras de diferentes nacionalidades no Brasil oitocentista contribuiu para a 
Educação e a necessidade de um repensar sobre o lugar da mulher na sociedade. Mary Dascomb 
era missionária, educadora e participava ativamente da vida pública da igreja presbiteriana e da Es-
cola Americana de Curitiba, instituições que representava através do ensino escolar e eclesiástico. 
Estudar sua vida é resignificar a história das mulheres, em especial, das que permaneceram inuptas. 
À partir da perspectiva da História Cultural, dos estudos de Gênero e da análise de suas cartas, que 
revelam sua vida pública e pessoal, apresentamos este trabalho.

Giovanna Pezzuol Mazza (Mestranda no programa História Social - USP)
• Um olhar feminino para os Andes: Autobiografia de Marina Nuñez del Prado (1908-1995)

Marina Nuñez del Prado (1908-1995), artista boliviana, iniciou seus estudos em escultura na Aca-
demia de Bellas Artes de La Paz, na qual se tornou a primeira professora do gênero feminino a 
ocupar as cadeiras de Escultura e Anatomia Artística, em 1930. Proveniente da elite local, viajou 
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não apenas pela Bolívia como por diversos países da América Latina, Europa e Ásia, permanecen-
do dez anos nos Estados Unidos, mantendo neste período um ateliê na cidade de Nova Iorque. 
Tendo como eixo fundamental de sua obra um olhar telúrico, místico e espiritual sobre o mundo, 
desenvolveu obras com temas relacionados à paisagem andina e, em especial, às populações in-
dígenas, com foco para as mulheres e a maternidade. Paulatinamente, foi adquirindo reconheci-
mento tanto num circuito artístico latino-americano quanto internacional, com destaque para sua 
participação na I Bienal de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, na XXVI Bienal de Veneza, em 
1952, e exposição realizada no Petit Palais de Paris, em 1953. Esta comunicação utilizará como fonte 
primária a autobiografia de Nuñez del Prado publicada em 1972, intitulada Eternidad en los Andes, 
no intuito de compreender sua inserção no cenário mais amplo do modernismo latino-americano. 
Pretende-se explorar a postura da artista de valorização da identidade boliviana pautada em um 
determinado imaginário acerca das paisagens andinas e das populações indígenas junto de suas 
manifestações culturais. Além disso, a comunicação problematizará a forma pela qual a artista dis-
cute sua condição de mulher em busca de realizar-se profissionalmente no mundo artístico, sendo 
estas questões que emanam da própria fonte de pesquisa.

Romilda Costa Motta (UNASP- SP)
• Práticas políticas e representações de si. Os escritos autobiográficos da mexicana Antonieta 

Rivas Mercado(1900-1931) e da brasileira Patrícia Galvão/Pagu (1910-1962)
O presente trabalho apresenta conclusões de um a pesquisa que se debruçou sobre a trajetória de 
duas latino-americanas: a mexicana Antonieta Rivas Mercado (1900-1931) e a brasileira Patrícia 
Galvão (1910-1962). Mulheres de facetas múltiplas, marcadas por diferenças sociais, políticas e 
ideológicas. Foram consideradas transgressoras de normas sociais e culturais vigentes, ao ultra-
passarem fronteiras, apontando outras possibilidades de ação para as mulheres no espaço públi-
co, participando ativamente de movimentos artísticos e políticos que propunham mudanças. As 
fontes privilegiadas da investigação foram as “escritas de si” (cartas, autobiografia e diário pessoal). 
Por meio delas, lapidaram imagens de si perante seus interlocutores, refletiram e se pronunciaram 
sobre questões relacionadas a tensões próprias às dificuldades de conciliação entre a vida privada 
(maternidade, casamento, divórcio, tradição) e a atuação pública (no âmbito da cultura e da po-
lítica). Como mulheres representativas de um tempo de mudanças - anos 1920-1930 -, políticas, 
culturais e comportamentais assumiram, em distintos níveis, de forma sutil ou declarada, que a 
maternidade não era o único ou maior projeto de suas vidas, passando a disputar espaço com ou-
tros papeis e lugares que desejaram viver e incorporar como parte da vivência feminina.

Angela Maria Macedo de Oliveira (Universidade Estadual do Piauí - UESPI)
• De professora primária à militante pró-feminista? História, memória e escrita de si em 

Teresina na segunda metade do século XX.
Este texto discute as diferenças de gênero e escrita de si em crônicas jornalísticas de autoria de 
Iracema Santos Rocha da Silva, na década de 1950 quando foi constante a escrita para o jornal O 
Dominical (Crônica Feminina). A partir de um levantamento inicial das crônicas, percebeu-se que 
os assuntos enfatizados tratam de questões relacionadas à condição feminina, à educação na cida-
de de Teresina e questões políticas. Essas questões revelavam um contexto social de desigualdade 
e hierarquia entre os gêneros, uma sociedade que expressava valores rígidos em relação à condição 
feminina na vida pública e privada se comparada à condição masculina. A categoria conceitual uti-
lizada neste texto foi gênero, que discute como são criadas historicamente as relações sociais entre 
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o masculino e o feminino, que são, portanto históricas. Assim como também foram importantes 
as discussões em torno da escrita de si e da micro-história, estas possibilitam pensar e escrever a 
História de um ponto de vista não mais globalizante, mas voltado a trajetórias individuais que pos-
sibilitam entender ecos do movimento feminista na cidade de Teresina a partir da trajetória de vida 
de Iracema Santos Rocha da Silva na segunda metade do século XX. 

Aura Esnelia Hurtado Arias
• Subjetividade e escrita: práticas epistolares camponesas na Colômbia, 1950 - 1970.

Na virada para a segunda metade do século XX na Colômbia surge Acción Cultural Popular, uma 
organização da Igreja católica que oferecia programas de alfabetização através da radio. Tratava-se 
de programas educativos que vinculavam aos camponeses com os mais variados níveis e formas de 
relação com a palavra escrita, oferecendo-lhes desde o ensino ou aperfeiçoamento das técnicas da 
leitura e da escrita até formação como líderes comunitários que participavam como mediadores 
entre a emissora e os camponeses que participavam da audição das aulas. Para isto muitos jovens 
camponeses foram se formar como líderes em Institutos Campesinos que faziam parte da organi-
zação, por períodos de até quatro meses se internavam nestes institutos onde recebiam formação 
intensiva pela comunidade religiosa argentina das Hermanas de San Antonio. Em muitos casos ao 
voltar para os seus povoados os novos líderes camponeses estabeleciam uma frequente troca epis-
tolar com as suas professoras do instituto, onde informavam das atividades que realizavam para 
a organização, dos seus propósitos, sucessos e frustações como líderes. Temos uma interessante 
relação entre processos de educativos, práticas epistolares e classes populares onde surgem formas 
de se manifestar o eu intimo frente ao outro através da experiência epistolar. Os apartes autorrefe-
renciais desta correspondência permitem indagar sobre o lugar que ganhou a escrita nos processos 
de subjetivação destes líderes. Desde esta perspectiva consideramos estas cartas não como textos 
escritos exteriores aos sujeitos, senão como uma expressão da sua interioridade. Assim, esta comu-
nicação se propõe analisar o vinculo epistolar estabelecido através desta troca epistolar a partir dos 
pressupostos analíticos desenvolvidos por Foucault sob a governabilidade do sujeito e as práticas 
de se. 

Stella Maris Scatena Franco Vilardaga (Universidade De São Paulo - Usp)
• Pulsões juvenis: política e intimidade no diário pessoal do chileno Isidoro Errázuriz (1851-56)

Nesta comunicação proponho analisar o diário pessoal de um chileno que, muito jovem, empreen-
deu uma viagem de estudos ao exterior. Aos 16 anos, Isidoro Errázuriz (1835-98), então estudante 
do Instituto Nacional - centro de formação secundária da elite do país -, envolveu-se, junto com 
outros jovens de sua geração, na oposição ao governo conservador, o que foi manifestado de forma 
pública. A época era de perseguição às posições liberais e de fechamento de periódicos contesta-
dores da ordem política estabelecida. O ímpeto juvenil resultou em sua expulsão do Instituto e na 
decisão familiar de enviá-lo em viagem de estudos aos Estados Unidos, para concluir o secundário, 
e, na sequência, à Alemanha, para titular-se como advogado. Sua viagem durou de 1851 a 1856, 
período durante o qual produziu um diário íntimo em que registrou sua visão sobre o ocorrido no 
Chile e sobre a perspectiva liberal. Esses registros se mesclam à narração dos sentimentos de amor 
e de amizade, também presentes no diário. Trata-se de um documento interessante para se anali-
sar os desejos transgressores nos terrenos da política e da intimidade, manifestados por um jovem 
latino-americano do século XIX.
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Renato Matsui Pisciotta (UNISUZ - Faculdade Unida de Suzano)
• Lafayette Rodrigues Pereira e o “poder marital” - Direito, o público e o privado no fim do 

Oitocentos
Utilizar os manuais jurídicos do final do século XIX como fonte histórica possibilita a percepção de 
como o Estado, enquanto ente público, regulava aspectos da vida privada no Brasil naquele mo-
mento. Se tomarmos como exemplo o direito civil, encontramos o popular compêndio de Direito 
de Família de Lafayette Rodrigues Pereira.
Nele, existe o conceito de “poder marital”. Para que a sociedade conjugal pudesse bem caminhar, 
seria necessário que apenas uma pessoa a governasse. Esta seria o marido, pelas “razões naturais 
do sexo”. Assim, o marido podia exigir obediência da mulher em “tudo que for honesto e justo”, 
escolher o local do domicílio conjugal, entrar e defender a esposa em ações judiciais e administrar 
os bens do casal.
A legislação conferia, portanto, preeminência ao sexo masculino tanto em questões patrimoniais 
quanto nas relações afetivas do casal. À mulher cabia a obediência e sofria restrições tanto na vida 
pública quanto na privada. O adultério feminino era visto como mais grave que o do homem por-
que poderia trazer um filho espúrio para o seio familiar.
O Direito dos anos iniciais da República entronizava um modelo de moral patriarcal, tornando-o 
discurso oficial do Poder público. Ao mesmo tempo, trata-se de um dos momentos de construção 
ideológica da “ciência jurídica”, que elabora método, hermenêutica e objeto próprios e dimensiona 
a família enquanto campo de estudos nos quadros do Positivismo e do Liberalismo.

Patrícia Aparecida Guimarães de Souza
• As personagens das cartas de Álvares de Azevedo

Nesta comunicação pretendo analisar, sob a perspectiva de gênero, a correspondência ativa de 
Álvares de Azevedo (1831-1852), poeta romântico nascido na cidade de São Paulo e criado no Rio 
de Janeiro. Este estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla, que desenvolvo em meu mestrado, 
sobre as representações de gênero na obra do poeta. 
As cartas ganham importância, pois entendo, de acordo com Peter Gay, que, mesmo que a literatu-
ra não corresponda ao “real”, ela se ancora em possibilidades imaginativas dadas por ele. Assim, são 
de grande relevância para sua produção elementos do período em que ela foi produzida e da vida 
do seu autor. As cartas se constituem como fontes fragmentárias, para a aproximação das experi-
ências vivenciadas por Álvares de Azevedo, através das quais é possível observar suas impressões 
sobre seu meio social e também a maneira que buscava se apresentar para as pessoas com quem se 
correspondia. Notamos, além dessas características individuais, marcas do período na reprodução 
de padrões na forma de se comunicar. 
Temos acesso a um corpo de 71 cartas escritas entre 1840 e 1851, que incluem desde bilhetes in-
fantis e pedagógicos até os relatos de seu cotidiano em São Paulo. Detenho-me, principalmente, 
nas 54 cartas escritas durante o período em que Álvares de Azevedo voltou para cidade natal para 
estudar direito na Faculdade do Largo São Francisco. A maior parte delas foi dirigida a mãe, mas 
também contamos com oito cartas escritas ao seu amigo Luís Antônio da Silva Nunes. Reclama-
ções a respeito de São Paulo são permanentes, mas também podemos encontrar descrições de 
seu cotidiano e das personagens que orbitam a vida do poeta, com grande enfoque nas mulheres. 
Projeções sobre a recepção das cartas também são frequentes, o que faz de seus correspondentes 
personagens permanentes de suas cartas. Os receptores ganham uma posição ativa, apesar de não 
termos acesso as suas respostas, pois foram eles que escolheram quais cartas poderiam ser públicas 
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e os trechos que deveriam ser retirados. 
Partindo destas considerações, nesta comunicação abordarei as relações de gênero que embasam 
a formação desses “personagens” descritos nas cartas. 

Genilson de Azevedo Farias (UFRN)
• Oiteiro: uma janela aberta para as relações de gênero na segunda metade do século XIX.

O trabalho apresentado por ora, ainda em estágio inicial, busca trazer à discussão as relações de 
gênero presentes no livro Oiteiro: memórias de uma sinhá-moça, livro este de memórias e tam-
bém autobiográfico da escritora potiguar cearaminense Madalegna Antunes (1880-1859). Filha de 
senhores de engenho do então próspero vale do Ceará-Mirim - RN, Madalegna Antunes foi uma 
típica sinhá moça brasileira como nos diz o historiador e folclorista Luís da Câmara Cascudo: “(...) 
mãe e avó, criada em engenho de açúcar, com mãe preta, educada em colégio do Recife (...)” (CAS-
CUDO, in: ANTUNES, 2003: 19) a qual, além da publicação de Oiteiro, também colaborou com 
jornais femininos locais: “O sonho” e “Esperança”. Em linhas gerais, o referido livro é considerado 
uma raridade, principalmente pelo fato de ter sido escrito por uma mulher, exatamente porque 
são poucas as memorialísticas femininas escritas no Brasil e, especialmente, em um momento em 
que os ciclos de poder literário e de imprensa ainda vedavam a abertura para as mulheres escrito-
ras chegando inclusive a ser equiparado por Cascudo ao diário de Helena Morley Minha Vida de 
Menina (1942). Ao registrar suas memórias, Madalegna Antunes através da palavra, saiu do quadro 
de silêncio em que muitas mulheres foram relegadas deixando assim, um importante registro his-
tórico do período em que viveu incluindo a cultura escolar da época no que se refere às mulheres. 
Além disso, a escritora traz as suas vivências como aluna interna durante cinco anos do colégio São 
José, escola católica da cidade do Recife destinada ao ensino de meninas das classes abastadas do 
império. Nesse sentido, é sobre estas vivências que pretendemos nos ater neste trabalho, visando 
compreender as relações de gênero vivenciadas no seio de uma instituição que primava por uma 
pedagogia que visava instruir o corpo e a alma das meninas e moças a um ideal de mulher que se 
queria nos oitocentos.

Joelma Dias Matias (Universidade Federal de Sergipe)
• As epístolas de Emília Fontes e as práticas amorosas em Sergipe no século XIX

Este artigo tem como objetivo apresentar as propostas iniciais de um projeto de pesquisa que 
busca analisar as práticas amorosas em Sergipe no século XIX a partir da análise da obra Luz nas 
Tormentas (1948), de Emília Rosa de Marsillac Fontes. Pretende-se, ainda, compreender as regras 
socioculturais que controlavam as práticas amorosas no Nordeste brasileiro do século XIX, bem 
como analisar o comportamento feminino diante dessas regras. Utilizaremos também, como fon-
tes para a pesquisa, jornais e processos crimes que tratam de litígios amorosos entre casais no 
período a ser analisado. As pesquisas sobre as práticas amorosas no Brasil ainda são ínfimas e no 
sentido de colaborarmos com a investigação sobre as práticas amorosas no Brasil e em Sergipe, 
pretendemos com esse estudo lançar novos olhares acerca dos costumes da sociedade sergipana 
relativos às práticas amorosas no século XIX.

Fernanda Jaime Andrade (Secretaria de Educação do Estado do Pará)
• Escrita de si: história e memória de uma adolescente

Este projeto pretende desenvolver uma pesquisa sob a perspectiva da escrita íntima feminina, ten-
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do diários íntimos como principal fonte de pesquisa. Trata-se de quatro diários originais manus-
critos, registrados por uma adolescente, residente em Castanhal – Pará, cujo pseudônimo neste 
trabalho será Lucy. Estes diários são datados de 1992 a 1996 e fazem parte do acervo pessoal do 
professor Dr. Márcio Couto Henrique, que tem a guarda do material. 
No primeiro contato com os suportes da adolescente consegui visualizar concomitantemente 
questões dos âmbitos cultural e social registradas pela autora, além de amores, paixões, dores, me-
dos, angústias, problemas, desejos, sonhos, objetivos e um sem-número de temas relacionados ao 
íntimo da jovem. Questões políticas e econômicas, formação familiar e escolar, modos de sociabili-
dade, memória de acontecimentos e outros pontos podem ser percebidos nos apontamentos, de-
notando que o diário, para além de um registro subjetivo e íntimo, possui uma dimensão histórica, 
sendo influenciado pelo contexto social, tempo e espaço de quem o escreve. O recorte temporal 
deste projeto se explica porque os diários deste período descrevem de forma mais regular todas as 
questões apontadas anteriormente sobre a vida da autora. 
A partir disso, a pesquisa pretende, principalmente, analisar o processo de construção da identi-
dade pessoal de Lucy a partir dos registros feitos nos diários. Pretendo perceber quais os principais 
conflitos enfrentados pela autora na fase adolescente; como ela lidava com essas divergências típi-
cas da idade e até que ponto estes “conflitos” estavam relacionados com ambiente sócio-cultural 
da autora, no início da década de 1990. Os suportes nos possibilitam perceber as mudanças e 
permanências desses conflitos, não somente da jovem, mas também do próprio meio no qual ela 
estava inserida. Para Le Goff (1990, p. 547), a possibilidade de ter diários íntimos como fonte de 
pesquisa, enriquece a investigação histórica, pois, além de estar impresso o ponto de vista de quem 
escreve, os registros podem nos revelar fragmentos do cotidiano, consciente ou inconsciente, bem 
como a história da época em que foi escrito e elementos da sociedade que o produziu. É possível 
perceber nos diários muito além de experiências individuais: compreendem-se vivências que estão 
de acordo com tempo e espaço de quem registra.

Débora Clasen de Paula (UFFS)
• Rubens, Amélia e suas “escritas de si”: redes sociais nas correspondências da família Antunes 

Maciel de Pelotas/RS
O objetivo deste trabalho é investigar, a partir da correspondência privada de dois membros da 
família Antunes Maciel, as redes sociais construídas e mantidas por estes escreventes. As corres-
pondências foram redigidas pela Baronesa dos Três Serros, Amélia Hartley de Brito Antunes Maciel, 
e Rubens Antunes Maciel, neto desta. Escritas entre 1885 e 1918 o acervo do Museu Municipal 
Parque da Baronesa - Pelotas, Rio Grande do Sul - dispõe de 153 cartas remetidas pela Baronesa à 
sua filha Amélia e 49 cartas enviadas por Rubens a seus pais durante uma viagem realizada à Europa 
no ano de 1914. Tem-se como objetivo analisar as redes sociais identificando quem eram os inter-
locutores e qual era a natureza dos vínculos mantidos pelos escreventes. Para este trabalho foi feita 
uma sondagem da documentação relativa ao fundo pertencente à Baronesa e decidiu-se realizar 
um corte na análise das correspondências redigidas por Amélia no ano de 1909, ano em que ela 
encontra maior dificuldade para superar os entraves no aluguel de uma casa a fim de que a família 
de sua filha pudesse viajar para o Rio de Janeiro. Devido a este empecilho, a Baronesa escreve mais 
de 40 cartas a fim de justificar e também convencer a família a não desistir da viagem, sendo este 
também o momento em que lançará mão de todos os recursos para conseguir seu intento de 
ter todos junto a ela na estação invernosa. Para facilitar a análise dividiremos o trabalho em três 
partes. Inicialmente, torna-se necessário refletir acerca da fonte utilizada e o que ela nos possibi-
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lita em termos qualitativos aprofundar acerca das redes, uma vez que a utilização de cartas pelos 
historiadores é relativamente recente. Em um segundo momento, apresentaremos os Antunes Ma-
ciel no período de escrita das missivas e também visando localizar o leitor acerca dos vínculos de 
parentesco por eles formado. Nesta parte, será destacada a correspondência ativa da Baronesa e 
como evidencia a existência de redes. Por último, pretende-se referir os terceiros presentes nas car-
tas, sobretudo nas correspondências de Rubens Antunes Maciel, fundo ainda não explorado pelos 
historiadores. As correspondências de Rubens, escritas às vésperas da Primeira Guerra relatam os 
vínculos de amizade existentes entre a família Antunes Maciel e a família Aranha, vínculos que 
posteriormente também serão políticos.

Ana Luce Girão Soares de Lima (Fundação Oswaldo Cruz)
• Do singular ao plural: arquivos, biografias e história.

Durante primeiras décadas da República a vulnerabilidade dos portos brasileiros às epidemias afe-
tava negativamente as relações comerciais com outros países. A remodelação da cidade do Rio de 
Janeiro incorporou o saneamento e elegeu o combate às epidemias como um ponto crucial. Anali-
sar a experiência vivida por Oswaldo Cruz, que protagonizou alguns dos episódios marcantes deste 
processo, e que se revela em sua correspondência, pode trazer uma nova contribuição às diversas 
narrativas sobre o período.
No Arquivo Pessoal Oswaldo Cruz há uma importante e significativa série de correspondência que 
reúne cartas, telegramas, cartões e bilhetes compartilhados pelo titular com a esposa e com cien-
tistas brasileiros e estrangeiros. São 1200 itens que cobrem os anos de 1889 a 1916. 
Ego - documentos , evidências de mim ou escritas de si , os arquivos pessoais vêm merecendo a 
atenção de historiadores interessados nos relatos autobiográficos e sua importância para a pesqui-
sa histórica. Na perspectiva da micro história, Loriga (2011) propõe que o historiador, ao lidar com 
o gênero biográfico, deve afastar-se do julgamento moral, concebendo as trajetórias individuais 
como elementos de tensão reveladores dos conflitos: “(...) o trabalho do historiador não é moral, 
no sentido de que não propõe exemplos a seguir, mas é ético, pois faz aparecerem as questões 
inseparáveis da escolha, do erro, do fracasso.” Assim ela advoga a recondução da subjetividade à 
pluralidade das ações dos indivíduos, invocando a necessidade do rigor do método histórico, limi-
tado pelas fontes, mas aderindo à ideia da narrativa histórica como um discurso sobre a realidade 
permeado também por elementos ficcionais. 
Gomes (2004) discute o interesse pelos relatos autobiográficos com ênfase na documentação epis-
tolar, que chamou de “escritas de si”. O termo identifica uma prática recente de colecionar registros 
da vida profissional, familiar e afetiva, com o intuito de criar uma memória e uma versão que so-
breviva à nossa breve existência. O historiador que utilizar esta fonte estará trabalhando com uma 
representação modelada pela ótica de seu informante, o produtor/acumulador do acervo pessoal. 
O destaque dado às trajetórias individuais ou familiares, e a atribuição de novos significados aos 
registros que povoam o cotidiano dos memorialistas, subjetivam a ideia de verdade e de tempo-
ralidade como sucessão lógica, dentro do que a autora identificou como “excesso de sentido do 
real pelo vivido” (p. 15). O “eu”, que emerge dessa escrita de si é um documento rico de sentidos, 
no qual vislumbra-se o contexto e as condições de sua produção e onde a identidade entre autor e 
personagem pode reconstituir o ambiente que serviu de cenário para sua atuação.

Marinês Dors (Prefeitura Municipal de Passo Fundo)
• Nicolau Araujo Vergueiro: escrita de si e identificação do outro



303

Este texto mapeia as fontes conhecidas como escritas de si (Gomes, 2004) que integram o arquivo 
pessoal de Nicolau Araujo Vergueiro (1882-1956). O indivíduo que atuou na medicina e na política 
redigiu cartas, discursos, anotações e memórias que denominou “Notas íntimas: Algumas reminis-
cências clínicas”. A investigação dessas narrativas discursivas, preservadas pelos familiares, permite 
a problematização do uso de tais fontes pelo historiador. Vergueiro revela aspectos de sua socia-
bilidade, nos permitindo estabelecer suas redes de relação familiar e clientelar. Embora o caráter 
desses escritos seja de foro privado, o conjunto fornece-nos informações e observações sobre o 
cotidiano e a sociabilidade dos indivíduos que viveram no século XX.

Flávia Silvestre Oliveira (CNPQ)
• Acervo dos escritores mineiros: espaço de construção de memórias e de reconstrução de 

legados
Este trabalho tem como objetivo apresentar o Acervo dos Escritores Mineiros da Universidade 
Federal de Minas Gerais, bem como fazer uma pequena análise da proposta da instituição para 
com a preservação da memória dos escritores ali representados visto que a própria especificidade 
da documentação motiva novas perspectivas de análise que considere a relação entre a memória 
e os arquivos literários, como lugares não só de construção de memórias, mas de narrativas (auto)
biográficas. 

016. As formas da história e o lugar dos historiadores
Coordenação: Temístocles Cezar, Valdei Lopes de Araujo

Resumo: A proposta deste Simpósio Temático é o de possibilitar o encontro de pesquisadores, 
independente de suas especialidades, para debaterem a partir de suas experiências de pesquisa, 
especificamente sobre esta questão mais ampla: as formas de se fazer e de se pensar a história na 
nossa contemporaneidade. Ou seja, o objetivo é abrir um espaço intelectual no qual os historia-
dores possam discutir o que já se chamou de os modos de fazer a história: seus princípios cogniti-
vos, heurísticos e epistemológicos. Ao forcarmos nos desafios contemporâneaos da historiografia, 
devemos estar atentos também para os espaços não-disciplinares, para as formas que escapam à 
disciplina, mas que são igualmente fundamentais para entendê-la e para pensar o lugar do histo-
riador em nosso mundo.
Justificativa: Mais do que uma crise da historiografia ou da experiência da história, perguntamo-
nos se estaríamos diante de uma mudança paradigmática, quase no sentido do velho Thomas 
Kuhn? Que história estamos fazendo? O que escrevemos, ou (re)presentamos, sob este rótulo? 
O que e como lemos o que hoje chamamos de história? Sob qual ordem do tempo os gestos da 
escrita, da leitura e das outras formas de recepção estão articulados? Existe tal articulação? Nesse 
sentido, estariam vigentes as dimensões temporais da existência humana (passado, presente, fu-
turo) entrelaçadas de modo que a pesquisa histórica funcionasse como uma mediadora de uma 
autoconsciência individual e social? Se a finitude da experiência humana remete, como assinalava 
Heidegger, a sua temporalidade e essa às valências históricas de cada situação, então como pensar 
nossa contemporaneidade, na qual o passado na mesma medida em que é investigado é esqueci-
do como experiência, o presente é imobilizado em si mesmo como se resguardasse ou afastasse a 
história da ideia de presença, e o futuro encontra-se destituído de imagens e cores? 
Temos consciência de que se trata de um debate inconcluso, cuja irresolução tem, por um lado, 
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dificultado a compreensão de nossa prática epistemológica, e por outro, a estimulado. Mais do que 
um sintoma da crise do historicismo das primeiras décadas do século XX, ou do relativismo que 
emerge após a segunda grande guerra, ou das incertezas do regime de historicidade presentista, o 
questionamento atinge o âmago do nosso campo de saber, pois envolve não apenas a escrita e (re)
presentações da história, mas também o leitor de história e outras variedades de transmissão. Em 
termos mais amplos, também segundo Koselleck, o “exíguo feedback entre a investigação [históri-
ca] e o interesse público da sociedade” é o que pretendemos trazer ao debate.
A justificativa para tal proposição é o diagnóstico de que se muito avançamos no campo da his-
tória da historiografia e em estudos teóricos sobre a história, ainda há uma desproporção com o 
que poderíamos intitular de a autorreflexão do pesquisador em relação às formas da sua pesquisa, 
ou às formas e variedades da história. Contudo, não queremos com esta constatação sinalizar para 
uma “crise” e suas variantes periféricas como esgotamento de modelos ou de agendas temáticas. 
Não, o potencial de crescimento da área nos últimos anos indica outra perspectiva.

Lucia Maria Paschoal Guimarães (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Tendências da historiografia brasileira contemporânea: um balanço analítico

O Simpósio Nacional de História realizado pela ANPUH (Associação Nacional de História) a cada 
dois anos constitui a principal reunião da área no Brasil. O evento também representa um locus 
privilegiado para se dar um balanço do panorama historiográfico no país, uma vez que agrega pro-
fessores de todos os níveis de ensino, pesquisadores em diferentes estágios da carreira, profissionais 
e estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação. Para além das conferências e dos cha-
mados “diálogos contemporâneos”, indicados pelos organizadores, a incidência de temas/proble-
mas propostos e aprovados para exame nos simpósios temáticos permite não apenas mapear os 
campos mais contemplados pelos autores, como também se presta para uma reflexão crítica sobre 
as formas de se fazer e de se pensar a história nos dias de hoje. A comunicação pretende discutir 
esses aspectos, tomando como base empírica a relação de 119 simpósios tematicos que terão lugar 
no XXVIII Simpósio Nacional de História.

Maria da Glória de Oliveira (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• Como se faz a história da historiografia: notas para o debate

Nos anos 2000, as reflexões de Manoel Salgado Guimarães introduziram uma definição de amplo 
espectro para a história da historiografia como “investigação sistemática acerca das condições de 
emergência dos diferentes discursos sobre o passado”, o que significava não apenas reconhecer a 
historicidade como categoria central para os estudos acerca da operação histórica, mas, de modo 
mais abrangente, compreender a historiografia como efeito de disputas entre memórias e esque-
cimentos coletivos, envolvendo a atribuição de sentido ao passado. Cerca de quinze anos depois, a 
crescente institucionalização e profusão de pesquisas sobre historiografia no ambiente acadêmico 
brasileiro já não podem ser compreendidas como mero sintoma conjuntural de uma crise discipli-
nar e da emergência de uma consciência epistemológica. Ao contrário do que se poderia esperar, 
o movimento de expansão não parece ter produzido uma “evidência” inequívoca do que seria a 
pauta de investigação própria da história da historiografia, talvez por conta da confusão termi-
nológica que, nos anos de 1970, Amaral Lapa destacou como “a ambiguidade que sempre assalta 
aqueles dois conceitos”. Trata-se de quebrar os moldes tradicionais de uma história intelectual da 
ciência histórica, orientada pela busca de “rupturas” e “continuidades”, para se traçar uma história 
das formas de temporalização histórica? Ou de reconhecer a história da historiografia como re-
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sultado da sedimentação de conteúdos que a conformariam mais como um gênero de escrita da 
história do que propriamente como subdisciplina? Até que ponto a renovação da história da his-
toriografia exigiria a defesa de uma agenda específica de investigação, de fenômenos e problemas 
historiográficos para afirmar suas condições de legitimidade no contexto de disputas político-ins-
titucionais da disciplina? Qual seria o “novo” lugar da história da historiografia frente aos demais 
campos da pesquisa histórica para além da função crítica-normativa que sempre desempenhou 
tradicionalmente? Nesta comunicação, traçarei alguns apontamentos dirigidos aos argumentos 
mais recentes de Valdei Lopes de Araújo (2013) e Rodrigo Turin (2013), tomando como objeto de 
análise um conjunto de trabalhos publicados na revista “História da Historiografia” que, desde o 
primeiro número, em 2008, converteu-se em um periódico de referência e divulgação de estudos 
que se pautam por tais inflexões. Não obstante os limites desse material para um panorama mais 
efetivo de pesquisas da área, o objetivo será o de tomá-lo como observatório inicial para examinar, 
sob a variedade e dispersão de suas abordagens, os modos com que a atual história da historiogra-
fia se faz e, sobretudo como essa “nova” produção reconhece e responde aos impasses legados pela 
tradição dos estudos historiográficos.

Valdei Lopes De Araujo (Universidade Federal De Ouro Preto)
• Regimes de autonomia, avaliação e o futuro da história como campo disciplinar.

Nesta comunicação, pretendo analisar como a acomodação da historiografia em um regime de 
autonomia marcado por modelos avaliativos metrificáveis ao mesmo tempo aprofunda e desloca 
a disciplina história de suas origens no século XIX. Entendo por “regime de autonomia” o arranjo de 
forças históricas que possibilita um determinado discurso ganhar individualidade e diferenciar-se 
no tecido de enunciações disponíveis em época e lugar definidos. Um “regime” é a forma de des-
crevermos como a interação dessas forças afeta e configura o discurso, em especial a relação entre 
os vetores autor, leitor, circulação, linguagens, conceitos e médias. A hipótese aqui desenvolvida é 
que um “regime de autonomia avaliativo”, comum a outras esferas da ciência moderna, tem trans-
formado a historiografia e o historiador contemporâneo, celebrando um modelo da alta especiali-
zação e baixa relevância e comunicabilidade social que coloca em risco a capacidade da disciplina 
colaborar para a complexificação das formas de experiência histórica no mundo atual. 

Temístocles Cezar (UFRGS)
• Tradição e autoridade na historiografia brasileira. Considerações sobre a utilidade e os 

inconvenientes da história para o tempo vivido (II)
Que o conceito de tempo seja uma premissa da historiografia desde os antigos é uma consideração 
incontornável. Já o mesmo não se pode dizer dos conceitos de tradição e de autoridade, em que 
pese sua genealogia também ter uma longa duração. Contudo, tais conceitos conferem à história, 
com mais consciência dos historiadores (notadamente, o tempo) ou com menos clareza (a auto-
ridade dissimulada em tradição), fundamentos discursivos que, simultaneamente, a estruturam 
enquanto campo de saber e a resguardam como conhecimento útil e pragmático. 
Meu objetivo nesta apresentação é a de discutir a mobilização desses conceitos pela historiografia 
brasileira em regimes historiográficos descontínuos. Parto do século XIX, momento em que a fisio-
nomia dos conceitos operatórios do tempo modifica-se ou parece modificar-se em decorrências 
de suas múltiplas pretensões, entre as quais a científica, chegando à nossa contemporaneidade. 
Nessa longa travessia procurarei mapear situações em que as figuras da autoridade e da tradição 
produzem explicações para o movimento histórico do passado e do presente, uma movimentação 
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normalmente silenciosa, que gera formas de entendimento da experiência do tempo vivido. Se sua 
utilidade historiográfica, política e social parece uma evidência, seus inconvenientes, uma questão 
recalcada pela historiografia e, de certo modo, pela sociedade, não se deixam apreender da mesma 
maneira e muito menos com a mesma visibilidade. 
Tradição e autoridade são responsáveis, quando pensadas como porta-vozes heurísticos ou re-
cursos pedagógicos, pelo estabelecimento de sentidos e ausências de sentido que muitas vezes 
passam por explicações convincentes. Mas do que afirmar seu contrário, um suposto lado melhor 
e mais verdadeiro, o que busco entender através da história da historiografia é as formas de sua 
constituição como condição histórica. Para tentar iniciar este debate sirvo-me dos usos da trata-
dística antiga e moderna sobre como se deve escrever a história pela historiografia oitocentista e de 
como esta história escrita no século XIX adquiriu historicidade e consistência suficiente para viajar 
no tempo e ser apreendida historiograficamente por gerações sucessivas.

Rebeca Gontijo Teixeira (UFRRJ)
• Revisionismo, crítica e prospecção na história da historiografia no Brasil, anos 70

Os anos 2000 assistiram à expansão dos estudos sobre historiografia no Brasil, culminando com 
algumas reflexões recentes sobre a possibilidade de configurar um domínio com agenda própria 
(GUIMARÃES, 2007; ARAÚJO, 2013; TURIN, 2013), observando-se certo esforço de teorização 
acerca do estatuto da história da historiografia como campo autônomo de investigação. Muito 
tempo antes, José Honório Rodrigues empreendeu um trabalho sistemático de estudo da histo-
riografia brasileira, propondo fundamentar uma historiografia científica sobre o tripé composto 
pela teoria, a metodologia e a história da história. Como resultado, uma obra vasta, porém, apa-
rentemente sem continuadores. Mas, entre a produção de Rodrigues e os estudos mais recentes, 
um conjunto de autores(as) isolados(as) empreendeu análises sobre a história da historiografia, 
procurando desenvolver uma revisão crítica, ao mesmo tempo em que projetava as tendências da 
pesquisa no campo. Em meio a este conjunto, alguns se dedicaram a pensar a própria noção de 
historiografia, como Francisco Iglésias, Nilo Odália, José Roberto do Amaral Lapa e Gerson Moura. 
O objetivo do trabalho aqui resumido é apresentar algumas das concepções de historiografia e das 
formas possíveis de história da historiografia delineadas ao longo dos anos 70, tomando como foco 
as discussões ocorridas durante o I Seminário de Estudos Brasileiros do Instituto de Estudos Bra-
sileiros (IEB), em 1971, e uma série de textos publicados após este evento, especialmente aqueles 
elaborados por Amaral Lapa. Por fim, procurar-se-á situar essas reflexões sobre a historiografia em 
relação aos estudos sobre ideias, intelectuais e o chamado “pensamento social brasileiro” no mes-
mo período, identificando aproximações e afastamentos entre esses diversos campos de estudo 
ao longo do tempo e possíveis convergências ou divergências na atualidade. Este exercício poderá 
contribuir para pensar em que medida a história da historiografia constitui, de fato, um campo 
autônomo de investigação.

Marlon Jeison Salomon (Universidade Federal de Goiás)
• A filosofia no arquivo

Entre 1973 e 1982, paralelamente aos livros que escrevia e aos cursos que preparava, Michel Fou-
cault se interessou pela organização e pela publicação de documentos de arquivo. Sabe-se como 
esse gesto, caro à historiografia do século XIX, foi posto em suspeição por muitos historiadores ao 
longo do século XX. Ele não ressoava tampouco da prática filosófica. Mas não se tratou da publica-
ção de documentos historicamente representativos ou cuja relevância era filosoficamente atestada 
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pela sua autoria ou ainda ligados a personagens conhecidos por terem “feito a história”. Tratava-se, 
basicamente, de papéis oriundos dos arquivos da criminalidade. Tratava-se, por meio desse gesto 
histórica e filosoficamente então marginal, de dar voz a uma série de não-personagens da história 
e de pensar na própria possibilidade de uma história dessas vozes sem lugar na história. Nossa 
comunicação pretende refletir sobre esse “projeto arquivístico” do filósofo francês e de como ele 
se chocava, de um lado, com um dogma metodológico da revolução analista e, de outro, com as 
formas correntes de escrita da história nos ano 60 e 70. Uma história das vozes permite pensar na 
história daqueles que nela não encontram lugar e ao mesmo tempo nas diferentes maneiras de se 
relacionar, a partir do arquivo, com o mundo não-acadêmico.

Marcia Barbosa Mansor D’alessio (Universidade Federal De São Paulo (Unifesp))
• Assim também se escrevia a História no pós-Segunda Guerra: reflexões sobre a historiografia 

de Pierre Vilar
O texto dessa comunicação faz parte da pesquisa intitulada Assim também se escrevia a História 
no pós Segunda Guerra: reflexões sobre a historiografia de Pierre Vilar, realizada em Paris, no ano 
de 2014, nos quadros do Centre de Recherche Historique da EHESS.
Trata-se da análise de um momento da história da história na França após a Segunda Guerra Mun-
dial, a partir da historiografia de Pierre Vilar. A problemática central do estudo é, portanto, a escrita 
da história vilariana, vista em seus gêneros e tipologias, no lugar de sua construção e no “regime de 
historicidade” em que essa singularidade historiográfica foi concebida.
A exposição está dividida em duas partes. A primeira, intitulada Do universal ao particular, do 
particular à totalidade, pretende pensar as metamorfoses do discurso historiográfico a partir das 
inquietações a respeito dos tempos e/ou durações dos fatos históricos; a segunda, intitulada A his-
toriografia vilariana, uma síntese das transformações do discurso historiográfico contemporâneo, 
pretende mostrar a incorporação por Pierre Vilar das principais matrizes fundantes do discurso 
historiográfico da contemporaneidade na construção de sua escrita histórica; a terceira parte in-
titula-se Pierre Vilar e a École Pratique des Hautes Études, tendo como objetivo revelar a simbiose 
entre a trajetória intelectual de Pierre Vilar e a construção da VI Sessão da École Pratique des Hau-
tes Études.

Durval Muniz de Albuquerque Junior (UFRN)
• Há lugar ou alugar para/os historiadores? Ou algumas reflexões em torno de uma temática 

infeliz.
Este Simpósio Nacional de História se realiza em torno da temática: Lugares dos historiadores: ve-
lhos e novos desafios. Talvez fosse melhor dizer: velhos e novos desafinos ou desatinos. A comu-
nicação visa questionar essa ideia de que há lugares definidos e próprios para os historiadores. 
Partindo do pressuposto de que a historiografia é uma polemologia, tal como concebe Michel 
Onfray, isto é, que o papel do historiador é questionar as versões e mitologias sobre o passado, que 
sustentam e explicam a estrutura e a ordem social presentes, mesmo que de diversas formas; se 
seu discurso deve ser um discurso público, voltado para a cidade e a cidadania, sempre na contra-
mão do que se instituiu e se convencionou como sendo a história, como esse profissional pode se 
conformar a ocupar dados lugares sociais, institucionais e profissionais que essa dada ordem social 
propõe e impõe? Aceitar que há lugares para o historiador não é conformá-lo a ordem social da 
qual deve ser um crítico vigilante? Se conformar a ocupar lugares, mesmo aqueles definidos como 
fornecendo novos desafios para os historiadores, não é abrir mão do seu papel de figura sempre 
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em deslocamento e excêntrica em relação a sociedade e ao sistema de que faz parte? Quando se 
diz que há lugar para os historiadores o que se está querendo não é alugar o historiador para o 
exercício de dado papel e atividade predefinida e conformada a dadas regras que domestique o 
perigo de sua fala dissidente? 

Francine Iegelski (Universidade de São Paulo/ FAPESP)
• A queda do Muro de Berlim - Considerações sobre os usos políticos do passado pela 

historiografia contemporânea
Esse trabalho abordará o problema dos usos políticos do passado pela historiografia, partindo de 
um acontecimento considerado limiar da modernidade europeia, a queda do Muro de Berlim. A 
interpretação de François Hartog sobre a experiência do tempo da Europa na contemporaneidade, 
o presentismo, oferece material de reflexão rico e exemplar a esse respeito, uma vez que se apoia na 
explicação dada por François Furet sobre o significado da queda do Muro de Berlim para pensar o 
que chamou de “esgotamento” da modernidade. Hartog notou nos relatos de escritores, jornalistas 
e historiadores do final do século XX uma percepção sobre o futuro (futuro fechado) radicalmente 
diferente daqueles que viveram a passagem do século XIX para o XX. Propôs que essa mudança 
estava ligada ao impacto causado pela queda do Muro de Berlim e, com ele, a supressão da ideia 
comunista projetada para o futuro da Revolução. Entretanto, longe de se estabelecer em torno de 
um consenso, o significado desse acontecimento alimenta interpretações altamente divergentes, 
deixando evidente que o debate historiográfico é também uma disputa política. O objetivo, então, 
é examinar diferentes aspectos dos usos políticos do passado pela historiografia contemporânea 
como um ponto de partida para pensar as relações entre crítica da modernidade, história intelec-
tual e história política. 

André Pereira Leme Lopes (Universidade de Brasilia)
• Narrativa histórica nos jogos eletrônicos: qual a função dos historiadores?

Não faz muito tempo, Peter Burke afirmou que o “pensamento histórico ocidental”, ou seja, a histo-
riografia acadêmica baseada no modelo europeu, atingira a hegemonia mundial e que a “a comu-
nidade global de historiadores profissionais” baseava seus “padrões práticos” nas crenças e regras 
criadas por esse modelo acadêmico ocidental. Jörn Rüsen, no entanto, em prefácio ao próprio livro 
em que o ensaio de Burke aparecia, lembrava que essa hegemonia acontecia ao mesmo tempo 
em que a “história popular” -- obras escritas por não-historiadores, romances históricos e pseudo-
-históricos, histórias em quadrinhos, sítios de internet, filmes, jogos, exposições e assim por diante 
-- ressurgia “vingativamente” (ver J. RÜSEN (ed.), Western Historical Thinking, 2002; também D. 
HARLAN, Historical fiction and the future of academic history. In: K. JENKINS; S. MORGAN; A. 
MUNSLOW (eds.), Manifestos for history, 2007).
Nesta apresentação, focarei minha atenção em um desses produtos da chamada ‘história popular’, 
os jogos eletrônicos. Nascidos dentro das universidades, comercializados como entretenimento 
para as famílias, taxados por pais e psicólogos de perigosos para a juventude, hoje os jogos eletrô-
nicos dispõem de tal complexidade e popularidade que, para as gerações mais recentes, eles são a 
principal fonte de conhecimento histórico. Como isso se dá? Como a narrativa histórica é desen-
volvida em um jogo eletrônico? E, principalmente, qual deve ser o lugar dos historiadores nesses 
jogos?
Diversas questões se colocam aqui: é possível falar em narrativa em um produto interativo? É pos-
sível submeter um produto de entretenimento às regras da verdade histórica? É possível falar em 
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autoria, quando um jogo é criado por inúmeros profissionais entre artistas (visuais, músicos), de-
signers (de jogo), programadores, gerentes (de projeto), produtores e outros? E o historiador? Deve 
se envolver nessa produção? Qual seria seu papel nessa engrenagem? Mas talvez a pergunta mais 
fundamental seja: qual a identidade da história produzida pelos jogos eletrônicos?

Luciana Fernandes Boeira (UFRGS)
• Entre pesquisa e ensino: da história enquanto investigação à produção de sentidos

No atual regime presentista de historicidade, ensinar história é, acima de tudo, um enorme desa-
fio. Se na primeira metade do século passado, um garotinho indagava ao pai historiador para quê, 
afinal, servia a história, hoje, crianças na mesma faixa etária não mais perguntam. Antes, têm uma 
resposta pronta: para a grande maioria delas, a história que lhes é ensinada nos bancos escolares 
não serve para absolutamente nada. Não conseguem estabelecer uma relação com o passado, pois, 
grosso modo, não percebem que as experiências desse passado possam lhes dizer respeito. Em um 
momento no qual se verifica um movimento cada vez maior de alargamento do tempo presente 
enquanto categoria, o passado e sua compreensão não parecem interessar e o futuro, cada vez 
mais incerto e impossibilitado de projetar para onde vamos, não é capaz de mobilizar a sociedade. 
Em meio a esses conflitos como, então, nós, historiadores, professores e pesquisadores podemos 
representar e comunicar esse passado a nossos alunos e ao público leitor de nossas pesquisas? De 
que maneira ainda é possível ensinar história em uma sociedade para a qual o próprio sentido da 
história humana em sua totalidade não parece estar mais disponível? Como explorar os mecanis-
mos que vinculam nossa relação presente com um passado cada vez mais abandonado? Em busca 
de debater e refletir acerca de possíveis caminhos para enfrentar esses questionamentos, é que se 
propõe esse trabalho. Assim, partindo tanto de minha atuação enquanto docente na Educação 
Básica, quanto de minha experiência acadêmica como pesquisadora atenta à questão da consti-
tuição da escrita da história a partir de sua disciplinarização no século XIX e dos debates em torno 
da questão da identidade nacional e regional, tentarei me posicionar nesse amplo e, por que não, 
instigante debate a respeito dos modos de se fazer história hoje. Procurando pensar nas distintas 
maneiras dos historiadores, ontem e hoje, fazerem história, bem como na forma da sociedade con-
temporânea tratar seu passado, tentarei perceber se consigo propor e proporcionar a meus alunos 
e leitores aprendizagens realmente significativas em história, a fim colaborar para (re) alimentar o 
interesse público da sociedade (e, principalmente, das crianças e jovens) pela disciplina.

João Rodolfo Munhoz Ohara
• O Scholarly Self e a Construção do “Olhar do Historiador”: problemas e discussões de uma 

pesquisa em andamento
Neste trabalho gostaria de discutir as implicações do conceito de “scholarly self” empregado em 
proposta de Herman Paul para o estudo da história da historiografia, tomando como caso particu-
lar a pesquisa que desenvolvo a respeito da historiografia profissional brasileira dos anos de 1980. 
Para Paul, a formação dos historiadores envolve um processo complexo de subjetivação, através 
do qual os indivíduos adquirem e cultivam determinadas disposições intelectuais consideradas 
virtuosas em determinado momento por pelos grupos considerados responsáveis pela “operação 
historiográfica” de uma determinada sociedade. Estas constelações de disposições formariam o 
“scholarly self” ao qual diferentes indivíduos se relacionam ao longo de suas formações contínuas 
enquanto historiadores. Paul tem estudado os processos de formação e configuração dessas dis-
posições para o período considerado como de institucionalização da historiografia moderna, na 
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Europa dos séculos XVIII e XIX. Minha pesquisa, no entanto, propõe trazer essas questões para um 
momento bastante distinto: o final do século XX no Brasil, em especial os anos de 1980, no qual co-
meçamos a colher os frutos das reformas universitárias e do sistema de pós-graduação no país ope-
radas nas décadas anteriores. Apresento aqui alguns apontamentos ainda parciais desta pesquisa, 
e coloco em discussão a arquitetura conceitual utilizada, os métodos empregados e, também, os 
problemas práticos da pesquisa sobre a historiografia brasileira recente.

Marcus Vinícius de Moura Telles (USP)
• Presença do passado e produção de sentido: Hayden White e Eelco Runia

Nas últimas duas décadas, aproximadamente, trabalhos diversos em estilo e conteúdo (de autores 
como Runia, Gumbrecht, Ankersmit, Carr, Bevernage) renovaram lentamente o campo da teoria 
da história, então centrado no tema da representação, com a reintrodução de conceitos como 
“experiência” e “presença”. Mais ou menos no mesmo período, a obra da figura paradigmática do 
“narrativismo”, Hayden White, direcionou-se também (tanto em suas próprias produções quanto 
nas interpretações de Paul, Doran e outros) para temas de caráter mais abertamente ético e práti-
co, tais como “realismo figural”, “evento modernista” e “passado prático”. Vistas em conjunto, estas 
tendências possibilitam que nos perguntemos em que medida é possível articular as abordagens 
recentes sobre experiência e presença com as reflexões prévias sobre linguagem, narrativa e re-
presentação. Parece-nos seguro afirmar, de fato, que todos os autores acima mencionados consi-
deram seus argumentos compatíveis com aqueles avançados por White em Metahistory e textos 
subsequentes, buscando mais complementá-los que refutá-los. Mas é também verdade que, como 
consequência da ênfase no sentido, no texto, no presente, não foi adequadamente pensada pelos 
“narrativistas” a relação entre o texto e o seu fora (sendo a presença, a experiência, o real e a prática 
alguns dos candidatos a ocupar o espaço discursivo descrito por este último termo). A atual ten-
dência de ênfase no “fora” propicia, portanto, condições adequadas para tal reflexão. Para fazê-la, 
nossa estratégia consistirá em comparar as teses de Hayden White com Eelco Runia em alguns de 
seus pontos de intersecção, investigando a possibilidade de articulá-las. Ver-se-á, por um lado, que 
os autores apresentam ênfases analíticas diferentes acerca da relação entre passado, presente e 
futuro (White privilegiando a “escolha do passado”, em relação à qual um certo futuro é projetado; 
Runia enfatizando o que se poderia chamar de “escolha do futuro”, da qual decorre uma refigura-
ção do passado); o fazem, porém, de uma perspectiva conciliável, na medida em que as “filosofias 
especulativas da história” formuladas por ambos os autores são, ambas, fundamentadas na des-
continuidade do processo concebido como totalidade. Para que tal conciliação seja sustentável, 
porém, será necessário delimitar com maior precisão os sentidos possíveis em que a metonímia 
produz “presença” (como quer Runia) e em que o enredamento do passado é “escolhido” no pre-
sente (como White considera ocorrer).

Rodrigo Bragio Bonaldo (UFSC)
• Estranhas efemérides: comemorar o passado entre historiadores, romancistas e jornalistas

Comemorações e efemérides são dois termos que, entre antigos e modernos, já possuíam em si 
a articulação de uma ideia de movimento com a precisão de um fato ou feito datável. Conceitos 
paralelos que se desenvolvem na longa duração, sua união semântica – especialmente notável no 
caso brasileiro – ocorre ao cair do século XIX, diante do horizonte da nação e do grande jubileu de 
1900. Mas o que significa hoje, entre os múltiplos lugares que acessam e usam o passado, “come-
morar efemérides”? De que maneira os romances de antecipação social produzidos ao longo do 
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último século (Georges Orwell, Philip K. Dick, Michel Houellebecq, William Gibson) nos ajudam, 
diante da realização parcial ou do inevitável naufrágio de suas “cronosofias” (POMIAN, 1984), a en-
tender a frustração ou superação de suas expectativas? De que forma a imprensa contemporânea 
lida com a recorrência das datas frente a dinâmica do jornal diário e do mercado editorial? Como, 
enfim, a historiografia recente trabalha o problema das comemorações? Esta comunicação tem 
como objetivo discutir esses três lugares da história – o passado dos historiadores, o presente dos 
jornalistas e o futuro dos romancistas – como orientadores incompletos e potencialmente confli-
tuosos da experiência contemporânea do tempo. 

Leonardo Paiva do Monte Rodrigues
• Laurentino Gomes e a escrita da história por jornalistas

Nos últimos anos o mercado editorial brasileiro tem apresentado crescimento no número de pu-
blicações centradas na história do Brasil. Um dos autores de maior êxito no mundo das publicações 
nacionais é o jornalista Laurentino Gomes. Autor de obras como: 1808, 1822 e 1889, que somadas 
já venderam cerca de dois milhões de exemplares. Assim, esta comunicação pretende investigar as 
(im)possibilidades de hibridizações entre jornalismo e história acadêmica presentes nessas obras, 
na tentativa de compreender como a história é feita e pensada nesses best-sellers. 

Fabio Sapragonas Andrioni (Universidade Federal do Paraná)
• Indecisões e dúvidas sobre o tempo da história: o caso estadunidense recente e atual

O objetivo dessa apresentação é indicar e apontar uma relação não muito comum à história: as 
relações do conhecimento do passado e da história com o futuro. Há, atualmente, alguns trabalhos 
teóricos e historiográficos que percorrem essa temática. Eles vão desde análises de visões de futuro 
localizadas em algum momento histórico até reflexões sobre como a história se relaciona com o 
futuro. O que pretendemos apresentar aqui, mais especificamente, é um aspecto dessa reflexão. 
Pretendemos expor como o futuro foi compreendido dentro de um dado momento histórico e 
de acordo com certas condições. A ideia de futuro aqui analisada centra-se em torno de Herman 
Kahn, físico, estrategista militar e futurista, em contraposição aos problemas identificados, mais 
recentemente, em aspectos da historiografia estadunidense, por David Armitage, Jo Guldi e David 
Staley. A ideia é perceber como a constituição de uma compreensão de futuro não ocorre afastada 
de uma compreensão de história. Para entendermos como esse movimento dialógico entre pas-
sado, presente e futuro é possível, baseamo-nos nos conceitos propostos por Koselleck de “espaço 
de experiência” e “horizonte de expectativa”, assim como em alguns pontos do que o autor propõe 
como história dos conceitos. Estamos interessados, aqui, em uma preocupação que surge acerca 
do futuro, ao longo dos anos pós-guerra, conformando-se, a partir dos anos 60 do século XX, no 
destaque dos economistas nos planejamentos governamentais e empresariais de curto e longo 
prazo e com a formulação de uma “ciência” própria para planejar o futuro: a futurologia. Aqui, cen-
trar-nos-emos na futurologia proposta por Herman Kahn, que apresentou as bases de seus estudos 
futuros a partir de 1967, com seu livro “The year 2000”, continuando em obras posteriores, como 
“The next 200 years”, de 1976, por exemplo. Essa exposição dos estudos futuros elaborados por 
Kahn, pensado frente a problemas historiográficos presentes, também nos permite refletir sobre 
a história e suas relações com o presente e o futuro e propor que para uma formulação sobre o 
futuro ou sobre o passado há, embutida, outra formulação sobre o tempo oposto.

Julio Cesar Paixão Santos (Colégio Pedro II)
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• Para que estudar História das estatísticas do século XIX no século XXI? A justificativa como 
necessidade histórica dos dias atuais
O campo da História tem crescido. Temos mais programas de pós-graduação, revistas, simpósios, 
sociedades de subáreas. Assistimos ao interesse crescente pela História, demonstrado pela pro-
dução e vendagem de revistas e livros, muitos destes produzidos por não-historiadores. Longe da 
condenação pura e simples, vejo nisto um sintoma social da necessidade da História. A pergunta 
é: Para que?
A pergunta “Para que estudar História?” ecoa nas salas de aula do ensino básico com grande fre-
quência. Contudo, pelo grande abismo entre as salas de aula deste nível e as universidades, pouco 
ou nada se escuta do seu som na academia. Mas a geração que se pergunta por que estudar a dis-
ciplina História é a mesma que lê os livros best-sellers sobre História feitos por não-Historiadores. 
Aqui, chegamos a um dilema dos dias atuais: como tornar a História feita por historiadores mais 
interessante? Seria este um problema de forma de escrita? De apresentação dos conteúdos? De 
consciência histórica da sociedade em geral, adepta do “presentismo” na atualidade?
Como contribuição ao debate, apresento a justificativa do meu projeto de pesquisa de doutora-
mento no Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, na Fundação Oswaldo 
Cruz. A presença da justificativa nos projetos de pesquisa de História na atualidade é obrigatória. 
Contudo, será que se dá a devida atenção ao exposto? Estas justificativas propõe uma História que 
contribui para pensar o presente? Ou o mais importante e valorizado pelas bancas é a conexão 
temática com os assuntos do grupo de pesquisa que lidera o programa? No afã da aprovação por 
um grupo de pesquisa – da continuidade dos estudos num clima de competitividade grande que 
temos no campo Histórico – , as justificativas das teses e dissertações e sua produção em geral se 
baseiam mais na ligação da pesquisa com a continuidade dos trabalhos de uma ou várias subáreas 
da História do que nas reflexões próprias do presente histórico vivido pelo pós-graduando.
Assim, a própria estrutura dos programas de pós-graduação e do campo histórico propõe aos in-
gressantes objetos com cortes cronológicos menores, focados na continuidade dos objetos conso-
lidados ou em consolidação do grupo de pesquisa. Estamos, pois, mais perto do conceito de Ciên-
cia Normal em Thomas Kuhn. Este ambiente cria a ideia de que os autores do passado são clássicos, 
enquanto no presente não se produz mais com a qualidade de antes. Não obstante, é fundamental 
perguntar: por quais motivos é necessário estudar a História na atualidade? Será que os motivos 
da geração que assumiu o comando dos programas de pós-graduação são os mesmos da geração 
atual? Desta forma, pretendo pensar a justificativa como um dos vários elos entre a História que se 
produz e o interesse público na atualidade.

Michelle Fernanda Tasca (Unicamp)
• A construção da narrativa na História de Portugal de Alexandre Herculano

A História de Portugal foi escrita entre os anos de 1846 a 1853 por Alexandre Herculano e procurou 
estabelecer uma narrativa sobre a formação do reino português, seus primeiros governantes e os 
principais eventos que caracterizaram o surgimento da ideia de nação e nacionalidade em Portugal 
(sécs. XII e XIII). O texto de Herculano apresenta elementos que se mesclam entre o rigor e a criti-
ca documental e a ficcionalização da narrativa, ou seja, no processo de escrita da história o autor 
transita entre informações documentadas e os silêncios das fontes que preenche com passagens e 
explicações verossímeis. 
Intentamos compreender ainda como se deu o processo de trabalho do autor, desde a recolha, se-
leção e leitura das fontes que irão compor a obra até a constituição da narrativa. Ou seja, procura-
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mos demonstrar como, para além do produto final da obra histórica que chegou às mãos do leitor, 
o texto histórico foi pensado, discutido e elaborado de acordo com a ideologia, os interesses e in-
tenções do autor. A partir dessa discussão, nos interessa entender, enfim, como se deu a formação 
e o estabelecimento do campo historiográfico oitocentista português e como a escrita da história, 
considerada a partir de seus elementos retóricos e narrativos se unem para compor esse quadro.

Aline Michelini Menoncello (Programa de Pós-Graduação em História - UNESP/ Assis-SP)
• A escolha de Pedro Lessa: João Francisco Lisboa, o historiador patriótico

A História da historiografia, antes vista como uma disciplina auxiliar da história e cuja tarefa era 
realizar balanços historiográficos, reformulou-se. Passou a interrogar a escrita e a função do histo-
riador em uma determinada sociedade, e a investigar as condições históricas que possibilitaram 
emergir um dado discurso. A presente comunicação busca entender qual História do Brasil os 
homens do começo do século XX pretendiam escrever, ou seja, investigar quais eventos e persona-
lidades passaram a ocupar espaços em seus textos. Para tal intento, foi selecionada a conferência 
realizada por Pedro Augusto Carneiro Lessa (1859-1921) na Sociedade de Cultura Artística de São 
Paulo em 1913. Lessa escolheu – por “malícia” ou “inveterada maldade” – biografar o “político”, 
“escritor”, “jornalista”, “filósofo” e “historiador patriótico”, João Francisco Lisboa (1812- 1963). Justi-
ficando que ninguém lhe “pareceu mais digno de ser lembrado” naquela “vil atualidade”.
Pedro Lessa foi professor de História e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, 
ministro do Supremo Tribunal Federal, sócio do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e mem-
bro da Academia Brasileira de Letra. Delimitava em seus escritos o que era ciência e a missão da 
história e do historiador, e ainda ocupava-se com o futuro das instituições brasileiras. Investiga-lo 
na qualidade de autor possibilitará inquirir qual função e estatuto a ele foi atribuído e estabelecer 
qual sistema de remissões a outros textos os seus escritos estão ligados. Infere-se que tal análise 
permitirá entender o conjunto de verdades estabelecidas no período e as condições históricas que 
possibilitaram Pedro Lessa eleger personalidades políticas ou intelectuais e escolher eventos da 
História brasileira enquanto narrava a vida e obra de João Francisco Lisboa.

Raína de Castro Ferreira
• A História do Brasil imaginada por Joaquim Felício dos Santos (1860-1872): a 

responsabilidade da escrita da História
Este trabalho é parte da minha dissertação de mestrado, ainda em construção, no qual, através da 
figura de Joaquim Felício dos Santos, analiso a escrita da História do Brasil, no Brasil e para o Brasil, 
no final do século XIX, ressaltando o momento da virada historiográfica e como este autor partici-
pa deste movimento. Joaquim dos Santos escreveu para o seu próprio jornal, O Jequitinhonha, de 
1860 a 1872, publicado em Diamantina MG, no qual o autor, que se autodeclarava um liberal exal-
tado, se dispunha a apresentar seus ideais políticos, além da publicação de alguns folhetins, sendo 
dois deles futurísticos. Essas duas obras são as fontes principais da minha pesquisa: A História do 
Brasil escrita pelo Dr. Jeremias no ano de 2862 (1862) e Páginas da História do Brasil escriptas no 
Anno de 2000 (1868-1872). No primeiro texto, um viajante chega a uma cidade brasileira no ano 
de 2862, compra um livro que conta a história do Brasil e dedica-se a transcrever o capítulo sobre 
o segundo reinado. O protagonista, Dr. Jeremias, se torna então o mediador entre os dois mundos. 
Na segunda obra, após uma acalorada discussão de Dom Pedro II com seus conselheiros, ainda no 
ano de 1862, sobre a realidade da política brasileira, Dom Pedro evoca alguns pensamentos e com 
eles a materialização do médium Dr. Tsherepanoff, que media uma viagem para o futuro, no ano 
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2000, para a cidade de Guiacuí capital da Confederação dos Estados Unidos do Brasil. Neste lugar 
há o espírito de igualdade entre os cidadãos. O imperador é tratado como uma lembrança ruim 
e maldosa. O presidente da República do Brasil é um indivíduo de “baixa origem” e no Brasil não 
existe qualquer tipo de distinção pela cor. Baseado nestas obras, o foco deste trabalho é identificar 
e analisar o tipo de historiografia produzida por Joaquim dos Santos, ressaltando o uso da história 
imaginada, narrada através da sátira, recurso linguístico bastante utilizado por este autor, perme-
ado por uma forte tendência política liberal. Ressalto aqui a construção de um tempo histórico, 
fundamentado na escolha da narrativa futurística, num esforço em identificar a escrita, a leitura 
e a recepção destes textos. Destaco a responsabilidade da escrita da história, como expressão da 
consciência individual e ao mesmo tempo pertencente ao grupo político liberal do qual o autor 
fazia parte. Joaquim dos Santos faz uso de uma história imaginada do Brasil, permitida por uma 
narrativa satírica, em um momento no qual o IHGB e os intelectuais brasileiros buscavam uma 
forma de homogeneizar a História do Brasil. Ele atua contra esta corrente disciplinada da escrita da 
História, estabelecida pelas monografias publicadas pelo IHGB, permitindo que reconheçamos a 
História do Brasil pelo futuro, narrada de uma forma diferenciada.

Eduardo Henrique Barbosa de Vasconcelos (Universidade Estadual de Goiás - UEG)
• As coisas como realmente não aconteceram: disputas e tesões na escrita da ciência na 

História oitocentista
O século XIX, no mundo ocidental, foi marcado por grandes alterações, dentre as mudanças neste 
período, salientamos, o advento da história como a passagem continua do tempo e como registro 
das ações feitas pelos homens no pretérito. Tais inovações caracterizaram esse período como o sé-
culo da História. Assim, pesquisar, conhecer e divulgar o passado tornou-se o objetivo de um novo 
grupo social, os historiadores, que postulavam uma nova leitura e uma nova explicação do passado 
com base na Historia nacional e, dessa forma, tiveram que enfrentar e superar os antiquários e suas 
práticas colecionistas. Nesse sentido, o presente artigo apresenta uma das facetas do embate pelo 
monopólio do saber histórico debruçando-se sobre o caso especifico do Museu de História Natu-
ral estabelecido na segunda metade do século XIX na capital do Ceará e as razões da sua ausência 
nos registros e nos trabalhos históricos da época.

Ricardo Alexandre Santos de Sousa (UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
• Capistrano de Abreu e Eduard Meyer: a “geologia da lama”.

Em carta ao seu amigo e também historiado João Lúcio de Azevedo, datada de 12 de maio de 1917, 
Capistrano de Abreu criticava o trabalho que o colega de além-mar produzia acerca dos jesuítas. 
A crítica era de ordem metodológica, e o brasileiro era categórico ao afirmar que Ranke, segundo 
Capistrano o predileto de Azevedo, era mero flatus vocis e que Eduard Meyer teria ido além, “pro-
curando no meio da geologia da lama reconstituir os minerais dissolvidos”.
A análise crítica do trabalho dos amigos não era incomum para o historiador Capistrano de Abreu. 
Por vezes a avaliação crítica não lhe era demandada e ao ser expressa numa conversa, numa carta 
ou mesmo em um artigo publicado acabava por gerar ressentimentos e inimizades. Tal reação, 
contudo, não desencorajava o historiador de sempre que possível fazê-lo.
Capistrano de Abreu nasceu em Maranguape, no Ceará no ano de 1853 e migrou para o Rio de 
Janeiro em 1874. Na capital do Império, construiu uma sólida carreira como historiador ao empre-
ender pesquisas, desvendar mistérios sobre autorias documentais, produzir trabalhos etnográficos, 
traduções comentadas e uma vasta bibliografia que não foi mais abrangente devido ao seu modo 
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um tanto caótico de produzir.
A observação endereçada ao historiador português João Lúcio Azevedo passaria desapercebida 
por nossos olhos. Tal não aconteceu somente por constatarmos que a biblioteca de Capistrano de 
Abreu depositada no Instituto Histórico de Fortaleza conta com quinze volumes daquele autor, 
sendo muitos deles diferentes edições da mesma obra Geschichte des Auterthums (História da 
Antiguidade).
A obra mais frequente de Meyer na biblioteca de Capistrano discorre longamente sobre o método 
do historiador alemão, o qual Capistrano tratou de chamar “geologia da lama”. Além, disso na pró-
pria obra do historiador brasileiro em sua maturidade, especialmente, nos estudos etnográficos, o 
método de Meyer é reconhecido.
Eduard Meyer, esforçando-se por enfrentar o eurocentrismo tão comum nos historiadores de seu 
tempo, propunha que todas as formas de manifestações culturais como estruturas familiares, rela-
ção com a propriedade e herança e, sobretudo a formação linguística de um povo eram fundamen-
tais para penetrar-lhes em sua concepção de mundo.
Os estudos linguísticos de Capistrano de Abreu sobre os caxinauás e sobre os bacaeris, sob a pers-
pectiva de Meyer, estariam perfeitamente adequados aos estudos históricos do autor e não seriam, 
portanto, um desvio na trajetória do historiador, como pensavam seus contemporâneos.
O presente trabalho pretende elencar alguns pontos tomados como fundamentais na “geologia da 
lama” de Eduard Meyer e mostrar como os mesmos são incorporados e reelaborados na obra do 
Capistrano do Abreu maduro.

Fabrício Antônio Antunes Soares (PUCRS)
• Como se escreveu a Revolução Farroupilha no século XIX

A apresentação é parte de minha pesquisa de doutorado. Ela é sobre como foi escrita a Revolução 
Farroupilha no século XIX. As fontes para a pesquisa são tanto os romances como os livros de his-
tória do século XIX. Para operacionalizar a pesquisa dois conceitos são importantes: intriga da nar-
rativa (Ricoeur) e controle do imaginário (Costa Lima). O primeiro por que permite uma análise da 
lógica interna do texto e o entendimento do passado representado na escrita. O segundo permite 
articular a escrita com o presente de sua configuração, isto é, permite entender o controle social 
que há no imaginário, de um determinado período, que impende ou estimula que certos tipos de 
intriga narrativa possam ou não serem escritas ou aceitas socialmente. No século XIX a escrita so-
bre a Revolução Farroupilha, no Império do Brasil, fez-se em torno da construção da nação. Tanto 
os romances, a partir da revista Niterói, como a historiografia, a partir do IHGB, criam uma narrati-
va em que a construção da nação brasileira é a intriga que coliga os fatos, isto é, é o controle prévio, 
mas não absoluto ou final, da escrita. No final de década de 1860 na província do Rio Grande do 
Sul o novo partido liberal, sobre a liderança do gen. Osório e de Gaspar Silveira Martins, rompe a 
antiga aliança com os progressistas e assume uma postura mais agressiva em relação ao unitarismo 
da Corte. Deste novo partido liberal também participavam os republicanos da província. A partir 
do Partenon Literário, inicialmente e, logo mais adiante, a partir do clube 20 de setembro, na facul-
dade de direito de São Paulo, novas intrigas surgiram sobre a Revolução Farroupilha. Tanto liberais 
como republicanos mudaram o sentido da intriga da narrativa. E isso foi articulado com a disputa 
sobre o imaginário, isto é, após os anos 1860, com o fim da Guerra do Paraguai, a geração de 70, o 
recrudescimento da luta abolicionista foi se configurando um novo imaginário social que possibili-
tou escrever um passado, tanto na literatura como na historiografia, diferente do que havia se feito 
até então. Se anteriormente, a Revolução Farroupilha foi narrada como uma afronta à construção 
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da jovem nação, como anarquia social, após a década de 1860 ela foi escrita como regeneração do 
Brasil, como luta contra o despotismo. Outra característica importante que perpassa esses dois 
momentos de escrita da Revolução Farroupilha no século XIX é o lugar social em que os letrados 
produziram sua intriga. Eram, em geral, políticos, militares ou bacharéis com ligações políticos-
-institucionais ou com o Império ou com os liberais e republicanos da província do Rio Grande do 
Sul. O que esta apresentação procura analisar é como escrita sobre o passado (epistemologia) e a 
política se entrecruzam formando o horizonte dos letrados da época.

Evandro dos Santos (SEDUC/RS)
• Da tradição: o IHGB, Paris, Portugal e as bases políticas da história

O objetivo desta exposição é o de analisar brevemente as diversas implicações políticas e epis-
temológicas demarcadas, ao longo da década de 1830, nas ligações entre o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, o Instituto Histórico de Paris e a Academia das Ciências de Lisboa. Por meio 
desta aproximação é possível apontar alguns aspectos relacionados à autoridade do historiador e à 
legitimidade do conhecimento histórico, ao peso do presente nos debates acadêmicos, à presença 
da religião, ao diálogo com autores antigos e, enfim, aos usos públicos da história em meados do 
século XIX.

Itamar Freitas De Oliveira (Universidade de Brasília)
• O lugar da hermenêutica na propedêutica historiográfica da passagem do século XIX para o 

século XX
Heurística, hermenêutica e retórica são, em diferentes níveis de relevância e, consequentemente, de 
intensidade, nos manuais de Introdução à História, os elementos que estruturam a pesquisa histó-
rica e a narrativa historiográfica, desde o final do século XIX, na Alemanha, Brasil, Estados Unidos, 
Espanha, França e Inglaterra, por exemplo. Em outras palavras, heurística, hermenêutica e retórica 
são elementos aos quais os historiadores profissionais (mesmo sem o confessarem) atribuem gran-
de peso na racionalidade da ciência da história nos séculos XX e XXI. Esta comunicação examina o 
lugar de um desses fatores (a hermenêutica) na construção das propedêuticas dos alemães Johann 
Gustav Droysen (1808-1884) e Ernest Bernheim (1850-1942), dos franceses Charles-Victor Langlois 
(1863-1929) e Charles Seignobos (1854-1942) e do austríaco Wilhelm Bauer (1877-?). Esses autores 
e seus manuais, respectivamente, Grudriss Der Historik (1881), Introduction aux études historiques 
(1898), Einleitung in die Geschichtswissenschaft, 3ed (1926) e Einführung in das Studium der Ges-
chichte, 2ed. (1926), direta ou indiretamente (mesmo que os alunos não saibam), formaram e ainda 
formam os noviços universitários. O exame, entretanto, está diretamente ligado a uma hipótese de 
trabalho, na qual defendemos que as didáticas da história produzidas no campo dos historiadores 
foram originadas coetaneamente ao processo de transnacionalização do “método histórico” (que 
inclui os elementos supracitados) e incorporaram a hermenêutica como um princípio de racionali-
dade (ao lado da heurística e da retórica) para a fundamentação de um ensino de história ao modo 
“científico”. Assim, antes de verificar o quantum de atividade hermenêutica, as filiações, variações e 
forma de apropriação das propedêuticas para o ensino de história produzidas, respectivamente, na 
França – L’enseignement de l’histoire: conferences di muse pedagogique (1907), por Charles Seig-
nobos –, na Espanha – La enseñanza de la historia de Rafael Altamira: método crítico e filosofia da 
história (1911), por Rafael Altamira (1866-1951) –, na Inglaterra –Studies in the teaching of history 
(1910), por Maurice Walter Keatinge (1898-1935) – e nos Estados Unidos – Teaching of history in 
elementary and secondary schools with applications to allied studies (1915), por Henry Johnson 
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(1915), este texto examina o quantum de atividade hermenêutica, as filiações, variações e possí-
veis formas de apropriação das hermenêuticas circulantes no século XIX, elaboradas, entre outros, 
por Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand 
Humboldt (1767-1835), do próprio Johann Gustav Droysen e de Wilhelm Dilthey (1833-1911).

Renata Dal Sasso Freitas (UFRGS)
• O romance como lugar da história: The Antiquary (1816) de Walter Scott e a experiência 

moderna de tempo
Este trabalho tem como objetivo utilizar a obra The Antiquary de Walter Scott como ponto de 
partida para uma reflexão sobre o romance e a escrita historiográfica propriamente dita durante 
a constituição da disciplina histórica no século XIX e no momento atual. The Antiquary é lido por 
alguns historiadores da literatura como um exercício sobre autoria de Scott – que começou sua 
carreira literária como poeta e antiquário – no ano que segue à derrota de Napoleão na batalha de 
Waterloo. A partir do enredo do romance, ambientado em uma cidade fictícia do sul da Escócia 
nos últimos anos do século XVIII, pretendo analisar a forma como as relações entre passado, pre-
sente e futuro permeiam a narrativa, que tem como protagonista um antiquário, que, em última 
instância, é quem confere sentido aos acontecimentos ao seu redor, e em que medida reflexões 
semelhantes sobre ficção e história como as ali apresentadas se mantêm nos romances históricos 
atuais.

Thiago Augusto Modesto Rudi (UNESP/Franca - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais)
• A grande missão e o verdadeiro amor do século XIX: a escrita da história de Ernest Renan 

(1848-1863)
Esta comunicação visa expor os principais resultados da dissertação de Mestrado que tomou 
como objeto a escrita do historiador francês Joseph-Ernest Renan (1823-1892) entre os anos de 
1848 e 1863. Desde o século XIX, vários foram os sentidos cristalizados nesse historiador: um “bu-
fão” segundo Nietzsche, um “mestre” para Gabriel Monod, um dos primeiros a tratar do método 
das ciências históricas, de acordo com Langlois e Seignobos e ainda autor de célebres e polêmicos 
escritos como Vie de Jésus (1863) e Qu’est-ce qu’une nation? (1882).
Junto a esses sentidos, esta dissertação partiu da seguinte questão: como se escrevia a História em 
meados do século XIX? Por meio da leitura dos livros e artigos de Renan e das atas das instituições 
que esse autor fora membro, o trabalho buscou compreender os procedimentos e as concepções 
que nortearam sua escrita da história. Tal estudo propiciou o entendimento de que, primeiramen-
te, Renan caracterizou a história como a grande missão e obra original de seu século. Essa missão 
que definia a história como uma religião e como uma ciência, simultaneamente, empenhava-se em 
situar a história em um local privilegiado para a significação das ciências e das religiões. Em diálo-
go com historiadores como Augustin Thierry e Wilhelm von Humboldt e autorizado por lugares 
como a Société Asiatique e a Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Renan entreteceu a crítica 
minuciosa dos documentos aos intentos da Filosofia da História, prescrevendo uma escrita veros-
símil e autorreflexiva para a história. 
Renan se tornou, assim, um dos “missionários” que instituiu o “amor pela verdade” como um pacto 
fundamental na escrita da história que deveria conduzir uma autorreflexão a respeito do caráter 
temporal e histórico da própria história e de seus métodos, aperfeiçoando-os e compreendendo 
seus percursos. Desse modo, Renan se tornou um dos “missionários” que, na França oitocentista, 
construiu o “século da história”.
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Rodrigo Machado da Silva (Universidade Federal de Ouro Preto)
• “A habilitação do espírito para a carreira das letras”: estudos históricos e subjetividade na 

obra de Joaquim Nabuco
A proposta que ora apresentamos tem como principal objetivo o debate sobre os possíveis cami-
nhos para a reconfiguração da estética romântica nos ambientes políticos e sociais no Brasil na pas-
sagem do regime imperial para o republicano como reação político-historiográfica às transforma-
ções temporais daquele período. As múltiplas formas de ler e narrar o tempo, no último quartel do 
Oitocentos, apontavam para o cenário de desordem, e a sua reorganização era matéria de disputa 
entre os intelectuais do período. A História e a Literatura apresentavam-se como instrumentos 
para a resolução de tal questão. Os homens de letras viam-se como tradutores da temporalidade 
nacional, e a relação afetiva e subjetiva com o passado estimulava a missão de se narrar e reorga-
nizar a História do Brasil. Dessa maneira, nosso trabalho focar-se-á na discussão da obra Joaquim 
Nabuco (1849-1910). Pretende-se aqui, portanto, compreender os recursos narrativos utilizados 
por Nabuco em duas fases distintas de sua vida política e intelectual: antes e depois da proclama-
ção da república. Frente a esse cenário de transição, nossa hipótese é de que Nabuco encontrava-se 
em dois mundos aparentemente antagônicos, mas pouco definidos. Ao mesmo tempo em que se 
voltava para projetos modernizantes do final do XIX, tinha como ponto de partida a consolidação 
de valores conservadores advindos de sua tradição monárquica e católica. Defendia ainda, em seus 
escritos, que os autores deveriam dedicar-se aos estudos históricos pragmáticos, mas legava um 
lugar de destaque para sua subjetividade e saudade do passado. Assim, discutiremos os problemas 
relacionados à ordem e desordem temporal no final do dezenove e o projeto historiográfico de 
Joaquim Nabuco em resposta a essa questão.

Otávio Erbereli Júnior (bolsista CAPES)
• A escrita da história entre dois mundos: uma análise da produção de Alice Piffer Canabrava 

(1935-1961).
A proposta em tela é de apresentar as principais conclusões de nossa dissertação. Para tanto, per-
passamos a produção historiográfica de Alice Piffer Canabrava (1911-2003) a partir das principais 
preocupações da História da Historiografia. Privilegiamos o período compreendido entre 1935, 
ano de ingresso de Canabrava no curso de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo (USP), e 1961, ano de fundação da Associação dos 
Professores de História do Ensino Superior (APUH), atual ANPUH, na FFCL de Marília/SP, da qual 
essa historiadora foi uma de suas fundadoras. Procuramos compreender a Escrita da História de 
Alice Piffer Canabrava através da noção de operação historiográfica formulada pelo historiador-
jesuíta Michel De Certeau. O lugar formativo de Canabrava, qual seja, os cursos das várias Cadeiras 
da V subseção de Geografia e História da II seção de Ciências da FFCL/USP durante o período em 
que foi aluna da graduação, entre 1935 e 1937, nos auxiliou a compreender várias de suas escolhas e 
práticas historiográficas, como suas noções de História e Documento, bem como um conhecimen-
to de larga mobilização: a Geografia de matriz vidaliana. Também demarcamos o concurso para a 
Cadeira de História da Civilização Americana de 1946 como ponto fulcral da trajetória intelectual 
de Alice Canabrava, uma vez que após ser preterida neste certame, estabeleceu-se na Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas (FCEA) da USP, fundada no mesmo ano. Esse novo lugar lhe 
forneceu os subsídios para incorporar a Ciência Econômica em sua produção historiográfica. Espe-
ramos que esta reflexão possa contribuir para a compreensão de um momento ímpar da História 
da Historiografia brasileira: da constituição da produção historiográfica no âmbito universitário.
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Karina Anhezini De Araujo (UNESP - Universidade Estadual Paulista - Campus de Franca)
• Arautos da História da historiografia: as disputas por um conceito de historiografia nas 

cartas de Amaral Lapa enviadas a Nilo Odália
A presente comunicação pretende contribuir para a reflexão a respeito das formas de se fazer e de 
se pensar a história na nossa contemporaneidade a partir da interpretação de uma disputa sobre 
a definição de historiografia. Dito de forma mais clara, o objetivo principal é analisar as prescrições 
formuladas por Nilo Odália (1929-2004) e José Roberto do Amaral Lapa (1929-2000), dois profes-
sores universitários, que se dedicaram a definir, nas décadas de 1970 e 1980, perspectivas de estudo 
para a historiografia brasileira. Ambos enfatizaram a importância da historiografia como parte da 
disciplina histórica, Amaral Lapa almejava vê-la como uma área de especialização que figurasse ao 
lado da História Política, Social, Econômica e Cultural, enquanto Odália projetava “pensar o fato 
historiográfico” a partir de uma reflexão epistemológica. O Arquivo Nilo Odália ensejou a reflexão 
apresentada nessa comunicação. Doado em 2012 ao CEDAP (Centro de Documentação e Apoio 
à Pesquisa Profª. Drª. Anna Maria Martinez Corrêa) da UNESP (Universidade Estadual Paulista) – 
Campus de Assis, esse fundo documental permitiu a composição de um corpus composto pela 
correspondência enviada por José Roberto do Amaral Lapa entre 1975 e 1989 a Nilo Odália. Assim, 
um dos objetivos da apresentação é também divulgar esse acervo, pois se trata de um arquivo ain-
da inexplorado pelos pesquisadores. Outra intenção, reitero, é adentrar a temática dessas trocas: a 
construção de um conceito de historiografia com o intuito de impor uma agenda de autorreflexão 
para o conhecimento histórico produzido no Brasil. 
Nilo Odália e Amaral Lapa não contam com uma extensa fortuna crítica. Manoel Luís Salgado 
Guimarães destaca que a “tarefa da historiografia” foi definida pelos autores como aquela capaz de 
“fornecer subsídios para uma história das ideologias”. Dessa forma, a “chave de leitura” para os tex-
tos historiográficos seria identificar neles “um processo de construção de uma ideologia política, 
como parte de um processo social de dominação” (2005: 42). Apesar das concepções partilhadas, 
o que se percebe nas trocas de cartas é uma miríade de discordâncias entre os projetos “para uma 
história da historiografia” que enredadas em diálogos institucionais que perpassam a UNESP, espe-
cialmente, os campus de Assis e Araraquara, e a UNICAMP, lugares de produção que marcaram 
os percursos intelectuais desses historiadores. Essa comunicação é a retomada de um trabalho 
apresentado em 2013 no 7º Seminário Brasileiro de História da Historiografia. Naquela ocasião, a 
divulgação desse arquivo e o mapeamento das principais temáticas foi o cerne do texto publicado 
nos ‘Anais’ daquele evento. O que proponho aqui é apresentar o desdobramento dessa pesquisa 
que foi motivada por questões sobre “as formas de história”.

Pedro Telles da Silveira (UFRGS)
• Da filologia à história, da história à filologia: Humanismo, educação e cultura universitária 

através do Renascimento português
Em livro publicado em 1986, Anthony Grafton e Lisa Jardine procuravam traçar o caminho que 
ia, ao longo do Renascimento, do humanismo enquanto movimento intelectual às humanidades 
enquanto conjunto de disciplinas organizadas em torno da tradição clássica e/ou do estudo das 
letras em geral. Para os autores, a adoção de um currículo baseado nas humanidades havia pro-
duzido uma discrepância entre os elevados ideais levantados em nome da educação e a mundana 
cotidianidade da sala da aula. Assentada sobre o valor “intrínseco” dos clássicos, essa discrepância 
tornava os professores de humanidades vulneráveis aos ataques que questionavam a utilidade das 
chamadas “ciências humanas” ou, até mesmo, de seu estatuto enquanto tal. 



320

A perspectiva de Grafton e Jardine se insere num debate mais amplo sobre o valor do Renasci-
mento para a cultura ocidental contemporânea. Apropriando-se de uma intensa reflexão efetuada 
ao longo do século XX a este respeito, ela compreende o humanismo, primeiro, como um campo 
profissional ligado ao ensino e a determinados métodos de estudo e, apenas em segundo lugar, 
como uma perspectiva filosófica a respeito do homem e sua relação com o mundo. Muitos desses 
métodos, sobretudo aqueles ligados à filologia, são tratados por Arnaldo Momigliano como parte 
do desenvolvimento do saber histórico. A narrativa então elaborada não deixa de perceber que 
o aprimoramento dos procedimentos metodológicos levaria a uma historiografia melhor. Assim 
como no caso das humanidades, mais de meio século após aquelas considerações, se produziria 
uma discrepância entre o que se considera o valor intrínseco destas práticas e a relevância do lugar 
social ocupado pela historiografia, nomeadamente a universidade.
Este conjunto de questões serve para prover um enquadramento mais amplo para este trabalho. 
Nosso objetivo é examinar o processo de institucionalização universitária da gramática e da filo-
logia no século XVI, em especial o caso português, entre as demandas pedagógicas humanistas e 
as transformações no estatuto da universidade naquela época. Através do exame de métodos de 
ensino e da história social do ensino universitário, argumenta-se que o debate que assolava estas 
instituições ao longo do XVI dizia respeito a muito mais do que ao confronto entre o humanismo 
e a escolástica. Trata-se dos limites do humanismo num contexto cada vez mais complexo. O caso 
português é interessante pelo “fracasso” assinalado pela bibliografia em enraizar as perspectivas 
humanistas no ambiente intelectual lusitano, processo esse que procuramos reinterpretar aqui, 
de modo que a reflexão sobre a institucionalização daquelas que já foram chamadas de “ciências 
auxiliares” auxilie a pensar sobre as demandas e as características do ensino universitário de história 
hoje.

Luiz Francisco Albuquerque De Miranda (UFSJ)
• Impérios Coloniais E Historiografia Ilustrada

Este trabalho deriva de uma pesquisa que investiga como a “história filosófica” do século XVIII 
interpretou a colonização da América. Os pensadores das Luzes, em especial os britânicos e france-
ses, renovaram a historiografia ao pensar uma história da civilização que sintetizasse os progressos 
do “espírito humano” e da vida social. O maior desafio era combinar a concepção desse movi-
mento histórico global com a consciência da multiplicidade das sociedades. Entre estas, estavam 
as colônias americanas fundadas por europeus a partir do final do século XV. Que papel teriam 
as colônias e a América no projeto historiográfico dos ilustrados? Seriam sociedades capazes de 
reproduzir o modelo de vida civilizada existente na Europa? Eis as perguntas fundamentais. No 
presente trabalho, dedicaremos especial atenção à obra de Raynal, História filosófica e política dos 
estabelecimentos e do comércio dos europeus nas duas Índias, cuja a última publicação organizada 
pelo autor ocorreu em 1780.

017. As sensibilidades e a subjetividade na produção do conhecimento histórico 
sobre as artes, as ciências e o pensamento
Coordenação: Nadia Maria Weber Santos, Antonio Herculano Lopes

Resumo: Desde sua emergência como objeto da investigação histórica, de Johan Huizinga às con-
siderações de Lucien Febvre, ou, entre nós, o ensaísmo de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de 
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Holanda, o tema das sensibilidades exerce sobre o olhar dos historiadores um desafiante fascínio, 
contrabalançado pela dificuldade de incorporação ao discurso mais “controlado” da disciplina que 
parece destiná-lo a uma posição de marginalidade. A sensibilidade faz parte das categorias que 
parecem abrir o discurso para o indizível. Uma das marcas de identificação do indivíduo moderno, 
nem por isso ela deixa de ser apreensível em sua dimensão social: ao contrário, revela-se instância 
estratégica na construção social e histórica da subjetividade, passando do singular ao plural ou a 
uma história das sensibilidades. É comum que a escrita da história pressuponha a racionalidade 
do historiador e da produção das fontes. Se, nas últimas décadas, tem-se dado mais atenção aos 
fatores subjetivos que marcam a análise historiográfica, é mais raro o empenho em surpreender a 
marca das emoções nas próprias fontes que informam a pesquisa. Os arquivos (textuais, imagéti-
cos, sonoros) se apresentam como portadores de “dados”, velando a marca deixada por mulheres 
e homens de carne e osso, com suas sensações e emoções. Tal análise, difícil, porém necessária, é 
capaz de apontar para formas de ser e de sentir muito distintas das do tempo do historiador, per-
mitindo-lhe adentrar melhor num mundo no limite para sempre perdido. O presente simpósio 
temático pretende congregar trabalhos que busquem fazer uma leitura de como artistas, cientistas 
e pensadores, na produção do que hoje é tomado como fonte histórica, deixaram a marca dos seus 
afetos. Nosso propósito é menos examinar a subjetividade desses intelectuais e a forma pela qual 
esta se expressa e mais usar a perspectiva das sensibilidades individuais como forma de chegar ao 
real em construção e às ideias que dele fazem parte. Os arquivos pessoais são fonte particularmen-
te preciosa para esse tipo de trabalho, mas a própria produção intelectual e artística também pode 
fornecer elementos relevantes para leituras que busquem as relações entre o indivíduo e a socieda-
de, entre as representações e as práticas ou entre a subjetividade e a realidade.
Justificativa: A produção historiográfica tem feito um extraordinário esforço de expansão de seus 
temas, fontes e perspectivas, permitindo leituras mais complexas do fenômeno social. A história 
cultural ganhou espaço no interesse dos pesquisadores, dialogando com a antropologia, a psico-
logia, a semiologia, as novas tendências na história das ciências, as artes, os estudos de gênero e da 
diversidade cultural, os estudos de performance, entre muitas outras áreas. Um dos ganhos impor-
tantes foi a relativização de oposições como público e privado, real e imaginário, emoção e razão. 
Nesse sentido, cresceu também uma atenção mais específica a uma história das sensibilidades, ca-
paz de perceber algo do que se perde diante do documento “frio” – a paixão, as fantasias, os desejos 
e os medos que movem homens e mulheres em suas ações. Ainda que a proposta de uma história 
das sensibilidades tenha sido esboçada já por Lucien Febvre, só recentemente podem se identificar 
esforços mais sistemáticos no sentido de sua realização. A subjetividade, por sua vez, está no seio de 
toda e qualquer manifestação humana. Ela é um produto não apenas da história individual, mas, 
também, da história coletiva do homem, de sua cultura. Em todo texto histórico, por exemplo, 
contamos com a “disposição” do historiador, suas maneiras próprias de ver o mundo e sua própria 
predisposição psicológica, as quais influenciarão verdadeiramente sua obra (como todo e qualquer 
outro cientista social). Compreende-se subjetividade como a maneira individual de reagir a um 
determinado fato ou questão, ou a forma individual de conceber esse fato ou questão – seja dos 
atores sociais ou dos próprios pesquisadores. As ciências humanas e sociais, atualmente e cada vez 
mais, admitem que, enquanto humanos, os sentidos e as sensibilidades estão no fundamento de 
nossas relações com os outros e com o mundo que nos rodeia, assim como nos modos de vida e 
de interação. Com o binômio “cultura e subjetividade” na história, adentraríamos na relação entre 
disciplinas diversas, onde a reação subjetiva tanto do historiador como dos agentes da história se 
fariam perceber nos relatos, sejam quais forem esses. Em outras palavras, é através da subjetividade 
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inserida no olhar ou no texto do historiador que também nos deparamos com a subjetividade do 
passado, sob forma de sensibilidades passadas, isto é, perceberíamos a forma pela qual o passa-
do – em qualquer instância da vida – foi sentido, vivido, percebido e realizado por aqueles que lá 
estiveram. As artes em geral, como pintura, escultura, música, fotografia e literatura, entre outras, 
seriam fontes privilegiadas para a busca destas novas “sensibilidades” sobre o passado. No seio das 
reuniões nacionais e regionais da Anpuh, assim como nos Simpósios Nacionais de História Cultural, 
tem havido uma intensa troca de experiências e reflexões nessas áreas, em particular na sua inter-
face com as linguagens artísticas. Desde 2010, no Encontro da Anpuh-RJ, e 2011, no Simpósio Na-
cional em São Paulo, incorporamos também as ciências e o pensamento nas nossas preocupações. 
Procuramos abrigar discussões que se dão em outros foros, como os da Anpocs, Intercom, Abralic, 
Abrace, etc., em campos como os do pensamento social, sociologia da cultura, antropologia dos 
sentidos e das emoções, estudos culturais, do corpo ou da performance. A presente proposta per-
mite aproximar esforços de áreas diversas, estimulando a interdisciplinaridade e o enriquecimento 
mútuo de metodologias e perspectivas variadas.

Ana Letícia Adami Batista
• A cabeça de medusa: a crítica de Lorenzo Valla à doutrina estoica

“Justamente podemos dizer que as regras estoicas são como a cabeça da medusa, a qual transfor-
ma em mármore todos que a miram”. Com estas palavras, cerca de 500 anos atrás, o humanista 
italiano Lorenzo Valla fazia um apelo contra os perigos de se edificar uma cultura sobre os alicerces 
de uma filosofia desumanizante. A medusa ou Gorgona descrita pela mitologia grega como criatu-
ra cuja visão transformava em estátua quem a mirasse é igualada a esta filosofia, a qual torna seus 
seguidores homens tão vazios de sentimentos como se fossem feitos de pedra. 
A advertência cunhada pelo italiano aparece em sua obra De Voluptate (1431), um diálogo dedi-
cado à defesa das propostas do filósofo Epicuro contra a filosofia danosa, enrijecedora da alma, do 
oponente estoico Sêneca. A filosofia de Epicuro é tomada como antídoto contra os efeitos daquela 
outra que lhe é diametralmente oposta. A ideia de antídoto é recorrente na obra, pois que toca 
um ponto de divergência entre as duas escolas no respeito ao trato das afecções humanas. Uma, 
que busca numa espécie de enrijecimento moral, privar os homens de toda dor e de toda angústia, 
resulta, por fim, em efeito não previsto, ainda mais terrificante, pois que os priva da possibilidade 
de toda alegria e prazer. É o efeito da regra estoica, que transforma os homens em pedra. À criatura 
horrenda Valla opõe a beleza, remédio oferecido pela escola epicurista contra as afecções da alma. 
Não sem propósito, é da boca de um poeta (os poetas Antonio Beccadelli e Maffeo Vegio, em 
diferentes versões da obra) que o autor faz ecoar as palavras citadas no início desta apresentação. 
Como pode a beleza poética ser um antídoto contra os efeitos petrificantes da cabeça da Gorgona? 
Como pode a filosofia estoica causar tais efeitos? Procurarei responder tais perguntas tendo como 
base a crítica ao estoicismo apresentada pelo autor Lorenzo Valla em sua obra De Voluptate.

Juan Weltner Braga
• Religião natural e catolicismo tridentino na escrita d’A cidade do sol de Tommaso 

Campanella (1568-1639): um exercício filológico
Este trabalho faz parte de uma pesquisa realizada na graduação que levou ao desenvolvimento 
do meu projeto de mestrado, no qual pretendo analisar a relação entre utopia e milenarismo n’A 
cidade do sol do dominicano Tommaso Campanella. Para esta apresentação, no entanto, meu foco 
será o debate de algumas questões mais específicas, tratadas pelo autor, que se tornaram muito 
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polêmicas. Ao analisar A cidade do sol, em suas diferentes edições, é possível perceber algumas 
diferenças, bastantes pontuais, no que diz respeito a uma questão fundamental: o valor central que 
a religião ocupa em sua obra. Percebemos em Campanella, que escreve já no início do século XVII, 
algumas teses centrais colocadas por humanistas nos séculos anteriores, principalmente Tomas 
Morus e Erasmo de Roterdã, e aqui também ele dá atenção para uma religião natural, marcada pelo 
deísmo e bem mais simples e evangélica que a religião católica. No entanto, ele parte em defesa 
também do catolicismo tridentino, tentando conciliar uma religião natural com a religião católica 
em um texto marcado já por um pensamento barroco, carregado de magia e astrologia com in-
fluências advindas de alguns pensadores medievais, sendo o principal deles o milenarista Joaquim 
Del Fiore. Com a defesa de uma religião natural Campanella foi perseguido, preso e torturado pelo 
Tribunal da Inquisição, o que fez com que passasse a maior parte de sua vida preso ou procurando 
abrigo clandestinamente entre os intelectuais da época. Neste ponto entra o objetivo central desta 
comunicação: através do exercício da filologia busco identificar os pontos distintos entre a primei-
ra versão do texto, um manuscrito em italiano escrito durante o período que Campanella esteve 
preso em 1602, com a versão definitiva, publicada posteriormente, em 1623 (edição esta da qual 
derivam todas as traduções para o português). As principais diferenças entre as edições são temas 
pertinentes à temática religiosa. Parto então da hipótese de que Campanella modifica em algum 
momento seu texto inicial para parecer mais amigável à inquisição. Mas não podemos ignorar ou-
tras publicações do autor no período, deixando de lado o que poderia ser um possível amadureci-
mento do pensamento de Campanella. Através do exercício de análise d’ A cidade do sol, pretendo 
compreender um pouco mais as motivações do autor, suas sensibilidades e intenções.

Thales Biguinatti Carias
• O Pai Goriot e Senhora: Aproximações e Divergências dos Romantismos em França e Brasil a 

partir das discussões d’O Processo Civilizador
O Romantismo, como escola literária, ficou marcado por obras com grande cunho subjetivo, volta-
do ao indivíuo como possibilidade infinita de criação e representação. Esta característica de estilo 
não é fortuita e lida com o próprio momento de transição do qual os românticos vivenciaram. Por 
isso mesmo, é possível afirmarmos a existência de um Romantismo francês e outro brasileiro sem 
deixarmos de nos remeter a um só Romantismo como forma de classificação geral. Os romances 
O Pai goriot (de Honoré de Balzac) e Senhora (de José de Alencar) foram colocados em contraste 
e permitiram apreensões pertinentes aos dois âmbitos. As duas obras lidam com as sociabilidades 
inerentes a este momento de transição, por um lado, e, por outro, possibilitaram o levantamento 
de algumas relações entre os dois processos civilizadores. Tais relações foram postas em diálogo 
com a obra de Norbert Elias e dizem respeito àquilo que designou como nível de síntese peculiar 
a cada sociedade, cujos termos marcantes são a interdependência e a centralização do poder que 
constituem, sob sua ótica, a própria formação dos Estados Modernos. Em outro momento, as dis-
tinções entre os conceitos de Civilization e Kultur apoiaram nossas discussões sobre tais processos 
na relação mesma entre Brasil e França.

Avelino Romero Simões Pereira (Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio))
• As notas de um pianista na Corte Imperial: mercado e mediação cultural em Louis Moreau 

Gottschalk (1829-1869)
Em maio de 1869, em plena Guerra do Paraguai, aportava no Rio de Janeiro o pianista e compositor 
norte-americano Louis Moreau Gottschalk, que viria a falecer sete meses depois. Acolhido pela 
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família imperial, artistas e público, sua estadia na Corte rendeu espetáculos inusitados, os “con-
certos-monstros”: 16 pianos e 31 pianistas com grande orquestra, tocando trechos de óperas mo-
dernas de Wagner e Gounod; 650 executantes numa noitada que culminou com a Marcha Solene 
Brasileira, dedicada ao imperador, com citações do Hino Nacional e disparos de canhão. Os dois 
eventos articulam a música à propaganda: o comércio de pianos importados dos EUA e a exaltação 
das vitórias no Prata. Nascido em Nova Orleans e formado em Paris, filho de um judeu inglês e neto 
de franceses refugiados da revolução haitiana, o contato com formas musicais da Louisiana e do 
Caribe lhe inspirou uma “sinfonia romântica”, La Nuit des Tropiques, e as “danças e canções negras” 
para piano, cuja mescla de tango cubano e cakewalk contribuiu para a difusão internacional da rít-
mica afroamericana. Sua chegada ao Brasil coincide com o refluxo do movimento operístico, dado 
o fim da subvenção oficial causado pela guerra, e a expansão de gêneros de caráter comercial, para 
desgosto de uma intelectualidade ligada a um projeto de arte nacional e a um ideal civilizatório. 
A centralidade do piano e a atuação do showman sugerem porém uma reflexão sobre a figura do 
pianista-compositor e a venda de partituras para uso doméstico. Elas operam a mediação entre o 
sério e o ligeiro, na justaposição das alteridades culturais colhidas entre a contemplação romântica 
de um Pensée Poétique, a gestualidade sensual dos Ojos Criollos e o exotismo dos Souvenir d’An-
dalousie, de Lima ou de la Havane. O documental em Gottschalk está ainda nas impressões de 
viagem, registradas em sua correspondência e nas Notas de um pianista, misto de diário e folhetim 
publicado nos EUA em 1881. O tom confessional revela o intelectual cuja sensibilidade poética 
reage às experiências: da escravidão em Cuba à melancolia de artista itinerante; da corrupção dos 
ideais republicanos à defesa da educação pública; do horror às ditaduras ao encanto pelo “sábio” 
imperador. “Chopin créole”, “Humboldt musical”, “cronista observador”, ou mero “artista de circo”. 
Ora valoriza-se a capacidade de exteriorizar suas impressões de viagem, ora as limitações de um 
sistema cultural e mercantil que destacava a visualidade espetacular, o exibicionismo virtuosístico 
e o exotismo pitoresco. Tomado na dupla feição de intelectual romântico e artista empreendedor, 
pretende-se analisar também as representações construídas em torno de Gottschalk e seu impacto 
no meio artístico da Corte naquele momento de forte inflexão social e política.

Daniel Lago Monteiro
• Amizade e a arte da escuta: as conversas entre James Boswell e Samuel Johnson nos ensaios 

de William Hazlitt
Já se disse que a arte da conversação é um dos principais legados do século XVIII. Ela está no centro 
daquela forma refinada de sociabilidade que se desenvolveu em nenhum outro século como nesse, 
quer nos cafés, clubes ou salões; e por meio da qual se experimentava e se colocava à prova o mais 
simples dos assuntos, ao passo que o mais intricado deles recebia um colorido interessante, novo 
e surpreendente, jamais pesado ou maçante. Com ela, a filosofia ganhava contornos literários. A 
poesia e a prosa literária, contornos filosóficos. Possivelmente, nenhuma outra obra do período a 
um só tempo melhor encarnou e repeliu os diferentes paradigmas de conversação no século XVIII 
– uma comprometida com as boas maneiras e com as ideias de aprimoramento e modernização; 
outra, com o conflito de opiniões e a busca pela verdade – do que A Vida de Samuel Johnson de 
Boswell. A Vida de Samuel Johnson seduz o leitor tanto pela palavra pronta de seu protagonista, 
seu riquíssimo anedotário, feito de incontáveis conversas fiadas, sempre em tom íntimo, quanto 
pelo modo privilegiado com que o biógrafo escutou o biografado, instalando-se em sua consci-
ência. William Hazlitt, “o grande ensaísta inglês” (expressão de Otto Maria Carpeaux), fez parte 
da primeira geração de escritores que se empenharam na leitura receptiva e compreensiva de A 
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Vida de Samuel Johnson. Para Hazlitt, a personagem de Johnson, seu sense of humour e a maior 
liberdade quando discursava ofereciam um contraponto àquele estilo fortemente homogêneo e 
equilibrado em todas as suas partes que dominou a prosa ensaística de seu tempo. Isto é, a fala e os 
modos rudes, porém simpáticos e cordiais, da personagem Johnson (tal qual descrita por Boswell) 
apontavam para a capacidade imperecível de renovação do estilo familiar e para um maior equilí-
brio entre as virtudes cívicas e as que se formam e se exigem junto à lareira.

João de Azevedo e Dias Duarte (PUC-Rio)
• História literária e sensibilidade moderna: a historiografia e o romance no século XVIII

Esta comunicação discute as maneiras pelas quais autores do século XVIII, como David Hume e 
Henry Fielding, negociaram, em suas práticas historiográfica e romanesca, respectivamente, ten-
sões entre antiquíssimos protocolos e convenções letradas de gênero e os interesses de uma audi-
ência radicalmente transformada pelas mudanças histórico-sociais recentes associadas à emergên-
cia daquilo que vinha sendo chamado de “sociedade comercial” moderna. Um interesse crescente 
por temas da ordem da experiência social, privada e subjetivo-sentimental impunha um desafio 
aos autores do período, ainda, em larga medida, cingidos por um regime retórico-poético, que 
prescrevia regras estritas de composição. Inscrevendo os problemas da historiografia no campo da 
epistemologia e, no mesmo movimento, excluindo-a do campo da literatura, doravante identifi-
cada à ficção (alçada ao topo da hierarquia das letras), os românticos ensinaram-nos a diferenciar 
radicalmente história e ficção. Em contraste, uma tal separação rígida estava longe de ser consen-
sual no século XVIII, período marcado pela instabilidade e plasticidade das categorias literárias, 
decorrentes da referida tensão. O que se pretende explorar, portanto, são as aproximações e afasta-
mentos nas estratégias de composição e de autorização discursiva em dois gêneros narrativos con-
correntes, a prosa histórica e a prosa ficcional, no contexto literário da Inglaterra do século XVIII, a 
partir do exame de dois casos particulares, aquele de David Hume e de Henry Fielding.

Luiz Carlos Villalta (UFMG)
• José Anastácio da Cunha, lente da Universidade de Coimbra: leituras, escritos e sensibilidades 

heterodoxas (1744-
Poeta, matemático e lente de geometria da Universidade de Coimbra, José Anastácio da Cunha 
(1744-1787) começou a conhecer comportamentos pouco ortodoxos, em junho de 1764, quando, 
com cerca de 21 anos, foi nomeado 1º tenente no Regimento de Artilharia que se formara no Porto 
e que seria destacado para Valença do Minho, ao norte de Portugal. Em 5 de Outubro de 1773, o 
Marquês de Pombal indicou-o, com muitos elogios à sua sapiência, para a cadeira de Geometria da 
Universidade de Coimbra, posto que ele ocuparia de 1773 a 1778. Quando D. Maria I ascendeu ao 
trono, em 1777, com seu marido e tio, D. Pedro III, teve lugar uma marola conservadora e, ao mes-
mo tempo, reparadora do que se julgava ter sido excessivo em termos de reformas e punições no 
reinado de d. José I (1750-1777). Foi nessa onda conservadora, em 1778, que os inquisidores Pedro 
Carneiro de Figueiroa e Manuel Antônio Ribeiro denunciaram José Anastácio da Cunha à Inquisi-
ção de Coimbra. A Inquisição de Coimbra agiu rapidamente: ordenou a prisão de José Anastácio 
aos 20 de junho de 1778, tendo ele sido encarcerado em 1º de julho e, em 15 de setembro de 1778, 
condenado pelos crimes de “Libertinismo, Deísmo, Tolerantismo e Indiferentismo”. A Inquisição 
tomou-o como alguém que abrira as portas de Portugal à “novidade destas seitas, que, desde o 
princípio do século de quinhentos, têm grassado por outros países da Europa”, chegando, então, “as 
suas heresias a corromper a mocidade em Portugal”, servindo, “nestes delitos, de perniciosíssimo 
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exemplo”. Esta comunicação tem por objetivo analisar a trajetória, as leituras, os escritos e as sensi-
bilidades heterodoxas de José Anastácio da Cunha, com destaque para suas concepções acerca da 
religião, em suas relações com a sociedade, o Estado e as práticas amorosas e sexuais.

Mariza Veloso (Universidade De Brasilia-UNB)
• José Bonifácio de Andrade e Alexander Humbolt: Artífices da razão sensivel.

Há autores que parecem pertencer a dois tempos, a duas epistemés descontinuas (Foucault) cujas 
obras são reveladoras de mutação radical da sensibilidade ocorrida entre o iluminismo e o roman-
tismo. Partindo dessa premissa será analisada a obra de José Bonifácio de Andrade e Alexander 
Humbolt no que concerne à valorização e preocupação com a natureza que revela uma mutação 
na percepção da natureza americana.

Robert Wegner (Casa de Oswaldo Cruz)
• A metrópole, a vida mental e a neurastenia: um diálogo entre Georg Simmel e George Beard

O objetivo da apresentação é o de comparar o modo pelo qual o sociólogo alemão Georg Simmel 
analisou as condições da subjetividade nas grandes metrópoles e as proposições do neurologista 
norte-americano George Beard, que estabeleceu um diagnóstico médico para descrever a dificul-
dade dos indivíduos lidarem com o excesso de estímulos gerados pelas cidades modernas.
Beard comparou o sistema nervoso a uma máquina a vapor que produz energia capaz de acender 
lâmpadas em série. Nos Estados Unidos da segunda metade do século XIX, o rápido incremento 
das fábricas e dos meios de transporte, a imprensa periódica e a complexidade da educação e da 
ciência modernas teria adicionado, seguindo a imagem, novas lâmpadas ao circuito, sem que, ne-
cessariamente, o sistema nervoso fosse capaz de produzir a energia suplementar necessária. Neste 
caso, ocorreria a exaustão do sistema nervoso e o aparecimento da doença que o médico deno-
minou de neurastenia. Neste sentido, a neurastenia articulava uma causa sociológica, o excesso 
de estímulos da vida moderna, a uma causa fisiológica, a incapacidade do sistema nervoso do 
indivíduo diagnosticado em processar estes estímulos, e tornou-se conhecida como uma doença 
da civilização. O trabalho de Beard ultrapassou rapidamente as fronteiras dos Estados Unidos, bem 
como as da medicina, tornando-se bastante influente na interpretação da vida moderna. 
Pode-se dizer que a resposta de Georg Simmel é que, ao mesmo tempo em que a metrópole im-
plica em um excesso de estímulos, significa também a padronização das relações pelo dinheiro. De 
forma correspondente, o intelecto passa a ter um papel fundamental para o indivíduo moderno 
que, desse modo, é capaz de amortecer os impactos promovidos pelos estímulos externos em seus 
sentidos e emoções, resultando na atitude blasé. Para utilizar a imagem elaborada por Beard, é 
como se Simmel estivesse a dizer que, ao mesmo tempo em que a metrópole faz com que lâmpa-
das sejam acrescidas ao circuito, dota os indivíduos de disjuntores que selecionam as lâmpadas a 
serem acesas, de modo que o sistema nervoso não seja sobrecarregado. 
Se a obra de George Beard extrapolou fronteiras geográficas e disciplinares, ganhou grande legiti-
midade no meio médico e a neurastenia tornou-se um diagnóstico de doença válido entre a segun-
da metade do século XIX e meados dos anos 1920, tornando-se assim um modo particularmente 
influente para explicar a sensibilidade e as emoções na modernidade. Deste modo, acredito que 
promover o diálogo entre a obra de Simmel e de Beard pode ser uma maneira frutífera para pensar 
a formação identitária de intelectuais do início do século XX.

Luiza Larangeira da Silva Mello (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
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• O Cosmopolitismo na literatura da virada do século XX
Esta comunicação se propõe a abordar, da perspectiva da história intelectual e literária, diferentes 
manifestações da figura do intelectual e do artista cosmopolita, na virada do século XIX para o XX. 
Isso implica compreender certos modos de modelagem subjetiva e suas respectivas construções 
narrativas associados aos significados dos termos “cosmopolitismo” e “cosmopolita” na Belle Épo-
que. Adotando uma perspectiva comparativa, histórica e sociológica, pretende-se analisar obras 
de caráter ficcional, ensaístico e autobiográfico de escritores como Henry James, Joseph Conrad, 
E. M. Forster e Machado de Assis. Essa seleção parte do suposto de que, ainda que por razões 
distintas, esses autores podem receber o epíteto “cosmopolita”, não apenas por compartilharem 
experiências típicas de grandes cidades modernas, como também por apresentarem modos de 
modelagem subjetiva cujo resultado é uma identidade pública ambígua. Em um período marcado 
pelo acirramento dos “nacionalismos” e por uma consciência histórica que percebia a moderni-
dade como “crise da tradição”, a identidade cosmopolita indicava tanto a adesão a valores univer-
sais, vinculados a tradições literárias e filosóficas clássicas e cristãs, quanto a tentativa de afirmar a 
singularidade da personalidade individual ante às tendências homogeneizadoras e destrutivas da 
modernidade.

Rosane Feijão de Toledo Camargo
• Moda e androginia nos anos 1920

Apesar de dificilmente se confundirem, roupas masculinas e femininas comungaram objetivos se-
melhantes durante a década de 1920 ao buscarem o conforto e diferentes possibilidades de expres-
são para corpos que haviam ganhado novas formas e proporções em função dos valores surgidos 
com a modernidade das grandes metrópoles – entre eles o do entusiasmo pelos esportes. Enquan-
to as mulheres escolhiam para suas próprias roupas tons mais sóbrios, adotavam o corte de cabelo 
à la garçonne e a calça comprida para algumas ocasiões, a aparência masculina tornava-se mais leve 
e, por vezes mesmo delicada, quebrando algumas tradições que haviam sido cultivadas há séculos 
como essenciais à virilidade. No entanto, diferentemente das novidades na moda feminina, que 
foram amplamente adotadas, os modismos masculinos mais ousados, como o uso do espartilho 
e da maquiagem, ficaram restritos a alguns jovens identificados pela imprensa carioca da época 
como “almofadinhas”. O artigo pretende analisar a flexibilização das fronteiras entre masculino e 
feminino no que diz respeito à moda e ao comportamento das camadas burguesas da sociedade 
carioca na década de 1920, tomando por fonte as revistas Careta e Para Todos.

Henrique Masera Lopes (UFRN)
• O cultivo da saudade: Uma cartografia histórica dos conteúdos regionalistas do discurso de 

Gilberto Freyre (1923-1926)
“O cultivo da saudade: Uma cartografia histórica dos conteúdos regionalistas do discurso de Gil-
berto Freyre ( 1923-1926)” é resultado de uma pesquisa no campo da história das sensibilidades e 
das formas de pensamento que se ocupa em traçar uma cartografia dos modos de pensar e sentir 
de Gilberto Freyre a partir de seus artigos publicados à época, semanalmente, no jornal pernambu-
cano Diário de Pernambuco. Partimos da consideração inicial de que os discursos do autor e suas 
práticas culturais participavam de uma atmosfera social saudosista, sentida e pensada não apenas 
por ele, mas também por outros sujeitos e grupos sociais que reagiam criticamente as transfor-
mações da modernidade em diferentes espaços. Assim sendo, nos voltamos para as fontes com o 
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intuito de mapear impressões e expressões saudosistas sobre variados aspectos do cotidiano, de 
sua vivência, percebendo como nesses acontecimentos brotavam maneiras singulares de cultivar 
saudades e de ampliá-las ao campo da interpretação histórica, filosófica, cultural, estética, política 
e também em uma ação cultural inserida nas problemáticas do movimento regionalista e tradicio-
nalista, criado em 1924. Assim, procuraremos neste trabalho compreender a emergência dos pri-
meiros temas que norteavam os discursos regionalistas e tradicionalistas de Freyre, onde esboça-se 
de maneira singular uma defesa das árvores e da culinária dita tradicional. Se trata de analisar as 
nuances que atravessavam os discursos do autor em torno destes conteúdos e como eles contri-
buíram para estabelecer o que nomeamos por uma “topofilia saudosista” da região em relação a 
defesa das árvores e também um “saudosismo guloso” em relação a cena gastrômica dos antepas-
sados e de que maneira estas expressões contribuiram para a estratificação de imagens e discursos 
culturais criadores da região Nordeste, que como sabemos, é construída sob distintas maneiras de 
pensar e sentir saudosistas e em Gilberto Freyre temos uma expressão narrativa singular desta ex-
periência coletiva e ao mesmo tempo uma interpretação social que traz inovações metodológicas 
no campo da interpretação histórica. Um saudosismo que politicamente se mostrava reacionário 
e conservador, mas que também criava novas formas de interpretar e perceber a relação entre 
passado e presente, que se expressam em sua defesa das árvores e da culinária dos antepassados.

Micah Oelze (Florida International University)
• Um Repositório do Inconsciente Brasileiro: Mario de Andrade e a Discoteca Municipal de São 

Paulo
Falecendo prematuramente em 1945, o famoso poeta Mario de Andrade deixou um legado de 
produção literária muito comentado e analisado. Mas também deixou estudos e projetos etno-
gráficos poucos entendidos. Mario publicou livros dedicados a reflexões sobre animais nacionais 
(a preguiça, o boi), projetou um inquérito sobre proibições alimentares, e bancou viagens para a 
gravação de musicas de comunidades religiosas do nordeste. Este artigo demostra que a ligação en-
tre tais projetos só pode ser entendido através dum entendimento da psicologia de época (Freud, 
Ribot) que tão influenciou o pensamento do pai de Macunaíma. Com vontade de entender o cará-
ter autentica da nação, Mario criou, com a ajuda financeira do governo estadual de São Paulo, um 
projeto que pretendia psicanalisar o pais. Seguindo os métodos que empregou Freud para poder 
aceder o inconsciente pessoal, Mario procurava encontrar e recolher a inconsciente nacional. O 
poeta passou duas décadas examinando totens (animais nacionais), tabus (proibições alimenta-
res), e gravando sonhos (trances religiosos). O material foi catalogado na Discoteca Municipal de 
São Paulo, formando todo um repositório do inconsciente brasileiro.
O artigo mostra que a psicologia na primeira metade do século vinte era um campo de pesquisa 
tão influente que determinou quais produções culturais seriam consideradas como merecedoras 
de colheita e análises. Este trabalho também nos lembra que atores históricos tem concebido a 
nação em formas que vão além das formulações frequentemente citadas do “corpo místico” e da 
“comunidade imaginária” (Benedict Anderson). O corpo místico, no século vinte, ganhou psique. 
Finalmente, o trabalho sugere que os arquivos históricos podem desempenhar um papel além 
da própria documentação do passado. No caso da Discoteca Municipal, o arquivo foi planejado 
a fornecer futuros artistas e estudantes com matéria-prima com a qual poderiam criar arte au-
tenticamente brasileira. Este artigo inovador baseia-se nos livros e cartas de Mario de Andrade, 
documentos governamentais, gravações etnográficas, e publicações do Departamento de Cultura 
de São Paulo.
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Francisco Fabiano De Freitas Mendes (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN)
• “Somos animais desequilibrados”: verdade e sensibilidade na literatura epistolar e cronística 

de Graciliano Ramos
O autor de Vidas Secas foi um homem de poucas palavras explícitas sobre si mesmo. Essas poucas 
linhas, ainda tortas, por certo, habitando cartas e crônicas do autor, são valiosos sinais para enten-
der a composição de sua literatura e de sua visão e atuação no mundo. Por outro lado, pratica-
mente toda sua ficção – funcionando como um tabuleiro de um jogo de olhares no qual o agente 
que olha engendra, parcialmente em vão, os mais variados expedientes a fim de não ser olhado 
– denunciam-no, trazem-no para a linha de frente do texto; e o autor, agente histórico, mostra-se, 
enquanto sua literatura, ação social pela arte, define-se. É esse jogo que denuncia o exercício de 
profunda sensibilidade na literatura realística de Graciliano Ramos, que conduz o leitor para uma 
verdade literária de aparente existência apenas no outro, que não é nem quem leu ou mesmo quem 
escreveu. Quando se lê Caetés, São Bernardo ou Angústia, descobrimo-nos humanos tipicamente 
brasileiras e vemos períodos de nossa história cujo diálogo temporal remontam à nossa formação 
e à nossa deformação rumo ao futuro que os anos 1930 esperavam. É com essa perspectiva que a 
presenta proposta se apresenta: discutir como a literatura epistolar e cronística de um de nossos 
maiores escritores ajudam na compreensão de um universo literário que pode muito bem ser alça-
do à categoria de interpretação do Brasil moderno.

Camilla Campoi de Sobral (Fundação Casa de Rui Barbosa)
• Artur Azevedo, o paladino da modernidade

O presente trabalho busca a compreensão de Artur Azevedo como homem de teatro e intelectual 
comprometido com uma missão civilizatória. Nisto incluíam-se coisas diversas, como sua defesa da 
reforma urbana, o fim dos cortiços, a derrubada dos barracos do morro de Santo Antônio e a pin-
tura da fachada do Teatro São Pedro de Alcântara, que eram pautas das suas afinadas quadrinhas 
assinadas como Gavroche, em 1898. Na virada do século, Artur, viu seus anseios por uma transfor-
mação do Rio de Janeiro concretizados na reforma urbana de Pereira Passos, tanto em seu caráter 
simbólico como na avalanche moderna que invadiu as ruas da cidade remodelada.
A partir da análise das percepções do moderno em seus escritos e de elementos presentes em 
algumas de suas obras para o teatro – a burleta A Capital Federal (1898) e as revistas de ano Gua-
nabarina (1905) e O ano que passa (1907) –, este trabalho busca construir um olhar sobre as repre-
sentações que Artur faz da agenda de reformas e da incorporação de uma acelerada modernidade 
ao dia-a-dia da cidade. A partir dessas representações, pretendo focar a análise em dois aspectos: 
expectativa e concretude. A expectativa centra-se nos anseios de Artur por um Rio civilizado, ainda 
que seja acompanhada de críticas a aspectos da modernidade, como quando caracteriza a cidade 
como local da perdição do homem do campo e inabilidade deste em lidar com as suas artimanhas. 
Mas é o caráter de atraso e de “carrancismo” que pretende ver superado. Já a concretude busca a 
representação das ações reais que modificaram a urbe e suas consequências, que muitas vezes se 
afastam do ideal da reforma aos olhos do comediógrafo, que, se traz ganhos de civilidade, elevação 
de costumes e da própria modernidade, também traz novos problemas para os seus habitantes.

Gleiciane Damasceno Nobre (Universidade Estadual Do Ceará)
• Mas, e esse tal de amor? O amor burguês e as práticas de amar de um jovem sobralense no 

início do século XX.
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No início do século XX, viveu na cidade de sobral, um jovem: José Alarico da Frota que, entre os 
anos de 1903 e 1907, manteve a prática de enviar cartões postais a uma jovem a quem desejava cor-
tejar: Cândida Jacy Mendes; as mensagens eram carregadas de romantismo e devoção. Os postais 
se tornaram a melhor escolha para os enamorados que desejavam demonstrar seus sentimentos. 
Com o desenvolvimento do processo capitalista civilizador, vamos perceber transformações no 
que tange aos ideais socioculturais, econômicos e, conforme acreditamos, também sentimentais. 
Com tais mudanças, as práticas de amar vão sendo reconfiguradas e para melhor percebermos 
isso, pretendemos, a partir da análise dos cartões postais, compreender como se configurava, na 
cidade de sobral, especificamente no caso recortado, um ar burguês no qual estava inserido esse 
amor.

Andréa Casa Nova Maia (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Kosmos(visões) do Mundo do Trabalho: cultura visual de trabalhadores do Morro do Castelo

Foi ali, em cima de um morro derrubado, que se edificou um novo projeto para a cidade do Rio. 
Em 1567 o Morro do Castelo foi escolhido para que os moradores da Vila Velha na Urca se deslo-
cassem para uma ˜acrópole˜, pois tratava-se de um bom ponto de vigília da Baía de Guanabara. Lá 
foram construídos o Forte de São Sebastião, suas muralhas, a cadeia e a Igreja de São Sebastião. Já 
no século XIX, o morro era considerado um empecilho à ventilação natural da cidade. Ainda neste 
século, o Morro do Castelo passou a local para moradia de inúmeros trabalhadores que se insta-
lavam ali a procura de uma maior proximidade com a região central. Os trabalhadores passaram 
rapidamente a serem vistos como um obstáculo ao projeto de cidade burguesa. A memória acerca 
do fim do Morro é marcada por discursos higienistas e por um novo projeto de cidade-capital, em 
detrimento da marginalização dos mais pobres. É a partir das publicações e fotografias da Revista 
Kosmos, que inicia suas publicações em 1904 _ mesmo ano em que começam os primeiros cortes 
para a destruição do Morro _ e se apresenta em uma versão mensal até 1920, ano em que Carlos 
Sampaio assume as obras para o centenário da independência, que localizamos as apresentações 
das artérias da Cidade do Rio com suas tipologias arquitetônicas e sociais. Contudo, as versões 
apresentadas pela Revista Kosmos mostram um Morro do Castelo branco, italiano, sendo que sa-
bemos do enorme contingente de pobres e negros que ali habitavam, às margens da nova cidade 
que se edificava procurando tornar-se a Paris Tropical. Utilizamos neste trabalho uma pequena 
série fotográfica retiradas de Kósmos, que fala de uma determinada construção de memória sobre 
quem eram e como viviam os trabalhadores do Morro do Castelo. As páginas da revistas ilustrada 
conserva a memória de sujeitos anônimos que foram captados pelas lentes dos fotógrafos da Belle 
Époque da cidade capital. Paisagem urbana e mundo do trabalho se encontram nos instantâneos 
que procuramos analisar enquanto imagens que remetem imediatamente à presença da memória 
ao ser fixação de um outro tempo pela luz do instante. Sensibilidade do olhar do fotógrafo. Saber 
construído que devemos problematizar na produção do conhecimento sobre os primeiros traba-
lhadores do Brasil Republicano.

Marissa Gorberg (Profissional liberal)
• Um olhar sobre o Rio de Janeiro: representações e domínios nas caricaturas de Belmonte 

(1923-1926)
O presente trabalho visa propor uma reflexão sobre o modelo de metrópole urbana construído no 
Rio de Janeiro, desvelando alguns de seus paradoxos inerentes levando-se em conta a multiplicida-
de de domínios que nela se apresentavam, a partir da depuração crítica de algumas caricaturas de 
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Belmonte publicadas nas revistas Careta e D. Quixote na década de 1920. 
Entendemos que a obra de humor gráfico veiculada nos periódicos ilustrados no início do século 
XX manifestam narrativas subjetivas ancoradas no real, uma recriação do contexto no qual se en-
contravam inseridas, expressando uma gama de sensibilidades materializadas em suas imagens e 
seus textos. As caricaturas expõem tramas sociais, modos de ser e estar, situações individuais e co-
letivas que se oferecem ao historiador como expressão possível de conhecimento e interpretação 
da história modernista. 
Belmonte manteve uma expressiva produção humorística durante o período objeto desse estudo, 
abrangendo uma diversidade de temas; relações familiares e de gêneros, situações cotidianas - tan-
to em ambientes públicos, nos logradouros da metrópole, como nos ambientes privados da elite 
burguesa -, dinâmicas entre patrões e empregados domésticos, moda, arquitetura e indumentária, 
usos e costumes que se delineavam na modernidade, compondo um conjunto que tratava de so-
ciabilidades enquanto promovia uma crônica social. 
Especificamente, a proposta desse trabalho é analisar algumas dessas caricaturas que dizem respei-
to às cenas urbanas e as interações de seus personagens, externando uma gama de sensibilidades 
que ensejam uma possível reconfiguração do tempo e da memória, possibilitando novos entendi-
mentos sobre o período em foco e um novo olhar sobre a constituição urbanística, seus indivíduos, 
suas trajetórias e suas escolhas.
As caricaturas de Belmonte, sobretudo aquelas que tratavam dos usos do espaço urbano e do con-
vívio entre seus transeuntes, se revelam, outrossim, uma fonte iconográfica privilegiada, na medida 
em que capturaram tanto algumas das especificidades dos padrões de interação social decorrentes 
da vida urbana, como desvelam peculiaridades decorrentes do processo de construção metropoli-
tana verificados na experiência da realidade nacional, diversa da matriz d’além-mar que se desejava 
mimetizar nos trópicos. Numa narrativa calcada sob a veia do riso e do humor, temos um prisma 
possível para pensar a urbanização no Rio de Janeiro, a partir de aspectos cotidianos que podem 
contribuir para uma apreensão sociológica da cidade de seu tempo, seus padrões cognitivos, sua 
escala de valores, e a genealogia de seus comportamentos.

Joëlle Rachel Rouchou (Fundação Casa de Rui Barbosa)
• Editoriais autoritários e crônicas de Rubem Braga e Alvaro Moreyra em Diretrizes

A revista Diretrizes é fundada em abril de 1938, logo depois da fundação do Estado Novo, pelo en-
tão presidente Getúlio Vargas. Durante a maior parte de sua existência, a equipe teve de conviver 
com a pressão do governo autoritário em permanente tensão pela liberdade de expressão indo 
na contramão das metas traçadas pelo governo do Estado Novo. Foi fechada pelo regime de Var-
gas em 1944. Seu criador foi Azevedo Amaral, um dos idealizadores do novo regime. O jornalista 
Samuel Wainer participou da elaboração da revista desde o início, tomou conta da revista trans-
formando-a numa publicação de ataque à política de Vargas. Nos interessa analisar os primeiros 
editoriais assinados por Amaral, as mudanças logo após sua saída e as crônicas de autores como 
Rubem Braga e Alvaro Moreyra, intelectuais de esquerda, mantendo seus espaços de resistência 
nas páginas da revista.

Tatiana Oliveira Siciliano (PUC-Rio -Comunicação Social)
• A construção da fachada de Raymundo de Castro Maya como “benfeitor” da cidade e do 

patrimônio público: a coleção de Debret e o projeto de construção memorial
Artistas são mediadores por transitarem em distintos planos e exercerem papel fundamental na 
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construção simbólica, tanto, de seu tempo, como na “memória coletiva”. É o caso do pintor francês 
Jean-Baptiste Debret (1768-1848) que através de suas aquarelas produziu amplo acervo iconográ-
fico sobre o cotidiano e as transições do Rio de Janeiro - centro político de um Brasil monárquico e 
escravocrata - na primeira metade do século XIX. 
Na década de 1940, em meio às tensões da Segunda Guerra mundial e em época de fortalecimento 
dos projetos de identidade nacional, Debret é repatriado ao Brasil, mais precisamente, a cidade em 
que viveu por mais de 15 anos, o Rio de Janeiro, naquele tempo capital da República Federal. O au-
tor desta operação: Raymundo de Castro Maya, ao adquirir 490 aquarelas e 61 desenhos originais 
desse pintor. A compra deste acervo seria a primeira expressiva aquisição do colecionador e mar-
caria a sua “performance” no processo de construção de sua “fachada” como um “grande benfeitor 
do Rio de Janeiro”, conforme denominação do jornal O Globo na ocasião de seu óbito, 30/7/1968. 
Em duplo movimento, Debret se legitima como patrimônio nacional e Castro Maya se projeta 
como “mecenas”, participando, entre as décadas de 1940 e 1960, de múltiplas atividades na vida 
pública da cidade, tais como: coordenação da reforma da Floresta da Tijuca (1943-1947), articula-
ção e presidência do MAM, quando de sua inauguração (1948-1952), fundação da Sociedade dos 
cem bibliófilos (1943), inauguração da Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya, instituição 
sem fins lucrativos e aberta ao público, em 1964, em sua casa da Floresta da Tijuca (hoje Museu do 
Açude) com sua coleção de arte brasiliana, na qual Debret se destaca. Em testamento, o empresá-
rio lega a sua outra casa, Chácara do Céu, em Santa Teresa, para a fundação, deixando seus objetos 
e móveis de arte, bem como sua coleção de arte moderna, com um dos maiores acervo do pintor 
Portinari. Hoje as duas casas de Castro Maya são patrimônios da união e incorporadas à união.
Este trabalho - fruto de uma pesquisa de pós-doutorado em Sociologia no IFCS (RJ) - pretende-
se refletir o “projeto” de construção da “fachada” pública de Raymundo de Castro Maya(1894-
1968), através de “fios e rastros” encontrados nos documentos por ele deixados, hoje guardados 
no Museu da Chácara do Céu,e nos jornais, sobretudo o Correio da Manhã; bem como localizar a 
trajetória do colecionador em meio às sensibilidades de cada articulação política, começando pela 
aquisição da coleção Debret.

Douglas Attila Marcelino (PPGH/UFMG)
• Culto dos mortos, representação histórica, racionalidades e sensibilidades políticas: notas 

para um levantamento historiográfico e um estudo de caso
Para além das importantes reflexões sobre a escrita da história como forma de lidar com a finitude 
e, portanto, com a morte, conforme presentes nos textos de Michel de Certeau e outros autores 
relevantes, existe uma série de pesquisas que, desde os anos 1980, têm apontado relações entre as 
práticas culturais de tradução do luto e a escrita da história numa perspectiva atenta a temas como 
os modos de representação do poder, a configuração de formas de racionalidade e sensibilidades 
políticas. Ainda que nem sempre tratado de forma direta, o tema aparece em alguns estudos de 
Nicole Loraux, François Hartog, Reinhart Koselleck, Fernando Catroga, Emmanuel Fureix, entre ou-
tros. Num primeiro momento, portanto, pretende-se fazer uma breve apresentação de algumas 
dessas pesquisas, visando problematizar uma possível relação com a proposta de estudo de uma 
poética do saber, de Jacques Rancière, que permite pensar as relações estreitas entre estética e po-
lítica. Num segundo momento, pretende-se esboçar uma análise do texto “Redescobrindo o Brasil: 
a festa na política”, publicado por Marlyse Meyer e Maria Lúcia Montes logo após a morte de Tan-
credo Neves, em 1985. Entende-se que aquele pode ser compreendido como um momento impor-
tante para problematizar a representação histórica, já que se tratava de uma conjuntura dramática 
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relativa à morte do presidente eleito da Nova República, em que a figuração do povo brasileiro 
como personagem principal de uma história se relacionava à reconstituição imaginária da nação 
como comunidade política, aproximando-se dos elementos que Jacques Rancière definiu como 
fundamentais à configuração poética característica da história da idade democrática. Em certa 
medida, a representação histórica elaborada por Meyer e Montes disputava com outras formas de 
narrativa existentes no período, como a presente na literatura de cordel ou em especiais televisivos, 
a figuração do povo brasileiro como elemento central de uma história que tendia a assumir um 
enredo eminentemente trágico. Além disso, a disputa pela simbologia republicana era análoga aos 
embates em torno dos símbolos nacionais que atravessaram os funerais de Tancredo Neves, certa-
mente o maior ritual de enterramento de um presidente no período republicano brasileiro. Nesse 
sentido, o texto de Meyer e Montes pode ser um caminho interessante para pensar a relação entre 
a representação histórica, sua especificidade enquanto produção poética e as diferentes formas de 
racionalidade e sensibilidades políticas.

Maria Luiza Filippozzi Martini (UFRGS)
• Cordel encantado: uma telenovela que não é um Cordel e é como se fosse um Cordel, na 

cidade inventada de Brogodó
Alusão: s.f (1623 cf. DA) 1 ato ou efeito de aludir, de fazer rápida menção a alguém ou algo 2 refe-
rência vaga, de maneira indireta 3 ESTL RET avaliação indireta de uma pessoa ou fato, pela citação 
de algo que possa lembra-lo (por ex., ‘fulano, aquele Don Juan’, significa fulano, aquele mulheren-
go’) [Quanto à forma, pode ser metafórica, metonímica, sinedóquica etc., e histórica, mitológica, 
literária etc. quanto ao conteúdo] ...TIM lat. Allúsio, õnis, ‘ação de brincar com’, de alludére. – Hou-
aiss, dicionário da língua portuguesa, Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 173. 
O acompanhamento da trama, logo revelou inspiração nos cordéis românticos, de contos de fada 
e nos de cangaço. Num mesmo espaço circulam rei, rainha, a corte do reino inventado – Seráfia 
- população camponesa sob o jugo de coronéis; Capitão Herculano, o “rei do cangaço”, com sua 
própria lei, que apavora os coronéis e também o povo; um sábio à europeia, instalado no sertão, 
mas sempre em contato com as “Europas”; a palavra do adivinho da corte (Amadeus, o astrólogo) e 
a do profeta (Miguésim) em pleno sertão. Para recuperar um tesouro ali escondido pelo fundador 
de Seráfia, Rei Augusto vem ao sertão. Achou o tesouro e foi roubado. Perdeu mais: sua mulher e 
a filha de nome Aurora. Em 1920, recomeça a busca. Aurora viveria no sertão com o nome de sua 
flor, Açucena. E então o modernismo se encontra com o cordel: farto registro de tecnologias que 
produzem tempo acelerado, histórico (Koselleck, 2011), capazes de datá-lo, se encontram com 
príncipes usando uniformes semelhantes aos dos Beattles na capa de Sgt. Pepper’s; a intérprete de 
uma rainha-mãe, importada de um humor televisivo, entre teatro de bulevar e de revista brasileiro, 
se encontra com preciosos crochés e rendas de bilro, sob a trilha sonora de Gilberto Gil: Minha 
princesa cordel (meu açúcar, meu sal.) Mais e principalmente: é num contexto alusivo, surrealista, 
relido pelo tropicalismo dos anos 60, que se apresenta o jornalismo dos anos 20, de mediação cul-
tural (Pimenta Velloso, 2014.), na sala de cinema de Brogodó, tentando o impossível: reunir povo, 
cangaceiros, coronéis e seus porta-vozes, trazer uma luta de chacina para os limites simbólicos 
da luta política. (Chartier, 1988). Do alusivo, da fala essencial (Blanchot, 1987) em que a exatidão 
soçobra, ressuma do modo o mais popular a necessidade de exatidão; o antídoto da melancolia, a 
questão historiadora, referencial. Quê de verdade? Quê de ilusão? E a primeira resposta, popular, 
na linguagem da hora fica na INTERNET. Quem quiser mais e mais e mais, do prazer referencial, 
procure a história como disciplina acadêmica.
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Paulo Marcos Cardoso Maciel (UNIRIO)
• Manifestações teatrais contemporâneas e suas relações com a história. Parte 1. O espaço-

imagem-monumento
Nos últimos tempos venho me dedicando ao estudo de alguns espetáculos que dialogam, direta 
ou indiretamente, com a memória histórica depositada na cidade do Rio de Janeiro, a partir do 
mapeamento inicial de alguns dos modos de operação ou de agenciamento, de monumentos, 
espaços, textos, por determinadas praticas ou escritas teatrais produzidas no teatro hoje. Tendo 
em mente, a complexidade e pluralidade do cenário teatral, da ultima década do século XX até 
a primeira do século XXI, a paisagem pode ser descrita como sendo a de manifestações cênicas, 
dramáticas, teatrais, em vez de um universo definido por um estilo ou movimento hegemônico. 
Guardadas as particularidades, das praticas criativas e das linguagens formuladas pelos coletivos 
ou pelos artistas individualmente, é preciso observar que o uso do termo “manifestações” diz res-
peito a um debate antigo, especialmente na área de história do teatro brasileiro, onde o termo é 
empregado para se referir ao período do teatro da conquista e da colônia. Tendo em mente, neste 
período, a ausência de um sistema integrado de autores, obras e publico que apenas se desenvolve 
no século XIX, sobretudo no teatro romântico, segundo Décio de Almeida Prado. 
Na ausência de um centro criador ou irradiador “comum” que possa sintetizar o momento, talvez 
seja mais acertado deixar de lado visões normativas a fim de entender como, afinal, faz sentido o 
conceito fora de seu terreno original, especialmente por que alguns trabalhos teatrais dialogam 
com o universo teatral descrito pelo autor, que vai do século XVI ao século XVIII, através da reto-
mada de formas como o auto, a procissão, a festa, a celebração, de danças e ritos, conferindo novos 
significados aos seus vestígios. Por outro lado, há também um interesse renovado em explorar a 
fronteira que separa o teatro do mundo comum ou do cotidiano, sobretudo na apropriação pelo 
teatro do espaço publico ou ordinário da cidade. Sendo assim, meu objetivo é apresentar uma re-
flexão sobre a sensibilidade histórica apreendida na fronteira do ficcional a partir d’A Chegança do 
Almirante Negro na Pequena África, da Grande Companhia de Mysterios e Novidades, Museu de 
Arte do Rio, 2013; Os gigantes da montanha, do Grupo Galpão, no monumento aos mortos da se-
gunda guerra mundial, 2014; e Apocalipse 1, 11, do Teatro da Vertigem, no antigo prédio do Dop’s, 
Rio de Janeiro, 2000. Pois, conforme observou Jacques Le Goff: “a historia da historia deveria preo-
cupar-se não só com a produção histórica profissional mas com todo um conjunto de fenômenos 
que constituem a cultura, ou melhor, a mentalidade histórica de uma época” (1982: 47).

Rosangela Miranda Cherem (UDESC)
• Sensibilidades biográficas e percepções temporais na obra de Paulo Gaiad

Paulo Gaiad (1953, Piracicaba- São Paulo) vive e trabalha em Florianópolis e é um artista que uti-
liza diversos materiais e procedimentos, combinando constantemente os registros do visual e do 
dizível, a partir do lance biográfico. Assim, a clave do vivido serve como manancial infinitamente 
revisitado e estoque movente com força de consignação poética, através do qual reconhece seu 
repertório, travando uma luta contra o esquecimento e produzindo reverberações para novos tra-
balhos. 
Na segunda metade dos anos 80, quando era funcionário da empresa estatal Eletrosul-SC, fez um 
passeio de barco ao redor da ilha de Florianópolis em companhia de amigos arquitetos e fotó-
grafos. Segundo relata, este percurso foi definidor para desencadear suas sensibilidades artísticas 
encubadas de longa data. Entre os anos 80 e 90, o artista realiza gravuras por meio da técnica de 
litografia e metal, servindo-se das mesmas para diferentes usos. 
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Neste percurso, observa-se um incessante reprocessar, remetendo a um desejo do artista para 
encontrar um sentido narrativo para o vivido. O que predomina é menos um processo teórico 
ou conceitual que acontece como demanda prévia e mais um deliberado e necessário processo 
explicativo, posterior ao processo de criação, para onde confluem as experimentações artísticas 
e narrativas biográficas, mesclando os planos racional e emocional, lógico e afetivo. Assim, as sen-
sações, intuições, lembranças e impressões da vida pessoal, sempre reelaboradas, servem como 
um suplemento mnemônico para sua produção plástica. Tal entendimento permite considerar o 
arsenal biográfico de Paulo Gaiad como lugar de estruturas móveis constantemente rearranjadas . 
De sua infância e juventude brotam imagens de cenas vividas e testemunhadas, mas também ima-
gens impressas da coleção de fascículos intitulada Genios da Pintura, editada pela Abril Cultural, 
e das ilustrações de Gustave Doré para a Divina Comédia. Ainda estão ali os marcos dramáticos 
produzidos pela morte da filha, o incêndio da casa, seus estados de saúde, suas viagens, suas fa-
ses amorosas e experiências eróticas. Desconhecendo limites e regras, muitas destas imagens são 
reapropriadas diversas vezes e de diferentes modos, sendo que perdas e imperfeições, arrepen-
dimentos e fracassos podem ser deslindados no efeito produzido pelos lixamentos e arranhões, 
oxidações, rachaduras e rasgos. Inscrito numa tradição que recorre ao uso de areia e carvão, jornais 
e gesso, além de fotos de diferentes naturezas, é possível estabelecer conexões plásticas tanto com 
a arte bruta, como com a arte povera, bem como com a pintura e os objetos de Rauchemberg.

Diana Silveira de Almeida
• L’histoire de l’art est terminée: uma obra de arte e a mudança historiográfica do final do 

século XX
O presente artigo parte da reflexão levantada pela performance artística denominada “L’histoire 
de l’art est terminée”, do artista e teórico Hervé Fischer, realizada em 1979 em Paris. Ao sugerir que 
a história da arte acabou, a performance procurou representar o fim de uma tradição da historio-
grafia da arte. Tal colocação é fundamentada posteriormente em um livro do mesmo autor, que 
problematiza a transição do período da modernidade para o pós-moderno em arte. Esta mudança 
provoca uma reflexão por parte das narrativas que fundamentavam as obras que, segundo Fischer, 
deixam de corresponder às perspectivas da nova produção artística vigente do final do século 
XX. Esta transformação no meio artístico juntamente com as proposições de L’histoire de l’art est 
terminée e o momento histórico e conceitual em que a mesma fora realizada (o período pós-mo-
derno), são algumas das preocupações que este trabalho intenta abordar. Percebe-se que a crítica 
levantada pelo autor permite o estabelecimento de relações com a teoria histórica: com o questio-
namento da historiografia tradicional emergem as possibilidades de construção historiográfica a 
partir da ficção e das aproximações com a arte. Compreende-se que o artista/teórico está envolto 
por vários meios que até então eram vistos separadamente: artísticos, sociais e conceituais. Enten-
dendo que a convergência dentre estes meios auxiliam a construção dos saberes artísticos e histó-
ricos, a presente proposta visa uma aproximação dos fatos apresentados aqui, que anteriormente 
eram pensados somente em suas áreas específicas. É portanto com um olhar interdisciplinar que 
este trabalho propõe discutir uma das obras que irão mudar o curso da historiografia da arte.

João Augusto Neves Pires
• Um olhar sobre o processo de (des-)subjetivação do Mc TS: A favela, o fluxo e a (est)ética do 

consumo.
As analises aqui apresentadas são parte de uma pesquisa de mestrado sobre sentimentos e subje-
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tividades de jovens MC’s da periferia de Uberlândia/MG. Preocupado com o Funk Ostentação e 
a (est)ética do consumo, que estão intrinsecamente ligados a esse gênero musical, problematizo, 
através de entrevistas (fontes orais) e a das músicas compostas por MC’s da Região Leste da cidade 
mineira, o processo de formação do “eu” dos jovens submersos na cultura Funk Ostentação. A 
partir das narrativas do MC TS e seus amigos identifico uma “estrutura de sentimento” presente na 
sociedade de consumo. E, para além disso, é posto em cena as táticas e estratégias, as apropriações 
e ressignificações feitas por estes sujeitos no atual contexto da cultura consumista. Este texto é um 
fragmento de uma analise mais extensa, porem não deixa de apresentar os pilares da pesquisa que 
está em andamento; da mesma forma que apresenta suas primeiras hipóteses e conclusões. Ao 
aprofundar na história de Matheus (MC TS) evidencio neste trabalho as experiências deste indivi-
duo, que é similar a tantas outras, e mostro o aspecto performático que é acionado e usado dentro 
da cultura Funk Ostentação. Cantando e contando sobre os bailes, o bairro em que vive, o trabalho, 
seus sonhos, os itens de luxo e as mulheres que deseja, MC TS revela os seus sentimentos, permitin-
do-me compreender alguns aspectos do processo de subjetivação de um jovem MC da periferia. 
Por fim, este texto mostra o lado perverso da cultura consumista e individualista marcantes em 
nossa sociedade e os impactos no processo formativo destes sujeitos que moram na periferia e que 
são a todo instante incitados pelo consumo.

Javan Moises Girardi (Universidade Federal de Uberlândia)
• Uma análise estético-política da criação do conceito de MPB na historiografia sobre Música 

Popular Brasileira comparada com a obra multimídia de Zeca Baleiro
O presente artigo tem como escopo discutir a criação e reprodução do conceito de MPB - para 
além de um estilo musical, uma postura política - a partir dos trabalhos de alguns estudiosos da 
Música Popular Brasileira, tais quais José Ramos Tinhorão, José Miguel Wisnik, Arnaldo Daraya 
Contier e Marcos Napolitano, contrapondo com a postura e as ideias nas obras multimídias do 
cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro. A discussão busca criticar a forma representacional 
de arte - postulada por autores clássicos como Aristóteles - e tem como antítese teórica a ideia de 
liberdade artística, a partir do conceito de educação estética, pautada em autores como Immanuel 
Kant, Friedrich Schiller e Jacques Rancière. Ou seja, o que se busca com este artigo é iniciar uma 
discussão acerca do modelo de eleição política dos artistas que compunham a gama da MPB, so-
bretudo no cenário da década de 1960, para entender o desdobramento em que a música popular 
brasileira rumou, analisada a partir de um artista aparentemente autônomo e que passeia por 
vários campos harmônicos, estéticos e políticos da canção. Nesse sentido, o que perseguimos é a 
concepção de arte e a construção da posição político-artística de Zeca Baleiro frente às correntes 
musicais brasileiras contemporâneas e perante ao que se refere à autonomia estética do gosto.

Claudia Sisan Silva de Santana
• Infocanção na obra do compositor Gilberto Gil

Infocanção é um neologismo criado por esta autora no intuito de redimensionar o conceito de 
canção, afunilando para uma definição próxima de considera-la como um outro sistema de co-
dificação. Codificação esta, analisada não apenas pelo caráter textual com conteúdos que tratam 
de ciência e tecnologia, mas também pela quantidade das informações contidas na melodia, na 
harmonia e na estética dos arranjos. Como bancos de dados, de informações compactadas, a partir 
da arqueologia da canção, (cançoneta) foi possível construir um novo ethos para a Infocanção. Tor-
nou-se comum encontrar canção como gênero textual, onde os estudiosos da linguagem e semi-
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ótica descrevem suas derivações e formas, a Infocanção vai além da concepção de gênero textual 
, ela seria mais como transporte de informações, com codificações próprias e híbridas. As canções 
de ciência e tecnologia compostas por Gilberto Gil na fase denominada Parabolicamará servirão 
de base ilustrativa do estudo aqui em destaque.

018. Assistência e pobreza: novos desafios historiográficos
Coordenação: Gisele Sanglard, Renato Júnio Franco

Resumo: De acordo com o historiador inglês Stuart Woolf, as soluções dadas aos problemas da 
assistência e da pobreza, no Ocidente moderno, podem ser mais bem compreendidas na longa 
duração. Ao contrário do que supôs durante muito tempo a historiografia sobre o tema, o Estado 
Assistencial, surgido no século XX, não introduziu um corte abrupto de racionalidade e eficácia a 
sistemas absolutamente clientelistas e sujeitos apenas à boa vontade dos benfeitores. Na verdade, a 
gênese do Estado Assistencial deve ser localizada, segundo Woolf, nas transformações por que pas-
sou o continente europeu durante o tardo-medievo e que redundaram nas reformas assistenciais, 
típicas das monarquias europeias, ao longo do século XVI. 
Ao longo da época moderna (séculos XV-XVIII), a palavra “assistência” era compreendida como 
um conjunto amplo de ações de auxílio – espirituais e corporais – a necessitados. A partir do sécu-
lo XVIII, o sentido do termo “assistência” foi ganhando o caráter mais secularizado, perceptível, por 
exemplo, pelo progressivo protagonismo do saber médico; lentamente, a “assistência” deixava de 
ser um gesto de favor, feito pelos ricos de cada localidade, para se tornar papel do Estado e direito 
dos cidadãos, culminando no chamado Estado de Bem Estar social, do século XX. 
Serão bem-vindos a integrar o Simpósio Temático pesquisadores que tratem da história da assis-
tência, relacionando-a com mais diversas linhas temáticas como, por exemplo, gênero, práticas e 
cuidados, caridade, filantropia, pobreza, escravidão, infância. Além de temáticas específicas, con-
vidamos a todos os que realizam pesquisas sobre assistência e suas relações com Estado, elites, 
instituições filantrópicas e saúde.
Justificativa: Este Simpósio Temático visa a reforçar as ações do Grupo de Pesquisa do CNPq “His-
tória da Assistência à Saúde”, que vem desenvolvendo estudos, em um amplo espectro temático, 
cronológico e teórico, em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, em 
linhas como “filantropia e assistência”, “assistência e escravidão”, “assistência e infância”, “assistência 
e gênero” e “patrimônio cultural da saúde”.
Pretende também dar continuidade às discussões que vêm sendo realizadas nos Simpósios Regio-
nais e Nacionais da ANPUH, desde 2010; bem como em eventos internacionais. Tais eventos reuni-
ram pesquisadores de origens e instituições diversas para discutir a relação entre Estado, filantropia 
e assistência, a partir de diferentes objetos e abordagens. Esses encontros revelaram a crescente 
produção no âmbito da história da assistência no Brasil e a demanda por espaços de interlocução 
entre os pesquisadores, o que resultou na proposta deste Simpósio Temático na ANPUH Nacional 
de 2015.

Tânia Salgado Pimenta (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz)
• Assistência à saúde na província do Rio de Janeiro durante o século XIX

Neste trabalho, pretendemos investigar a assistência à saúde oferecida na província do Rio de Ja-
neiro. Para tanto, é importante considerar que a sede do Império encontrava-se na província, as-
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sim como o principal hospital do período, o da Santa Casa na Corte. Não era raro que doentes de 
regiões mais próximas fossem encaminhados para o hospital da Misericórdia, que se destacava por 
ser aberto a pessoas de qualquer grupo social, condição jurídica (escravo, forro ou livre), idade e 
cor. Boa parte da receita da Santa Casa era constituída por legados e doações de cristãos, que além 
de exercerem a caridade e cuidarem da salvação de suas almas, adquiriam prestígio social no caso 
de pertencerem à Irmandade. Entre os doadores, havia pessoas ligadas de alguma forma ao gover-
no, inclusive o próprio imperador e ministros, o que proporcionava um constante diálogo com a 
administração da Santa Casa. Essa proximidade entre a administração do hospital e o governo, era 
reforçada em parte por subvenções concedidas à Misericórdia através de direitos sobre loterias e 
do pagamento pela assistência a grupos específicos como africanos novos, marinheiros e doentes 
atingidos por epidemias, sendo cobrado pela Santa Casa em diversas situações. Em contrapartida, 
o Estado interferia diretamente no cotidiano da Misericórdia, o que gerava conflitos. A relação en-
tre o Estado e o hospital da Misericórdia, contudo, se modificava ao longo do tempo, dependendo 
dos grupos que detinham o poder em cada espaço, da presença dos médicos acadêmicos em suas 
enfermarias e de ameaças mais concretas de epidemias. 
Tais questões, levantadas em pesquisa sobre o hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro, serão con-
sideradas na análise da criação de irmandades e seus hospitais nas diversas regiões da província 
ao longo do século XIX. Torna-se importante, deste modo, investigar os membros da irmandade 
da Misericórdia e os lugares políticos nos quais se encontravam, como cargos eletivos ou não e 
filiações partidárias, além dos debates propriamente ditos. Também interessa identificar o perfil 
dos doentes tratados por essas instituições, assim como novos atores sociais - médicos, imigrantes, 
mulheres, leigos e religiosos. No momento, a investigação tem se concentrado nos relatórios do 
ministério do Império e da província do Rio de Janeiro. 
Essa pesquisa, que se encontra em estágio inicial, faz parte de um projeto mais amplo (da Casa 
de Oswaldo Cruz/Fiocruz em parceria com UFF, CEFET-RJ, UFMG, UFBA, UESB, USP, UFABC) que 
tem o objetivo de estudar a interiorização da assistência hospitalar e materno-infantil no sudeste 
brasileiro.

Rogerio Siqueira De Oliveira (Cave Vestibulares)
• Assistência à saúde em Juiz de Fora (século XIX)

O objetivo deste estudo é analisar as condições da assistência em Juiz de Fora, importante pólo 
produtor de café no período imperial, com significativa presença de população escrava, mesmo 
após do fim do tráfico atlântico, em 1850. Pretende-se contextualizar o desenvolvimento da assis-
tência no Brasil do século XIX e suas manifestações em Juiz de Fora, através da fundação do Hos-
pital da caridade em 1854. Os propósitos da elite, e do Barão de Bertioga ao fundarem o Hospital, 
estariam focados nas novas demandas sociais, num projeto modernizante ou em uma ambição 
pessoal? Estas questões permeiam a análise da documentação disponível no arquivo do hospital, 
no arquivo histórico do município e em matérias dos jornais circulantes na cidade.

Virna Ligia Fernandes Braga (UFJF)
• Pobreza e Assistência em Minas Gerais: apontamentos sobre a constituição do campo 

assistencial no território mineiro (1888-1923)
Esta comunicação tem como objetivo apresentar parte do trabalho desenvolvido na pesquisa de 
doutorado, sobre a pobreza e as formas de assistência pública e privada em Minas Gerais, desde o 
pós-abolição até os anos iniciais da década de 1920. Deste modo, o texto aborda os impactos da 
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abolição e imigração na conformação social de Minas, como também mapeia as instituições de so-
corro aos pobres presentes no território mineiro, em busca de traçar um perfil da assistência no es-
tado. Observamos que havia uma extensa rede assistencial distribuída pelo território mineiro, que 
apresentou concentração de instituições de assistência em determinadas regiões de Minas Gerais.
O mapeamento das instituições de caridade foi possível devido à existência de um questionário 
anexo à circular de 1923, emitida pela Secretaria de Saúde e Assistência Pública de Minas Gerais, 
que levantou o número de instituições de socorro aos pobres em todo o estado existentes até 
aquele ano. De acordo com os questionários respondidos pelos municípios chegou-se ao número 
de 195 instituições de caridade distribuídas por Minas Gerais. As datas de fundação variam, prin-
cipalmente, devido à constante construção de novos pavilhões direcionados à setorialização da 
assistência, principalmente a partir de 1910. Outro fator relevante para a análise da assistência em 
Minas Gerais é a presença massiva das irmandades ou confrarias no território mineiro. O quadro 
confirma isso em relação à participação ativa dos leigos na prática da caridade, através da assistên-
cia aos pobres e desvalidos. A maior parte das instituições mapeadas foi fundada pelas confrarias 
ou irmandades da Misericórdia e de São Vicente de Paulo, as primeiras com predomínio das Santas 
Casas de Misericórdia e os vicentinos com maior número de asilos e orfanatos. Embora, ambas 
tenham criado muitos hospitais, asilos, orfanatos e algumas instituições para alienados.

Cleide De Lima Chaves (UESB)
• Assistência aos pobres doente nos Sertões da Bahia: Vitória da Conquista (1930-1950)

O presente trabalho visa discutir e problematizar o atendimento prestado aos pobres pelo hospital 
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, cidade do interior baiano, entre as décadas 
de 1930 e 1950. A instituição filantrópica, criada na cidade em 1915, por iniciativa de um eclesi-
ástico, com o apoio da elite católica local, baseava-se na premissa religiosa de auxílio aos pobres 
enfermos. Apesar de em suas origens, as Misericórdias portuguesas prestarem-se a auxiliar ricos e 
pobres (SÁ, 1997), a assistência aos doentes era feita prioritariamente aos pobres, ainda que hou-
vesse várias modalidades de pobres a serem assistidos, de acordo com as orientações religiosas de 
cada instituição (ABREU, 2014). No Brasil, a partir do século XIX e meados do século XX, com a 
especialização do serviço hospitalar por essas instituições, a clientela pobre continuava sendo o pú-
blico predominante no interior dos hospitais das Misericórdias. Em Vitória da Conquista não foi di-
ferente, pois em 1932, o hospital foi declarado instituição para fins filantrópicos, cujo principal ob-
jetivo era atender à população indigente de forma gratuita, como chama atenção a documentação 
pesquisada. Porém, a partir da década de 1940, inicia-se a discussão, no interior da Irmandade, de 
criação de espaços para pessoas que pudessem pagar pelo atendimento médico-hospitalar, pondo 
em xeque a finalidade daquele hospital de cunho caritativo-filantrópico. Além disso, a criação des-
se espaço para pagantes permitiu perceber as diferenças nos tratamentos dispensados aos pobres e 
aos que tinham condições de assumir o tratamento médico, e mesmo a disputa, dentro do campo 
da Irmandade, de concepções sobre a quem aquela obra deveria servir, prioritariamente. As atas de 
reuniões da Santa Casa conquistense revelaram que, apesar da criação de pavilhões para enfermos 
pagantes no interior do hospital, o mesmo continuou atendendo, majoritariamente, a população 
pobre da região. A criação de outros espaços no interior do hospital, como a Maternidade Régis 
Pacheco, inaugurada em 1952, acentuou ainda mais a forte presença da pobreza, em especial das 
mulheres indigentes e pobres da região, que tinham a Santa Casa como único recurso disponível 
para elas, ao contrário das mulheres de elite, que resistiram por mais tempo em adentrar no espaço 
médico-hospitalar. Conclui-se que, apesar da justificativa utilizada pelos irmãos da Instituição para 
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a abertura a um público pagante dentro de um hospital de cunho filantrópico era para angariar 
fundos para a manutenção da obra assistencial, na prática isso significou o aprofundamento das 
diferenças entre ricos e pobres, no que se refere à garantia e ao acesso à saúde nos Sertões da Bahia.

Daiane Silveira Rossi (Fundação Oswaldo Cruz/Casa de Oswaldo Cruz)
• Indícios da institucionalização da saúde na virada dos séculos XIX e XX (Santa Maria/RS)

A partir do estudo sobre os registros de óbitos do cemitério municipal de Santa Maria/RS entre 
os anos de 1879 e 1896, notou-se uma expressiva presença de registros protocolados por médicos, 
sobretudo, um nome em específico: Pantaleão José Pinto. Este totalizou quase 40% das assinaturas 
dos óbitos, entre os dezessete médicos envolvidos no período analisado. Este dado chamou aten-
ção para uma investigação maior, buscando compreender a significativa presença deste diploma-
do em um contexto ainda, predominantemente, dominado pelos mais diversos profissionais das 
artes de curar, como os boticários e curandeiros. Sendo assim, percorrendo o nome de Pantaleão 
entre arquivos paroquiais e públicos, foi possível elaborar sua trajetória, a fim de compreender 
como e porque passou a atuar em Santa Maria e, principalmente, o que motivou à população 
a lhe entregar seus doentes. Assim, através de um olhar sob a história da família, encontramos 
vestígios de que o prestígio familiar e suas redes de colaboração e sociabilidade atuaram como 
grandes influentes no seu processo de estabelecimento e de criar clientela na cidade. Seguindo 
este raciocínio, encontramos indícios de que seus sucessores, filhos e genro, também se ocuparam 
deste capital social enquanto profissionais da saúde. Acreditamos que foi a partir dessas trajetórias 
que os médicos foram adquirindo prestígio no local e, através disso, conseguiram, ainda na última 
década do século XIX, organizar a Sociedade de Caridade Santa-mariense, a qual tinha como mem-
bros: Pantaleão José Pinto, seu genro Astrogildo de Azevedo (como presidente) e seu filho Nicolau 
Becker Pinto, entre outros médicos que passaram a atuar na cidade a convite deles, além de mem-
bros da elite política local. O que chamou atenção foi o fato dos médicos conseguirem se articular 
numa Sociedade de Caridade que, anos mais tarde, deu origem ao primeiro hospital do interior do 
Rio Grande do Sul. Dessa forma, intriga investigar quais foram as articulações desses profissionais 
com outros setores da sociedade como a Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea, as Irmãs 
Franciscanas e a elite santa-mariense para a fundação do que foi chamado de “Hospital de Carida-
de” em Santa Maria, em 1903.

Ismael Gonçalves Alves (Universidade do Extremo Sul Catarinense)
• Filantropia e Assistência no extremo sul catarinense: Sociedade de Assistência aos 

Trabalhadores do Carvão (SATC) e a tutela médico-sanitária das relações materno-infantis.
Em meados do século XX a Região Carbonífera Catarinense enfrentava uma série de problemáticas 
relacionadas à saúde e à mortalidade infantil. A inexistência de um eficiente sistema assistencial 
financiado e gerido pela administração pública municipal ou estadual, levou o empresariado local 
a buscar parceiras junto ao governo federal com o intuito de erigir um complexo assistencial des-
tinado a atender a população operária da região mineira. Fundada em 1959 e gerida pelos Irmãos 
Maristas, a Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão (SATC) surgiu com o objeti-
vo principal prover serviços de assistência a população pobre, priorizando sempre que possível o 
atendimento à infância e à gestante. No entanto, financiada em grande medida pelo empresariado 
local, a SATC prestou um tipo de assistência pautada no modo de vida burguês, impondo a seus 
assistidos normas e padrões de gênero deveriam pautar suas vidas cotidianas. Assim, muito mais 
que uma instituição meramente assistencial a SATC ajudou a promover modelos de trabalhadores, 
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infâncias, maternidades, masculino e feminino que deveriam introjetados por todos.

Lúcia Helena Pereira da Silva (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• Filantropos da Baixada Fluminense: Citricultores, Hospital de Iguassu e estrutura urbana na 

década de 1930
O Hospital de Iguassu foi inaugurado em 31 de março de 1935, localizado na sede do município 
que ocupava toda a Baixada Fluminense, sua construção foi produto da “maior campanha” empre-
endida pelo Jornal Correio da Lavoura e encampada pelos citricultores da região. Este trabalho visa 
articular o processo de discussão e construção do hospital, que perdurou 13 anos, vista através do 
olhar do periódico com a atuação dos citricultores seja na esfera da política formal, seja no desejo 
de modernização da estrutura urbana do distrito sede.

Christiane Maria Cruz de Souza (Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia da Bahia)
• Hospital Ana Nery (1940-1950) – mais saúde para os trabalhadores da Bahia

Através desse trabalho pretende-se divulgar os resultados parciais de pesquisa historiográfica, que 
tem por objeto o Hospital Ana Nery – HAN, hospital geral, da esfera federal, situado em Salvador, 
Bahia. Esta breve análise tem como marco cronológico as décadas de 1940-1950, período de cons-
tituição de um aparato especialmente voltado para a assistência à saúde do trabalhador, em que 
figurava o hospital da Bahia. Esta discussão se apóia em fontes primárias, tais como a legislação do 
país ou do estado, os diários oficiais do estado, da União e da Assembléia, os relatórios expedidos 
pelos ministros que ocuparam a pasta do Trabalho, Indústria e Comércio, os jornais da época e o 
próprio edifício do HAN.

Gisele Sanglard (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz)
• A escola de pediatria de Fernandes Figueira – 1909-1928

Este trabalho tem como objetivo analisar a escola de pediatria que se formou ao redor de Fernan-
des Figueira na Policlínica das Crianças da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro na Primeira 
República. Este médico, um dos principais nomes da pediatria e da puericultura na então capital 
Federal, apesar de jamais ter sido professor da instituição foi o responsável pelas aulas práticas de 
pediatria na Policlínica das Crianças e orientou diversas teses acerca da assistência à infância. Para 
compreender a “escola” de pediatria que ele formou entre 1909, ano de inauguração da Policlínica 
das Crianças, e 1928, ano de sua morte, nos debruçaremos sobre seu último trabalho, publicado 
postumamente – Elementos de patologia infantil, que estaremos considerando como parte de seu 
testamento intelectual.

Luiz Otávio Ferreira (Fundação Oswaldo Cruz)
• Entre a assistência e a higiene: saúde pública e infância no Rio de Janeiro e na Bahia (1921-

1933)
Nesse texto pretendemos demonstrar que os órgãos federais e estaduais de higiene infantil ins-
tituídos pela reforma sanitária durante década de 1920 tinham como propósito atribuir funções 
distintas para o poder público e para de entidades privadas na resolução do chamado “problema 
da infância”. Numa tentativa de esmiuçar os conceitos de assistência pública e de assistência priva-
da, os médicos responsáveis pela gestão da higiene infantil tentaram por em prática uma política 
de saúde pela qual caberia as entidades de caráter filantrópico a responsabilidade pelos serviços 
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de assistência (asilos, orfanatos, creches) enquanto aos órgãos públicos caberia manter os serviços 
de higiene (hospitais, postos de higiene, consultórios de lactantes). Além implantar os primeiros 
serviços públicos de higiene infantil, a política de saúde ampliava o papel fiscalizador dos poderes 
públicos sobre as instituições filantrópicas e sobre determinadas práticas sociais (como por exem-
plo, atuação das amas de leite e ou o trabalho fabril feminino) que atentavam contra a saúde da 
criança e de suas mães. 
Ao longo do texto descrevemos as ações da Inspetoria de Higiene Infantil (IHI), a primeira agência 
oficial de saúde infantil, comandada por Antonio Fernandes Figueira entre 1921 e 1928 e do Servi-
ço de Higiene Infantil (SHI) da Bahia, uma extensão estadual da IHI, dirigida por Joaquim Martagão 
Gesteira de 1923 a 1930. Em ambos os casos vamos destacar o atrelamento da política pública 
com filantropia como o padrão que organizava as relações entre médicos, sociedade civil e Estado. 
A inclusão da higiene infantil na agenda da política nacional de saúde pública foi possível devido 
a militância de médicos pediatras de alguns estados brasileiros (Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, 
Rio Grande do Sul) em um movimento cívico e científico de amplitude internacional em prol da 
“proteção da infância” (Birn, 2006). O movimento pela “proteção da infância” visava resolver dois 
problemas distintos: a mortalidade infantil e a delinquência juvenil (Sanglard & Ferreira, 2014).

Lidiane Monteiro Ribeiro (PPGHCS / COC / FIOCRUZ)
• Puericultura e políticas públicas de assistência materno-infantil: o Instituto de Puericultura 

da Universidade do Brasil, 1937-1954.
O objetivo desse trabalho é analisar o alcance da popularização da puericultura (higiene infantil) 
no Brasil por meio da análise das ações do Instituto Nacional de Puericultura (INP) da Universidade 
do Brasil - atual Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) - entre 1937 e 1954. O INP foi organizado pelo pediatra baiano Joaquim 
Martagão Gesteira, a pedido do presidente Getúlio Vargas, e incorporado à recém-criada Universi-
dade do Brasil, em 1937. Sua criação fez parte da politica de assistência materno-infantil posta em 
prática no país durante o Estado Novo. A politica de assistência materno-infantil republicana teve 
inicio na década de 1920 com a criação da Inspetoria de Higiene Infantil, instituída como parte da 
reforma da saúde pública comanda por Carlos Chagas, e, após a Revolução de 30, ficou a cargo da 
Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância. A principal característica dessa política foi justa-
mente a prioridade dada à popularização da puericultura por meio de ações de cunho cultural e 
pedagógico. Uma das atribuições do INP era ministrar cursos livres que tinham como publico-alvo 
mulheres, mães e meninas em idade escolar. Nesse trabalho apontaremos em que medida o INP foi 
capaz de ampliar o alcance da puericultura, transformando-a numa prática cultural amplamente 
difundida.

Bruno Sanches Mariante Da Silva (Unesp)
• Assistência e maternalismo em Londrina: a “Casa da Criança” (1955 – 1969).

Tomando o higienismo – todo o conjunto de discursos e ações políticas, sociais e urbanas, entre 
elas, aquelas desencadeadas pela medicina, que além de curar e prevenir doenças, desde os séculos 
XVII e XVIII, estava ocupada em controlar os corpos – em consideração, queremos analisar em 
Londrina, no norte do Paraná, o surgimento, a partir de 1933, de instituições assistências, que visa-
vam garantir qualidade de vida e assegurar produtividade daqueles que migraram para essa cidade 
nova em meio a mata. 
A higiene pública – associada às perspectivas da eugenia – logo ocupou-se também das mulheres, 
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pois elas eram tidas como responsáveis por educarem e cuidarem do futuro da nação, seus filhos, 
e manterem os lares higienizados para o pleno desenvolvimento da família e da sociedade. Con-
comitante desenvolvia-se uma medicina liberal que se ocupara das “doenças de senhoras” e da 
preocupação do parto, tendo em vista a importância social que a saúde feminina adquirira, logo 
tornara-se um ramo lucrativo da prática médica. 
O surgimento de uma instituição é importante para pensarmos a incidência da medicina científica 
e do higienismo sobre os corpos e práticas de mulheres. Trata-se da Casa da Criança, cuja inaugura-
ção marca o início de uma assistência social higienista voltada à maternidade, proteção à infância e 
adolescência, com ênfase na saúde e educação. Não houve ainda estudo significativo sobre a Casa 
da Criança e sua atuação em Londrina, mas é preciso dizer que por 13 anos ela atuou como elo 
entre as políticas higienistas ditadas por médicos sanitaristas e puericultores e as mães e crianças 
londrinenses.
A Casa da Criança foi inaugurada em 14 de agosto de 1955 em um prédio modernista e assinado 
pelo renomado Vilanova Artigas, a prefeitura pagava os professores e funcionários e a Associação 
de Proteção à Maternidade e Infância arcava com as demais despesas de manutenção dos projetos. 
Essa associação fundada em 1956 organizou-se a partir de um grupo chamado “Damas da Carida-
de”, mas também contava com recursos da Legião Brasileira de Assistência (fundação federal para 
o amparo aos necessitados fundada em 1942 no contexto de amparo aos pracinhas da Segunda 
Guerra Mundial e suas famílias). APMI trazia em seus preceitos o combate à mortalidade infantil 
por meio de serviços de assistência tanto à mãe quanto aos bebês, mediante postos de puericultu-
ra, lactários, maternidades, creches etc. 
Na trama em que se entrelaçam discursos maternalistas, controle social, higiene pública e práticas 
médicas, queremos refletir, na presente comunicação, sobre como se organizavam os discursos 
sobre maternidade e maternialismo em Londrina, sobretudo, no bojo de instituições assistenciais 
– bastante presentes nas décadas de 1950 e 1960.

Maria Elisa Lemos Nunes Da Silva (Universidade do Estado da Bahia)
• Gênero, saúde e tuberculose: a médica Stela Medeiros e a pesquisa do B.C.G. na Bahia

Esta comunicação discute a contribuição da médica Stela Medeiros, no que diz respeito à pesquisa 
do BCG na Bahia. Essa pesquisadora trabalhou no Instituto Brasileiro para Investigação da Tuber-
culose (IBIT), instituição criada, na cidade do Salvador, em 1937. A vacinação BCG era um tema 
relevante e controverso, num momento em que a tuberculose se era uma doença de alta incidên-
cia e mortalidade em diversas cidades do Brasil e do mundo. Stela Medeiros fez parte do grupo 
defensor do BCG oral, ligado ao médico Arlindo de Assis, em contraposição ao grupo defensor do 
BCG intradérmico. Ela publicou artigos em revistas médicas, apresentou trabalhos em congressos 
e chefiou o serviço de vacinação do IBIT. Sua atuação apresenta elementos para pensar aspectos 
relacionados à história da tuberculose e indica pistas para discutir questões de gênero, afinal as 
pesquisas na área da biomedicina eram predominantemente realizadas por homens. Ela integrou 
um núcleo de mulheres que conseguiu autonomia através do seu trabalho, estabelecendo-se pro-
fissionalmente.

Ana Paula Vosne Martins (Universidade Federal do Paraná)
• A benemerência feminina e a assistência social no Brasil: conservadorismo e agência pública 

de mulheres
Esta comunicação trata da intensificação da ação caritativo-filantrópica das mulheres de elite bra-
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sileiras na primeira metade do século XX, particularmente entre as décadas de 1930 e 1940. Geral-
mente interpretado como efeito ou desdobramento do conservadorismo e do controle social de 
classe, o processo de ampliação do protagonismo feminino na assistência social pela filantropia, 
pela caridade ou pela organização de profissões da assistência, requer uma análise que vá além 
das adjetivações. Com a formulação das políticas sociais durante o Estado Novo a participação 
das mulheres adquiriu novos significados sociais e políticos invisibilizados ou subestimados pela 
historiografia sobre o movimento feminista e os movimentos sociais nos quais as mulheres tiveram 
intensa participação. Associadas ao conservadorismo e à reprodução da ordem social e do sistema 
simbólico de gênero marcado pelas hierarquias e distribuição desigual de poder, as mulheres liga-
das à assistência social nos seus moldes mais tradicionais do sistema caritativo-filantrópico tiveram 
uma inequívoca ação pública. Algumas como Stella de Faro, Eugenia Hamann e outras contem-
porâneas como Alice Tibiriçá, Darcy Vargas e Alzira Vargas do Amaral Peixoto, foram além, pois 
desempenharam um papel político decorrente de suas experiências públicas com a assistência 
social, o maternalismo político. No âmbito do simpósio temático Estado, Filantropia e Assistência 
no Brasil e em Portugal (séculos XVIII – XX) pretendo problematizar esse tipo de agência pública 
das mulheres da elite brasileira, por meio de suas práticas assistenciais, dos discursos enunciados, 
das relações entre agência e submissão à ordem social, bem como das relações ambíguas entre a 
capacidade para agir no mundo e a afirmação dos valores conservadores da ordem de classe e de 
gênero.

Maria Renilda Nery Barreto (CEFET-RJ)
• Medicina, profissões e gênero: o ensino da obstetrícia nas enfermarias do hospital são jose 

(SEC. XIX)
O trabalho a ser apresentado tem por objetivo analisar o papel do Hospital São José na formação 
de cirurgiões e parteiras capacitados para praticar a Obstetrícia a partir dos conhecimentos de 
Anatomia, Patologia, Fisiologia e Clínica. Enfatizamos a estreita ligação entre o Hospital São José e 
a Escola de Cirurgia, vistos como espaços institucionais responsáveis pela organização e difusão da 
“ciência dos partos”, proporcionando aos cirurgiões e às parteiras o conhecimento prático, aliado 
ao aprendizado teórico, obtidos nos manuais didáticos e nas lições ministradas. As enfermarias do 
referido hospital constituíram locus privilegiado do ensino, onde os professores – majoritariamen-
te cirurgiões - aliaram uma extensa prática às teorias patológicas vigentes sobre o parto e doenças 
intercorrentes daquele. Foi também o espaço de legitimação da obstetrícia em Portugal do século 
XIX.

Paulo Fernando de Souza Campos (Universidade de Santo Amaro - UNISA)
• Mulheres Negras e Enfermagem no Brasil pós-1930

A história da enfermagem permite reconhecer que mulheres negras foram impedidas de exer-
cerem a profissão de Enfermagem nos anos inciais do Brasil República, situação alterada com a 
fundação da Escola de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 
1942. Esta comunicação objetiva evidenciar os processos que alteraram as recusas em relação às 
mulheres negras no âmbito do cuidar/cuidado, em específico, identificar algumas dessas protago-
nistas, entre as quais, ilustres inominadas oriundas da região norte como Amazonas e Pará, que se 
destacaram na fina arte do cuidar não somente em seus locais de origem, mas em cidades como 
Rio de Janeiro e São Paulo. A presente proposta de comunicação visa elencar as demandas vividas 
por essas mulheres, sobretudo, a trajetória de Josephina de Mello em relação a história da saúde e 
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da doença no Brasil. A parir dos registros deixados por essas mulheres, enfermeiras negras, é pos-
sível recuperar não apenas os problemas da assistência à saúde das populações, mas a resistência 
de mulheres negras aos imperativo que as excluíam, bem como reconhecer atuações seculares de 
negros no âmbito em que a pesquisa se insere.

Cristina de Cássia Pereira de Moraes (UFG), Leandro Carvalho Damacena Neto (Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás)
• “Comer, Curar e Rezar” : A alimentação, a doença, a cura e a charlatanice na Capitania de 

Goiás.
Os portugueses em sua expansão pelo mundo reconheceram, trocaram e se apropriaram de siste-
mas alimentares e medicinais complexos compostos de minerais, animais e plantas asiáticas, afri-
canas, europeias e americanas. Isto pode ser percebido no sertão dos Guayazes quanto ao conhe-
cimento, uso e difusão de drogas com as mudanças ocasionadas no sistema medicinal pela perda 
de força da medicina humoral hipocrático-galênica e o fortalecimento da corrente racionalista 
iluminista que se difundiu em meados do XVIII na Capitania difundida pela família Cunha Meneses 
entre 1773 a 1802. Acreditava-se até pouco tempo, que poucos remédios vinham da Europa devi-
do a longa distância, a perda de qualidade e os preços exorbitantes, e que plantas medicinais mes-
mo que exógenas deveriam ser cultivadas nos quintais, enquanto havia uma farmacopeia prática 
difundida na população advinda da flora local. No entanto, na documentação que pesquisamos; 
inúmeros medicamentos fitoterápicos que eram oriundos da flora de diversos continentes eram 
comprados em Portugal e enviados a Vila Boa de Goiás desde 1785. Nosso objetivo nessa comu-
nicação é proporcionar um panorama sobre a alimentação, a saúde, a doença e a cura em Goiás 
levando em consideração a circularidade cultural ocorrida entre os indígenas, os portugueses e os 
nascidos no Brasil, os africanos bocais e ladinos; como conhecedores e propositores da fronteira 
interétnica ocasionada pela frente expansionista portuguesa no século XVIII. Atraves do Hospital 
Real Militar da única Vila da Capitania, objetivava-se diagnosticar, curar e identificar drogas passí-
veis de comercialização ou estratégicas ao expansionismo português. É possível inferir documentos 
que demonstram a apropriação de uma batata cará para curar sezões ocasionadas pela malária, do 
urucum que servia de pintura aos índios e poderia ser utilizado para evitar mosquitos e moscas, 
da erva andorinha que poderia curar lesões nos olhos, sendo que foram enviados caixotes com 
ervas como a calumba e a árvore de quina para Lisboa. O Hospital Real Militar se torna um grande 
laboratório de pesquisa no além-mar não somente para atendimento aos soldados, mas; para ex-
periências com a flora e a fauna local e com a cultura e sabedoria dos pajés indigenas e “feiticeiros” 
africanos como citados nos inúmeros documentos como os charlatães que estão a substituir a 
crônica falta de médicos na Capitania dos Guayazes.

Laurinda Abreu (Universidade de Évora)
• Políticas de assistência e saúde no Portugal Moderno - uma perspectiva de longa duração

Foi no contexto da renovação das práticas de caridade e assistência que, à escala europeia, pro-
curava responder às profundas mutações socioeconómicas, responsáveis pela degradação das já 
muito frágeis condições de vida das populações mais débeis, que Portugal iniciou um programa 
de reforma dos mecanismos de apoio social. A reforma dos hospitais, a criação das misericórdias, 
a organização e a regulação das profissões de saúde, foram, entre outros, os elementos basilares de 
um universo, complexo e compósito, cujas principais características, sistematizadas ao longo do 
século XVI, haveriam de perdurar nas centúrias seguintes. O que não significou, bem entendido, 
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que o campo se tivesse mantido estático. Pelo contrário, foi confrontado com várias tensões, e até 
mudanças de interesses por parte dos actores envolvidos, que abriram caminho a novas configura-
ções do sistema instalado. Isto, contudo, sem lhe alterar a matriz Quinhentista e o paradigma que 
a suportava. 
O que se propõe nesta comunicação é uma viagem ao modo como foram desenhadas e objec-
tivadas as políticas sociais em Portugal no início da modernidade e à forma como evoluíram até 
ao século XIX. O principal objectivo é o de demonstrar a importância das perspectivas de longa 
duração quando se pretende estudar um sector que em muito contribuiu para a estruturação da 
sociedade portuguesa de Antigo Regime.

Renato Júnio Franco (Universidade Federal Fluminense)
• Devoção e pobreza na Misericórdia do Rio de Janeiro (1683-1750)

Entre os séculos XVII e XVIII, a Misericórdia do Rio de Janeiro foi a principal instituição de caridade 
da cidade. Acompanhando o dinamismo regional, perceptível especialmente a partir do anúncio 
das descobertas das Minas, a Misericórdia do Rio desempenhou importantes e estratégicos papeis, 
como o atendimento à milícia, feito a partir do subsídio régio. Contudo, parte considerável das 
rendas da confraria vinha também do sentido religioso expresso nos compromissos originais, ain-
da no início do século XVI: fazer caridade com os mais pobres. A presente comunicação analisará 
uma série de legados pios deixados em benefício dos pobres da Misericórdia, entre 1683 e 1750, de 
modo a refletir sobre os principais beneficiários da caridade dos fieis.

Manoela Vieira Alves de Araújo
• A caridade nas Minas colonial: a atuação das irmandades de São Miguel e Almas e das 

Santas Casas de Misericórdia
Na capitania de Minas, durante o período Colonial, inseridas em um contexto onde cabia aos lei-
gos a garantia da assistência aos necessitados, diferentemente das outras confrarias que limitavam 
seus benefícios apenas aos que estivessem a elas filiados, as irmandades de São Miguel e Almas 
estendiam suas práticas caritativas também aos não membros, ampliando-as para além dos limites 
internos da confraria, desempenhando claramente o papel caritativo cabível às irmandades da 
Misericórdia em Portugal, no Império ultramarino português e outras partes da Colônia. Assim, 
pretendemos analisar as relações entre estas duas instituições e o papel por elas desempenhado na 
sociedade mineira, onde a interação de fatores econômicos, religiosos e raciais contribuíam para 
uma estrutura social de grande complexidade e flexibilidade. Para isso, examinaremos a estrutura 
administrativa e dinâmica interna dessas confrarias, como os critérios de admissão, o perfil social 
dos membros, a administração das obras de caridade, as funções desenvolvidas pelos oficiais da 
Mesa, a natureza dos conflitos que foram se desenrolando ao longo do tempo, bem como busca-
remos compreender o modo pelo qual os fiéis irmãos vivenciaram sua religiosidade dentro dessas 
congregações. Em nosso trabalho, questionamos a vertente historiográfica que considera a religio-
sidade mineira como “exteriorista”, sendo a caridade dirigida aos desvalidos durante o século XVIII 
como uma
prática assistencial totalmente destituída de intenções piedosas, sendo fruto de um processo de
secularização. Não concordamos que o aspecto social tenha relegado o lado espiritual das
Misericórdias a um segundo plano. A assistência material aos necessitados fazia parte dos
ensinamentos da Igreja, através de uma religião que pregava que a salvação deveria ser obtida tan-
to fé quanto pelas obras. Assim, a preocupação com a salvação da alma, o lado espiritual, atingia 
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necessariamente os aspectos temporais, como a caridade, o auxílio material aos mais necessitados, 
as chamadas obras pias.

Jonathan Fachini da Silva (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Thiago do Nascimento Torres 
de Paula (SEEC-RN)
• De norte à sul: o fenômeno da exposição de crianças em perspectiva comparada (Natal e 

Porto Alegre, séc. XVIII-XIX)
A exposição de crianças foi fenômeno importado do velho mundo e amplamente aceito na Amé-
rica portuguesa. A historiografia avançou sobre o tema nos últimos anos, entretanto, algumas 
lacunas ainda permanecem para desafio dos historiadores interessados no assunto. Uma dessas 
questões é perceber as singularidades regionais desse fenômeno tão comum ao território luso-bra-
sileiro. No caso, como cada comunidade em diferentes vilas ou freguesias assistiram ou não, essas 
crianças, bem como, as possíveis causas que estavam por trás dessas exposições. Nesse sentido a 
proposta desse artigo é comparar como as comunidades de duas vilas coloniais lidaram com esse 
fenômeno no período colonial: Nossa Senhora da Apresentação no Rio Grande do Norte e Nossa 
Senhora Madre de Deus de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Pensamos, assim, que a compara-
ção pode ser um caminho frutífero para descortinarmos os meandros desse fenômeno tão com-
plexo em nosso passado colonial. Para esse fim partimos dos princípios teórico-metodológicos da 
Demografia Histórica indo de encontro a História Social da Infância desvalida.

Cláudia Tomaschewski (E. B. Maria Conceição Nunes)
• “Guardar para poder dar”: a gestão da caridade nas misericórdias brasileiras do século XIX

O trabalho analisa, a partir das reflexões de Maurice Godelier sobre a dádiva e de Richard Graham 
sobre o clientelismo no Brasil do século XIX, a relação dos irmãos das Santas Casas de Misericórdia 
brasileiras com a gestão dos bens das irmandades. Principais instituições no mundo luso a gerir os 
bens destinados à caridade, as misericórdias continuaram ocupando um espaço central, no que 
toca à distribuição da assistência, no século XIX brasileiro. Mesmo as irmandades organizadas neste 
século, tal como as de Pelotas e Porto Alegre, na província de São Pedro, que serviram de base em-
pírica a este trabalho, acumularam extenso patrimônio invertido principalmente em apólices da 
dívida pública e em aluguéis. Este patrimônio, as doações de particulares, o pagamento do Estado 
e a venda de serviços e bens assistenciais garantiram uma receita regular destinada à manutenção 
dos aparelhos assistenciais, sendo que, um dos maiores gastos foi com o pagamento de funcioná-
rios, cujo número vai crescendo no medida em que avança o século. Procuro observar como a ges-
tão destes recursos na distribuição da caridade e de serviços assistenciais ao Estado, de empregos 
e na decisão de quem ocuparia as casas de aluguel das Misericórdias era uma significativa fonte de 
poder para os dirigentes destas irmandades. Foi possível observar a partir da documentação pes-
quisada, em especial as atas da Misericórdia de Porto Alegre, a importância dada a determinados 
empregos e o favorecimento de irmãos no fornecimento de víveres para o hospital.

Elizabete Vianna Delamarque
• O hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro: espaço de assistência, saberes e 

poder (1854-1889)
Este trabalho pretende analisar as transformações ocorridas na assistência à saúde oferecida pelo 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia à população da capital do Império na segunda metade do 
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século XIX. O início da década de 1850 foi marcado por epidemias de cólera e febre amarela, ocasi-
ões em que ficava nítido o direcionamento, por parte do Estado, do atendimento à população para 
o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, mas consideramos que isso não ocorreu apenas nesse 
contexto. Busca-se analisar as continuidades e rupturas no cotidiano do Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro após a provedoria de José Clemente Pereira; identificar os espaços 
políticos ocupados pelos provedores da Santa Casa da Misericórdia e analisar as relações estabele-
cidas entre estes e as administrações governamentais; e identificar e analisar as fontes de receita e 
despesa do Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Para tanto será realizada pes-
quisa bibliográfica e utilizado amplo leque de fontes documentais, como a própria documentação 
administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, publicações da Academia Imperial 
de Medicina, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, do Senado e da Câmara dos Deputados, 
periódicos de ampla circulação (Diário do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e Gazeta do Rio de 
Janeiro), relatórios do Ministério do Império e da Santa Casa.

Tiago da Silva Cesar (Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP)
• A assistência médico-hospitalar oferecida aos presos pobres da Casa de Correção de Porto 

Alegre (1855-1888)
O trabalho proposto tem por objetivo analisar os serviços e cuidados médico-hospitalares dispen-
sados aos presos da Casa de Correção de Porto Alegre (1855-1888), mas sem deixar de estender a 
reflexão ao conjunto das imperiais cadeias sul-rio-grandenses na segunda metade do século XIX.
Partindo de uma breve contextualização histórica sobre o advento da pena privativa de liberdade 
durante a passagem de uma sociedade de práticas penais exemplares e sanguinárias para outra 
assentada no controle civilizatório, aprofundamos em aspectos pouco conhecidos sobre a ma-
nutenção médico-hospitalar dispensada aos presos pobres dos oitocentos. Quais instituições de 
caráter assistencial se vêem involucradas? Qual era o papel do Estado? Quais serviços, cuidados e 
equipamentos se ofereceram aos presidiários do passado? Será que o acesso a médicos, tratamen-
tos e enfermarias era visto como algo imprescindível e até mesmo reivindicado como um possível 
recurso para a cura? Estas são apenas algumas questões que se procurou responder neste estudo, 
desde uma história social de base fortemente empírica, mas nunca olvidada de seu devido arca-
bouço teórico.

Ana Paula Magno Pinto (FIOCRUZ)
• Caridade organizada. O Manual da Sociedade São Vicente de Paulo de Lisboa em 1885.

Esse artigo é fruto de pesquisa em desenvolvimento que trata da atuação da Sociedade São Vicen-
te de Paulo (SSVP) no Brasil, especialmente na área da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. 
Pretende refletir sobre o projeto de organização da sociedade da referida confraria francesa, em 
fase de expansão por diversos países em que se incluiu Portugal e Brasil. Para isso, analisei o Manual 
da Sociedade São Vicente de Paulo traduzido em Lisboa em abril de 1851 e publicado em 1885, 
quando também chegou ao Brasil. Esse documento é composto da reunião do Regulamento, dos 
Ofícios especiais da Sociedade, de Instruções para a formação das Conferências, dos Extratos das 
circulares dos Presidentes e Secretários do Conselho Geral e de um Resumo histórico da Associa-
ção. Com o objetivo de se praticar a caridade, o Manual ofereceu um modelo com estruturas ho-
mogeneizadoras, é composto de instrumentos moralizadores das comunidades, de um modelo de 
sistema de assistência pública e de formação de núcleos de poder local para a sociedade brasileira, 
que vivia os processos de Abolição da Escravatura e da Proclamação da República.
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Giselle Machado Barbosa
• A prática de parteiras licenciadas, estrangeiras e diplomadas através de periódicos do século 

XIX
O trabalho a ser exposto tem por objetivo apresentar e debater as diferentes formas de atuação das 
parteiras no Rio de Janeiro no século XIX, procurando compreender suas práticas, espaços de atu-
ação, público alvo e as maneiras de obtenção de clientela. Pretende-se analisar como a formação 
e a profissionalização dessas mulheres estavam relacionadas à sua prática e a importância desse 
fator para elas na busca por clientes. Compõem o trabalho como fontes de pesquisa anúncios de 
parteiras licenciadas, diplomadas e estrangeiras publicados em diversos periódicos durante o perí-
odo apontado. Assim, por meio dessas fontes e do diálogo com a historiografia, se buscará refletir 
a respeito dos tipos de serviços que as parteiras ofereciam para além do parto de mulheres.

Daniele Corrêa Ribeiro (Instituto Municipal Nise da Silveira)
• Hospício de Pedro II: O papel das irmãs de caridade de São Vicente de Paulo nas hierarquias 

sociais
Neste trabalho, apresentaremos alguns dos textos que regiam o funcionamento do Hospício de Pe-
dro II, demonstrando como as hierarquias sociais que permeavam a sociedade imperial eram reite-
radas naquela instituição. Embora essas regras pudessem ser negociadas e redefinidas, seguindo a 
lógica na qual ela estava inserida, os lugares sociais estavam, ali também, muito bem definidos, em 
relação aos internos, mas também em relação ao corpo de funcionários. Buscaremos, então, ana-
lisar o papel das irmãs vicentinas no projeto institucional, permeado pelos princípios da caridade.

Ricardo dos Santos Batista
• Sífilis e saúde no interior da Bahia

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise da assistência à saúde no interior da 
Bahia, ao longo da década de 1920, a partir da atuação dos Postos de Profilaxia Rural presentes em 
municípios do estado. Para isso, são utilizados relatórios médicos das cidades de Ilhéus, Itabuna, 
São Félix, Juazeiro, Santo Amaro e Esplanada, além da legislação sanitária estadual e federal. Com a 
criação do D. N. S.P., resultante do movimento sanitarista da segunda década do século XX, acordos 
foram firmados para o desenvolvimento de ações de combate às endemias rurais, em vários esta-
dos do país. Em 1921, a Bahia assinou o convênio para o combate à tuberculose, lepra, sífilis e doen-
ças venéreas, e a partir daí passou a ser orientada tecnicamente pelo governo central. No tocante à 
sífilis, os baianos adotaram as diretrizes propostas por Eduardo Rabello, chefe da Inspetoria de Pro-
filaxia da Lepra e Doenças Venéreas, e assim como se observa na capital, tentaram implantar um 
projeto baseado na higiene. As dificuldades encontradas nos sertões baianos eram maiores do que 
em Salvador, a exemplo da falta de enfermeiras visitadoras, de transporte para desenvolver ações 
nos distritos mais distantes das sedes e os microscópios ultrapassados. Além disso, havia conflitos 
com os intendentes municipais, visto que o regime federalista vigente desde a proclamação da 
República dava autonomia às esferas municipais e estaduais. A despeito disso, os profissionais da 
saúde se empenhavam para conseguir concretizar o plano de saneamento e auxiliar no tratamento 
de pessoas pobres, que viam, naquelas instituições, uma esperança para o alivio de seus males.

Mateus Fernandes de Oliveira Almeida (Faculdade Redentor)
• Trabalho e seguridade social sob perspectiva comparativa: Brasil e os países Ibero-
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americanos
A proteção e a seguridade social no contexto das sociedades capitalistas da Europa Ocidental e da 
América Latina guarda raízes na formação e organização das relações de trabalho assalariado ense-
jadas no espaço urbano e de acordo com as peculiaridades do desenvolvimento da economia de 
mercado nestes países. Aponta-se, convencionalmente, como marco da incorporação pelo Estado 
de um programa definido seguridade social, o modelo bismarkiano implantado em 1883 na Ale-
manha em resposta à série de greves e manifestações operárias por melhores condições de traba-
lho e bem estar social. Noutra conjuntura, em pleno decorrer da Segunda Grande Guerra e diante 
do crescente aumento da carestia de vida em todo o continente europeu, surge na Inglaterra um 
plano de combate ao empobrecimento e à miséria de autoria inspirado no pilar “seguro”, do tripé 
“educação, seguro e saúde”, do Walfare State inglês. Este modelo diferenciava-se do alemão por 
satisfazer métodos subsidiários de seguro social através de um sistema voluntário e compulsório 
de arrecadação pelas famílias, independentemente da sua situação laboral de seus componentes. 
Este trabalho destina-se a apresentação do projeto de pesquisas sobre o processo de constituição 
do aparelho de seguridade e previdência social no Brasil sob perspectiva comparativa com os pa-
íses Ibéricos, Portugal e Espanha, e sul-americanos, Argentina e Chile. O marco inicial situa-se na 
investigação da cultura associativa de variados grupamentos sociais e suas ações dirigidas a prote-
ção social no percurso do século XIX, com o estudo das estratégias coletivas de combate aos riscos 
sociais através de sociedades de auxílio mútuo e beneficentes, bem como as primeiras investidas 
do poder público em direção a regulamentação de mecanismos de amparo social a determinadas 
categorias profissionais. De forma mais generalizada, nestes países, as primeiras mutuais surgem a 
partir da década de 1830, em maior ou menor grau de organicidade e mobilização, entre outros 
aspectos ligados às identidades e interesses dos sujeitos históricos envolvidos. Em direção ao sécu-
lo XX, a pesquisa segue até a década de 1940, tendo em vista a divulgação na Inglaterra do Plano 
Beveridge em 1942, quando, a partir de então, ocorre a adoção e ampliação por diversos países em 
favor da universalização da seguridade social. Tal delimitação, confere respaldo às similaridades 
e peculiaridades culturais, políticas e econômicas dos países em foco, no campo da mobilização, 
organização e institucionalização de práticas voltadas à assistência e a proteção social e os meios 
pelos quais estratégias privadas foram incorporadas e institucionalizadas pelo poder público até a 
Segunda Guerra Mundial.

Chris Giselle Pegas Pereira da Silva (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)
• Relação histórica entre Estado e sociedade civil: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família em questão
O presente trabalho visa mostrar uma reflexão sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família – PAIF e sua interlocução com a Política Nacional de Assistência Social na contribuição 
para a superação das situações de vulnerabilidade dos usuários atendidos pelo Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS) e no incentivo à participação da sociedade civil em espaços pú-
blicos democráticos em busca da efetivação das políticas sociais. As questões que perpassam pelo 
trabalho do PAIF têm influência histórica da relação entre Estado e sociedade civil e possibilitam 
destacar a importância dos pensamentos de Gramsci.

Leandro Rocha da Silva (Ministério da Saúde)
• A narrativa da profissão: a imagem do Serviço Social na imprensa carioca (Rio de Janeiro, 

1941-1953)
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O presente projeto tem como objetivo apresentar uma contribuição à história da assistência em 
geral, e do Serviço Social em particular, através da análise da relação de construção da imagem 
profissional da categoria de trabalhadoras sociais no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, 
no período entre as décadas de 1940 e 1950. Considerando a importância da imprensa na história 
do Serviço Social e seu papel estratégico como registro de impressões e conceitos propagados du-
rante o período em estudo. Para tal, utilizo como base desta pesquisa a análise de notas, artigos e 
entrevistas referentes ao serviço social e temáticas correlatas na imprensa do Rio de Janeiro, mais 
especificamente as publicadas no jornal “A Manhã”, no período entre 1941 e 1953, bem como 
as obras produzidas neste período com foco na formação destes profissionais e divulgação desta 
perspectiva de serviço social, tais como os trabalhos elaborados por Afro do Amaral Fontoura 
(1949) e Maria Esolina Pinheiro (1939).
A escolha da imprensa como fonte documental privilegiada para o desenvolvimento desta pesqui-
sa se dá a partir da compreensão de sua importância na análise das estratégias para a difusão de 
discursos, conceitos e experiências compatíveis com o estabelecimento de uma nova imagem para 
a questão social, suas expressões, formas de tratamento e identidade das profissionais que seriam 
responsáveis por sua prestação, mais especificamente, as trabalhadoras sociais.
Dentro desta proposta de pesquisa, foram elencados os seguintes objetivos específicos:
Identificar e estabelecer reflexão sobre os conceitos centrais presentes no debate e nas ações de 
enfrentamento às expressões da questão social no período em tela e como eles são apresentados 
na imprensa e nas obras analisadas;
Apresentar elementos para reflexão sobre a identidade que se buscava estabelecer para as traba-
lhadoras sociais, a partir da reconfiguração das relações sociais no período;
Identificar e estabelecer reflexão sobre as principais influências que se destacaram neste processo, 
tais como instituições e personalidades nacionais e estrangeiras.

Michele Tupich Barbosa (Faculdade Guairacá)
• Congregar os brasileiros de boa vontade: as legionárias da legião brasileira de assistencia e o 

voluntariado no Brasil
O presente trabalho tem como objetivo articular as formulações dos Estados de Bem-Estar Social 
e suas implicações teóricas com o uso da categoria das relações de gênero para o desenvolvimento 
de estudos sobre as políticas sociais no Brasil. Desta forma, o objeto de estudos é a Legião Brasi-
leira de Assistência (LBA), órgão criado no Brasil em 28 de agosto de 1942. A LBA foi o primeiro 
órgão assistencial voltado para o bem-estar social, e atuou durante décadas em diversas regiões 
do país, representando um marco na organização da assistência social brasileira. Fundada pela 
primeira dama brasileira Darcy Vargas, a LBA foi uma Instituição não governamental que tinha por 
finalidade: “congregar os brasileiros de boa vontade e promover, por todas as formas, serviços de 
assistência social, prestados diretamente ou em colaboração com o poder público e as instituições 
privadas”.
Inicialmente, a LBA direcionou os seus esforços para atender as famílias dos soldados que estavam 
na Europa, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como bem expressa seu nome, 
com nítida alusão militar, a LBA agregou mulheres das classes mais privilegiadas para compor uma 
legião de combatentes femininas que mesmo não indo para o cenário da guerra na Europa deve-
riam atuar no Brasil como verdadeiros soldados naquilo que eram capazes de fazer: cuidar dos mais 
necessitados, principalmente das famílias dos pracinhas brasileiros.
Com o término da guerra, as legionárias não encerraram os seus trabalhos, pelo contrário, as mes-
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mas dedicaram-se aos serviços de assistência social prestados aos pobres e desfavorecidos. Essa 
assistência social promovida pela LBA representou uma gama de serviços, oferecidos em colabora-
ção com o poder público e instituições privadas. A partir de 1946 a LBA passou a se dedicar exclu-
sivamente à maternidade e à infância. Desta forma, pretende-se articular a categoria de análise das 
relações de gênero e a formulação dos serviços de assistência social no Brasil.
Assim serão utilizados os estudos como de Clarke Chambers, para o qual, o Bem-Estar Social, antes 
de tornar-se um sistema político, foi uma ação voluntária, motivada pelas práticas benemerentes 
de homens e mulheres, cujas ações eram legitimadas, pelo ato de cuidar e proteger o próximo des-
favorecido. Este sistema não foi superado ou substituído pela racionalidade dos Estados de bem-
-estar social e de seus técnicos, ao contrário, esse sistema atuou em parceria com o Estado, muitas 
vezes fornecendo modelos de ação para as instituições estatais de bem-estar. Essa parceira ampliou 
muitas vezes as estratégias políticas de atuação do Estado, pois viabilizava a inclusão de demandas 
de serviços, experiências e informações fornecidas pelo trabalho beneficente.

019. Autoritarismo e direita: doutrinas, práxis e movimentos
Coordenação: Gizele Zanotto, Maria Aparecida De Aquino

Resumo: Este simpósio pretende divulgar e analisar estudos sobre o amplo, diversificado e dinâ-
mico espectro da direita no Brasil e no mundo. Para tanto, objetiva-se agregar trabalhos que ver-
sem sobre as organizações, entidades, grupos, partidos, lideranças, etc., que avaliam a historicidade 
dessas perspectivas na história dos vários países bem como seus contextos específicos de inserção 
e atuação. Embora haja cada vez mais dificuldades em se atribuir “rótulos” de direita, centro e es-
querda, dadas as transformações e composições doutrinário-operativas, levadas a cabo ante situa-
ções reais que demandam adequações pelos próceres do pensamento conservador, tradicionalista, 
autoritário ou mesmo nacionalista, ainda podemos mapear alguns elementos delineadores do que 
seria este campo da direita no Brasil, nas Américas e no mundo. Tais nortes se fixam em ideias, 
ideais ou práticas que defendem e/ou reforçam uma metanarrativa pautada em valores como pro-
priedade, religião, autoridade, desigualdade, elitismo e poder, entre outros temas.
Justificativa: O simpósio proposto visa proporcionar aos pesquisadores da área um espaço de 
discussão, atualização e problematização conjunta sobre as formas de perceber, analisar e compre-
ender os fenômenos relacionados ao chamado “campo da direita” política, social e cultural, bem 
como sobre a questão do autoritarismo. No bojo da consideração da importância desta instância 
na vida dos agentes históricos, o Simpósio também vem dar conta de uma temática cada vez mais 
explorada na academia e que aponta para análises profícuas para o entendimento do contexto 
sócio-histórico pretérito e também contemporâneo.

Gustavo Tiengo Pontes
• Entre Antonio Gramsci & Plínio Salgado: estudo sobre o papel do intelectual e líder 

integralista Plínio Salgado por uma perspectiva Gramsciana
Objetivo deste texto é explorar o uso do conceito “Intelectual” proposto pelo pensador italiano 
Antonio Gramsci para analisar o papel do líder fundador da Ação Integralista Brasileira, Plínio Sal-
gado, neste movimento. Pretende-se averiguar potencialidades e dificuldades do uso deste con-
ceito e mobilizar outras categorias como “Hegemonia” e “Sociedade Civil” a fim de concretizar as 
conclusões.
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Giceli Warmling do Nascimento (UEM)
• O conceito de “propaganda política” nos estudos sobre o integralismo

O objetivo desse trabalho é discutir a aplicabilidade do conceito de “propaganda política” para os 
estudos do integralismo. Trabalhos como os de Jean Marie Domenach intitulado “A propaganda po-
lítica” tornaram-se referência no estudo do tema. A partir de então, muitos trabalhos procuraram 
discutir o uso da propaganda política através dos meios de comunicação, realizados por regimes 
tanto ditatoriais quanto democráticos. Entretanto, para autores como Karl Schurster, tomando 
como referência os estudos de George Mosse, o uso desse conceito para os estudos dos fascismos 
deve ser problematizado, evitando, por exemplo, tomar a noção de propaganda política enquan-
to sinônimo de “manipulação das massas”. Para esses autores, o que chamamos de propaganda 
política nada mais são do que as práticas políticas de determinados grupos e em determinados 
tempos. Dessa forma, entendemos que é preciso discutir a validade desse conceito para os estudos 
do integralismo, pensando em dois pontos: o caráter fascista do integralismo e a sua organização 
enquanto movimento e não como um regime. A partir dos autores apresentados, e de outros, dis-
cutiremos o conceito de “propaganda política” pensando as peculiaridades do integralismo.

Thiago da Costa Amado
• O Juramento Integralista: uma análise simbólica.

O presente artigo tem como objetivo analisar um dos rituais da Ação Integralista Brasileira: o Jura-
mento. Ao longo de sua existência, a Ação Integralista Brasileira organizou uma série de cerimônias. 
De tipologias diversas, que iam desde casamentos até grandes desfiles, essas cerimônias fizeram 
parte do cotidiano de inúmeros militantes do sigma e tornaram-se um elemento fundamental 
para o movimento. Elaboradas de uma forma específica e calcadas nos princípios ideológicos da 
A.I.B, as cerimônias formaram uma ritualística peculiar, própria do integralismo, uma ritualística 
integralista, ou, melhor dizendo, uma cenografia integralista. O Juramento Integralista ocupava 
posição de destaque nesse conjunto cênico, constituindo-se em um dos rituais mais importantes, 
ou talvez o mais importante deles. 
Tendo isso em mente, o presente trabalho visa analisar esse ritual. Verificando seus princípios ide-
ológicos, com as consequentes relações que é capaz de criar e mobilizar, o artigo procura explorar 
seu aspecto político e simbólico, afim de compreender melhor a trama que o envolve.

Helisangela Maria Andrade Ferreira
• Patrícias anônimas: estratégias e possibilidades de uma atuação política no Movimento de 

Extrema Direita na década de 1930
Atualmente a participação das mulheres na política é reduzida devido à educação atribuída a ho-
mens e mulheres. Convencionou-se durante muito tempo atribuir às mulheres das camadas mé-
dias e altas urbanas o espaço privado. Dessa maneira com a mudança de grande parte das famílias 
no início do século XX para as cidades muitas mulheres vão ocupar o espaço da rua. O movimento 
integralista, considerado de Extrema Direita ao agregar a família nas suas fileiras integra uma sig-
nificativa ala feminina. O movimento apresentava um discurso nacionalista bastante forte, dessa 
maneira em algumas documentações as mulheres eram chamadas de Patrícias. Dar vozes a essas 
patrícias anônimas que fizeram parte desse movimento e de alguma maneira construíram uma 
cultura política para a sua época é a finalidade do nosso trabalho. Estudar, ir a rua em prol da ma-
nutenção do discurso integralista e ainda manter os papéis tradicionais de mulher eram alguns dos 
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papéis que lhes era atribuído. Temos como pretensão analisar essa participação não como forma 
de submissão, mas como mulheres que utilizaram de estratégias e possibilidades dentro de uma 
atuação política e social possível.

Rogério Lustosa Victor (Universidade Católica de Brasília)
• A volta do Sigma: o passado sem futuro

O discurso do Partido de Representação Popular (PRP) revelava o entrelaçamento entre memória 
e política. Primeiramente, entre os anos de 1945 e 1950, os perrepistas não se vincularam explicita-
mente ao passado integralista, temerosos de que tal posição pudesse por em risco a legalidade de 
sua atuação política. Posteriormente, já na década de 1950, o PRP ancorou-se em representações 
do passado, intentando reagrupar o capital político supostamente obtido nos anos de 1930, nos 
tempos da Ação Integralista Brasileira. Nesse sentido, os perrepistas organizavam a memória como 
forma de orientação política no presente: arquivo, documento, testemunho, imprensa integralista 
e símbolos, como o sigma, recriavam os sentidos de intervenção política percebidos como dentro 
da órbita integralista ainda na década de 1950. A ordenação do passado se transformava em arena 
de disputa política: enquanto o desenho integralista estará localizado na experiência do grupo e 
nele tem o seu limite, permanecia na memória social, a despeito dos esforços dos integralistas, a 
interpretação de que os integralistas eram fascistas. Essa equivalência entre integralismo e fascismo 
era frequentemente afirmada no debate público e limitava a possibilidade dos integralistas de ob-
ter o espaço político almejado.

Talita Gouvea Basso (Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro)
• Fundo Plínio Salgado: um novo olhar sobre o arquivo pessoal do líder integralista (1895-

1975)
A produção e a acumulação de um número incontável de informações registradas em diferentes 
suportes não se fazem exclusivo das instituições públicas e privadas da nossa sociedade. É fato, que 
no decorrer da nossa vida, exercemos atividades e desempenhamos papéis sociais que naturalmen-
te nos levam a produzir e a acumular documentos diversos. Quando voltamos nossa atenção para 
os chamados arquivos pessoais, deparamo-nos com um volume documental que salvaguardado 
do esquecimento servem não somente como fonte de recordação para seu titular, mas também 
como elemento de garantia da sua identidade.
A possibilidade de ter contado com a maneira de pensar, agir, atuar e viver de políticos, cientistas, 
escritores, artistas, faz dos arquivos pessoais uma fonte de interesse para a comunidade científica e 
para a sociedade civil, que buscam explorar o potencial informativo dessa documentação.
Nesse sentido, o presente trabalho definiu-se a partir do contado com o Fundo Plínio Salgado 
(FPS), disponível para consulta no Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (SP). Ob-
jeto de pesquisa desde a década de 1980, o fundo é composto por um número expressivo de docu-
mentos produzidos e acumulados pelo político e escritor Plínio Salgado, que se tornou conhecido 
no país, especialmente pela liderança que exerceu no partido da Ação Integralista Brasileira, nos 
anos de 1930; sendo justificada, portanto, a aprovação da sua candidatura pelo Comitê Nacional 
do Programa Memória do Mundo da UNESCO, para inscrição no Registro Nacional do Programa.
Reconhecida a importância dessa documentação para os estudiosos dedicados ao tema do Inte-
gralismo, bem como a relevância que os arquivos pessoais obtiveram enquanto fonte de pesquisa 
histórica e sócio cultural, dispusemo-nos a realizar uma análise mais atenta do inventário elabora-
do após a organização do FPS, que garante o acesso dos consulentes.
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Uma vez compreendida a metodologia empregada na elaboração deste instrumento de pesquisa, 
observamos que o mesmo descreve parcialmente o diversificado e complexo material que cons-
titui o referido fundo. Refletindo sobre as possibilidades de garantir aos consulentes um maior 
conhecimento dessa fonte, assim como, um controle maior da Instituição sobre seu acervo, op-
tamos por apresentar como proposta a criação de um catálogo para a série “Correspondência” 
– sobremaneira, porque se trata de um tipo documental tido como “desvalorizado” e ocupando 
um lugar secundário nas etapas de arranjo e descrição do arquivo; o que impossibilita “enxergar” a 
multiplicidade de informações a ele vinculadas, quando olhados sob outra perspectiva.

Márcia Regina da Silva Ramos Carneiro (Universidade Federal Fluminense)
• Democracia orgânica – conceitos e aplicações no Estado Novo português e no integralismo 

brasileiro
O conceito de “democracia orgânica” ganhou espaço na primeira metade do século XX, como 
alternativa de organização social e política dos regimes autoritários que se instalaram na Península 
Ibérica no período do entre guerras. Apoiando-se no modelo corporativista delineado na Encíclica 
Papal Rerum Novarum, a democracia orgânica fora apropriado pela militância católica que seguira 
o caminho do catolicismo social, indicado pelo papa Leão XIII. Nesta perspectiva, a Igreja Católica 
reconhecia a chamada “questão social”, como uma “ferida” aberta pelo Estado liberal, consideran-
do a reação à modernidade, sem a “necessidade” de revoluções radicais/estruturais. Levando em 
consideração as tentativas de contato entre o Chefe da Ação Integralista Brasileira, Plínio Salgado e 
o Estado Novo português, durante e após o período de vigência da AIB, pretende-se, neste artigo, 
analisar as influências do pensamento e atuações do governo salazarista sobre a composição dou-
trinária do integralismo brasileiro durante e após o exílio de Salgado em Portugal.

Rita Juliana Soares Poloni (UNICAMP), Tobias Vilhena de Moraes (UNICAMP)
• Cultura material, patrimônio e ditadura em contexto lusófono

A presente comunicação tem por objetivo refletir sobre as relações entre política, ciência e discur-
sos patrimoniais, tendo como objeto de pesquisa contextos ditatoriais e pós-democráticos, tanto 
no Brasil como em Portugal.
Estarão em análise os governos ditatoriais estado-novistas nos dois países, suas aproximações e 
distanciamentos em relação às abordagens acerca da cultura material e do patrimônio, bem como 
paralelos entre os regimes de inspiração fascista em contexto lusófono e a República Velha no Bra-
sil em contraste com os demais regimes similares na Europa e América do Sul, durante a primeira 
metade do século XX. 
Nesse sentido, os embates entre as identidades nacionais e a história pátria que se pretende cons-
truir como objeto propagandístico de Estado, as influências discursivas dos movimentos moder-
nistas no mesmo contexto histórico e o lugar do indígena e demais grupos minoritários em meio às 
políticas de colonização interna e externa implementadas pelos governos ditatoriais, constituem o 
amálgama, a partir do qual, a história da arqueologia, do patrimônio e das identidades brasileira e 
portuguesa são percebidas, sob um ponto de vista externalista da história.
Da mesma forma, os discursos patrimoniais e identitários, e o lugar dos estudos da cultura material 
em meio às políticas governamentais do período pós-ditatorial são vistas em perspectiva, bus-
cando perceber continuidades e rupturas em relação ao período anterior e procurando captar os 
novos anseios sociais que emergem ou são resgatados, a partir da abertura política nos dois países.
Dessa forma, será possível construir uma análise da questão que permitirá colocar em perspectiva 
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os discursos patrimoniais, identitários e os estudos da cultura material em dois sentidos.
Em primeiro lugar, este método possibilitará uma análise diacrônica, destacando permanências 
e transformações nos discursos relacionados a esses temas, tanto em contexto ditatorial, quanto 
democrático. Por outro lado, em uma postura sincrônica de análise, procurará ressaltar as parti-
cularidades desses discursos em países diferentes, sujeitos, entretanto, a regimes políticos similares 
quanto à orientação política (ditatoriais de inspiração fascista e democráticos). Ambos os países, 
possuindo proximidade histórica e linguística, mantêm fortes particularidades histórico-sociais, 
alternando momentos de proximidade e de atrito ao longo dos séculos. Assim, será possível apro-
fundar o quadro de análise do tema, ressaltando os seus aspectos especificamente contextuais e 
problematizando a questão na atualidade.

Alfredo Oscar Salun (Uninove)
• Estado Novo: O processo de repressão e nacionalização no futebol paulista em 1942: 

Corinthians e Palestra Itália.
Com o rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e os países do Eixo, como represália 
ocorreu o afundamento de várias embarcações brasileiras, que provocaram a decisão da declara-
ção de guerra a Alemanha e Itália.
Nesse ano de 1942, foram tomadas diversas medidas contra possíveis ações de espiões e elementos 
infiltrados, que atingiu diretamente alguns membros e entidades ligadas aos países do Eixo, que 
resultaram em processos policias e judiciários.
Dentre as diversas áreas de atuação da repressão e do projeto nacionalista do estado Novo, estive-
ram dois clubes de futebol da capital paulista: o Sport Clube Corinthians e a Sociedade Esportiva 
Palestra Itália, que ao longo do ano de 1942, foram as adequando as exigências das leis e dos regu-
lamentos, impostos pelo CND e DEESP.
Mas, na história dos dois clubes, o momento mais delicado em relação à repressão do Estado Novo 
foi literalmente apagado da memória coletiva. Com o fim do campeonato paulista, a situação pa-
recia normalizada, até que uma nova medida do CND obrigou a “expulsão” ou “licenciamento” de 
todos os súditos do Eixo das agremiações em outubro. Nessa oportunidade não foi apenas a cama-
da dirigente, formada por diretores ou conselheiros, que foi atingida, mas todos os associados que 
se enquadravam em tal categoria.

Ana Maria Dietrich (Universidade Federal do ABC)
• Memórias, II Guerra e Shoah em narrativas orais e visuais

Analisaremos fotografias e narrativas orais sobre a II Guerra Mundial, em especial do holocausto. 
Partimos do pressuposto que a fotografia e a oralidade circulam em diferentes teias de represen-
tações, a primeira com o potencial de fixar o passado, consagrada como o gesto embalsamado de 
Barthes, a segunda, envolvida em um véu afetivo e mágico da lembrança de Pierre Nora. Mesmo 
com essas divergências conceituais, elas se encontram no campo da memória. A fotografia pode 
estimular a oralidade que, por sua vez, se “materializa” na narrativa imagética. As aproximações 
entrecruzam subjetividades e objetividades além de dimensões temporais do passado que se elege, 
do presente que se lembra, do futuro que ausculta.
Muitas fotos difundidas pela literatura e mídia em geral fazem referência ao extermínio de mi-
norias étnicas e políticas pelo regime nazista, como aquela série onde aparecem os corpos mor-
tos empilhados. Pretende-se verificar como tais registros são popularizados e se tornam parte da 
memória coletiva do Shoah, sendo ainda assim representada no Tempo Presente. Também serão 
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objetivo de análise fotos atuais de ex-campos de Extermínio, hoje transformados em Museus, caso 
de Dachau e Auschwitz.
Ainda, com relação ao exercício de entrecruzamento das duas linguagens, evidenciou-se como 
relatos de testemunha e entrevistas de História Oral podem ajudar a “humanizar” registros foto-
gráficos de horror, dando legitimidade às histórias de vida de vítimas do holocausto. Questiona-se, 
assim, a elaboração histórico-cultural de objetividade da fotografia – que, enquanto linguagem 
– se faz circunscrita à lógica dos signos. Portanto, não é sinônimo de verdade, mas sim sua repre-
sentação. Nesse sentido, ela pode, inclusive, dentro dos preceitos de Roger Chartier, não apenas 
representar a realidade, mas subvertê-la e criticá-la, como por exemplo, nas que se vêem os seres 
humanos empilhados como objetos, observa-se também a crítica a um regime que transformou os 
corpos humanos em papéis e os desumanizou e expropriou seus valores identitários.

Alencar Cardoso da Costa
• As Ideias Antiliberais Nos Escritos De Carl Schmitt: 1920-1933

Este artigo analisa o pensamento do intelectual e politólogo alemão Carl Schmitt. Tendo como 
recorte temporal os anos de 1919 a 1933, buscando discutir sua crítica aos sistemas parlamentares 
e a formulação da sua política soberana. Alguns de seus críticos argumentam que a sua produção 
mudou de foco a partir da participação dele no NSDAP, entre 1933 a 1936. As ideias de Carl Sch-
mitt, marcadas pelo caráter antiliberal de direita, conduzem à defesa de um Estado forte, capaz de 
derrotar seus inimigos e implantar por meio da força a sua vontade política. A política e as leis são 
frutos das relações de forças no presente, e, não uma norma natural e imutável. Fundamentando-
se nos pensadores contrarrevolucionários, principalmente no pensador católico espanhol Donoso 
Cortés. O pensamento schmittiano se tornou importante para entendermos as visões negativas 
sobre o funcionamento do Estado liberal-burguês, bem como o surgimento das massas como força 
política no século XX. Frente ao momento de crise no início do século XXI, por consequência do 
neoliberalismo, as ideias de Carl Schmitt voltam ao cenário intelectual. Sendo que seus escritos 
enfrentam uma dualidade de entendimento, hora de sua ampla erudição e pertinência, outrora, 
ao estigma de sua participação nas atrocidades decorrentes do nacional-socialismo alemão, como 
intelectual maldito.

Giuseppe Rafael Caron
• Fascismo Movimento e Fascismo Governo - Um debate sobre os estudos de Renzo de Felice e 

Emilio Gentile.
O trabalho consiste em trazer o debate iniciado por Renzo de Felice sobre Fascismo Movimento e 
Fascismo Governo. Para o autor era imprescindível separar o fascismo nesses dois temas, já que o 
Fascismo Movimento engloba as ideologias que ele teve em toda sua existência em quanto o Fas-
cismo Governo, como o próprio nome já diz se limita em enxergar somente os anos do governo de 
Benito Mussolini. De Felice queria com essa divisão atingir dois objetivos: primeiramente ele bus-
cava enxergar o fascismo por ele mesmo, isto é, estudar o fascismo pelas fontes criadas pelo pró-
prio movimento e isso rendeu duras criticas a De Felice sendo taxado de apoiador do regime. Em 
segundo lugar Renzo de Felice abria uma nova “porta” para os estudos sobre o fascismo. Indo na 
mesma direção, encontramos o professor Emilio Gentile, que pretendendo continuar os estudos 
de seu professor Renzo de Felice, mantem o debate sobre o que é Fascismo Movimento e Fascismo 
Governo. Em seu livro Il mito dello Stato nuovo. Dal radicalismo nazionale al fascismo (O mito 
do Estado novo. Do radicalismo nacional ao fascismo) encontra-se um capitulo dedicado sobre 
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esse debate, focando nos dois principais ideólogos fascistas (Giuseppe Bottai e Alfredo Rocco) e a 
diferença ideológica que os dois tinham sobre o que era o fascismo. Mesmo esse trabalho tendo 
em foco a Itália fascista, creio que esse debate pode ajudar os estudos de outros movimentos de 
estrema direita.

Rafael Adão (Ministério Público)
• O Jornal a Cruz e o Estado Novo

Este texto tem como objetivo apresentar parcialmente a pesquisa que iniciei no Mestrado do Pro-
grama de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá. 
Tal pesquisa iniciou-se em um projeto de Voluntário de Iniciação Científica - PROPeq /CNPq e 
toma como corpus documental o Jornal A CRUZ (Órgão da Liga do Bom Jesus - Instrumento de 
Imprensa da Igreja Católica no Estado de Mato Grosso). O objeto de análise centra-se nas publica-
ções produzidas pelo Jornal “A Cruz” (artigos, cartas episcopais, editoriais ou matérias assinadas) e 
também no exame de artigos reproduzidos de outros jornais e revistas, a respeito do Integralismo 
e do Anticomunismo. Como recorte temporal para o estudo tem-se os anos de 1935 a 1945, do 
governo Vargas, com intuito de compreender as características e conteúdos destas publicações, 
dialogando com o contexto nacional e internacional. A investigação está inserida em um período 
histórico conflituoso em nível mundial, de ascensão de regimes totalitários na Europa e maior re-
percussão das ideias comunistas e fascistas no Brasil. A escolha da fonte ocorreu em virtude desta 
apresentar de forma expressiva ideias integralistas e anticomunistas, dentro do período estudado e 
em razão deste periódico ter tido grande prestígio na sociedade católica mato-grossense.

Renato Alencar Dotta
• A União de Resistência Nacional (URN): uma trincheira conservadora contra o PCB (1945 – 

1946)
Em 1945, com a queda iminente da ditadura Vargas, as forças políticas nacionais se realinhavam 
com o objetivo de criar novos partidos políticos. O cenário político nacional refletia em parte o 
cenário internacional: com os estertores da II Guerra Mundial e as revelações dos crimes contra 
humanidade praticados pelo nazismo inviabilizavam a continuidade de um regime ditatorial como 
o Estado Novo e minavam o reingresso dos integralistas na cena brasileira. Por outro lado, os comu-
nistas – com as vitórias da URSS na guerra – ao lado das democracias liberais, dava grande vigor ao 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), para pavor das elites e classes conservadoras. O PCB tornou-se, 
nas eleições realizadas entre 1945 e 1946, na quarta força eleitoral do país, tendo inclusive lançado 
candidatura à Presidência da República. O medo dessa ascensão dos comunistas, fazia com que 
conservadores e integralistas encontrassem um ponto em comum em suas plataformas: ao anti-
comunismo. Os integralistas eram extremamente mal vistos pela associação automática que lhes 
era feita com os regimes fascistas que estavam sendo derrotados. A imprensa atacava-lhes com 
frequência, clamando que não deveria ser permitida a reorganização do seu movimento. Assim, 
ao mesmo tempo em que timidamente organizavam seu novo partido – o Partido de Represen-
tação Popular (PRP), ajudaram a criar uma frente suprapartidária, a União de Resistência Nacional 
(URN), em setembro de 1945. Seu objetivo primordial era mobilizar a sociedade para criar uma 
barreira contra a crescente influência dos comunistas. Entre suas principais lideranças estavam o 
militante integralista Gofredo da Silva Telles Jr. e o futuro criador da TFP, Plínio Correa de Olivei-
ra, além de militares, religiosos e advogados. O movimento pretendia criar inclusive núcleos em 
bairros operários para disputar espaço político com os Comitês Democráticos Populares do PCB. 
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Tudo isso, num cenário internacional em que começavam a se esboçar os primeiros contornos da 
Guerra Fria. A documentação utilizada foi a do prontuário e do dossiê que o DOPS-SP fez sobre a 
organização (o que mostra que a polícia política não vigiava apenas a esquerda), e jornais da época.

Rodolpho Gauthier Cardoso Dos Santos (IFMG)
• A carta Brandi e o antiperonismo nos editoriais de Carlos Lacerda (1955)

O trabalho analisa os editoriais do jornalista e deputado federal Carlos Lacerda (UDN-RJ) publi-
cados em seu jornal, o vespertino carioca “Tribuna da Imprensa”, a respeito da polêmica carta 
Brandi. A missiva tratava da compra secreta de armas por João Goulart (PTB-RS) junto ao governo 
peronista e do estabelecimento de “brigadas de choque operárias” no Brasil. Ela foi difundida pelo 
diário poucos dias antes do pleito presidencial de outubro de 1955 com objetivo de incriminar o 
líder trabalhista, então candidato à vice-presidência. Como esperamos demonstrar, a carta Brandi 
esteve bastante vinculada ao imaginário antiperonista forjado ao longo dos anos por grupos con-
servadores locais. Esse imaginário político vinha sendo continuamente abastecido por boatos e 
denúncias a respeito de supostos planos da esquerda petebista para estabelecer um regime discri-
cionário semelhante ao justicialismo argentino no país (uma “república sindicalista”). Analisamos 
as denúncias de Lacerda nesse sentido e as características de seu profundo antiperonismo ao longo 
dos meses de investigações que acabaram por concluir pela falsidade do documento. Defensor 
da intervenção armada e da criação de um “regime de exceção”, o jornalista fluminense atribuiu 
objetivos golpistas aos seus inimigos políticos como forma de justificar sua própria atuação pro-
fundamente autoritária.

Rodrigo Otavio Seixas Ferreira (Secretaria de Educação do Distrito Federal)
• A imprensa como “arma de guerra”: a trajetória da revista Maquis (1956-1962)

No conturbado contexto político-ideológico da segunda metade dos anos 1950, a revista Maquis 
se notabilizou enquanto expressão genuína daquilo que se convencionou chamar de lacerdismo. 
Fundamentando-se numa clara concepção acerca do papel da imprensa, valendo-se de uma abor-
dagem sensacionalista e de uma linguagem agressiva, o periódico dirigido pelo jornalista Amaral 
Netto expressou, de modo claro, o viés mais radicalizado do conservadorismo brasileiro. Ainda 
que, nos dias de hoje, seja desconsiderada e até mesmo estigmatizada, gozou de relativo prestígio 
em sua época, sobretudo porque foi peça importante naquilo que os udenistas denominavam 
“restabelecimento moral do país”.

Maurício Zeni (Uepa/DFCS)
• O Brasil a caminho da ordem: o golpe de 1964 é a guerra fria

O golpe de 1964 está intimamente ligado à guerra fria, com origem em doutrinas obtidas nos EUA 
e a criação da Escola Superior de Guerra em 1949. Essas doutrinas tem seu ponto de partida na 
guinada conservadora de Pio IX, ao procurar trazer de volta a ordem na Europa.

Maria Aparecida De Aquino (USP)
• Autoritarismo no Cone Sul: Brasil e Argentina - décadas de 1960 a 1980

O presente trabalho pretende apresentar uma pesquisa, em fase inicial de realização, que busca 
comparar a realidade sócio-político-cultural de dois países que viveram experiências semelhantes 
em período próximo (décadas de 1960 a 1980): Brasil e Argentina).
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O Brasil vivenciou sua experiência autoritária ao longo de 21 anos, entre 1964 e 1985 e a Argentina 
teve sua fase ditatorial entre 1976 e 1983. Nos dois países o início dos respectivos regimes autori-
tários se deu através de golpes de Estado que interromperam o processo democrático vivenciado 
pelas respectivas nações. Instaurou-se, portanto, no Brasil e na Argentina, um regime ilegal e ilegí-
timo em substituição ao Estado democrático.
No Brasil, uma farta documentação, embora ainda não totalmente acessível, mostra o papel e a 
atuação do chamado aparato repressivo, na contenção das tentativas de oposição ao status quo 
imperante.
Na Argentina, ao contrário, a documentação de registro do período repressivo foi totalmente des-
truída, restando ao pesquisador recorrer aos depoimentos que vem sendo colhidos ao longo des-
ses anos que nos separam desse momento aterrador.
Partimos do pressuposto de que existem diferenças entre os dois países no encaminhamento do 
regime militar ilegal presente em ambos. As diferenças encontram-se presentes também nas cifras 
que apontam o resultado em números: o Brasil registra um saldo de cerca de 400 entre mortos e 
desaparecidos; na Argentina o saldo mais comumente aceito chega à casa dos 30.000 opositores 
mortos ou desaparecidos pelo regime militar instaurado em 1976.
Propõe-se analisar, com base na documentação disponível que registre a repressão de que foram 
alvo esses dois países e que se abateu sobre sua população, as diferentes realidades que, sem dúvi-
da, refletem uma situação sócio-político-cultural diferenciada capaz de explicar as divergências de 
atuação. Sem dúvida, trata-se de duas visões de mundo distintas que engendraram dois regimes 
ilegítimos, ao mesmo tempo próximos na temporalidade e na execução, mas distantes na concep-
ção e na realidade que os cerca. Isso interessa comparar.
No caso brasileiro a documentação consultada é a do Departamento Estadual de Ordem Política 
e Social da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (DEOPS/SP), mais especifica-
mente a série documental denominada “Dossiês”. Dentro da série trabalharemos com a “família” 
40 e com a “subfamília” 43 (documentação produzida pela Delegacia de Ordem Política e Ordem 
Social).
No caso argentino buscaremos o material produzido pelo centro conhecido como “Memória 
Abierta”, criado após o término do regime e, ao longo do tempo, trazendo documentação (com 
base em coleta de depoimentos) sobre o período e um vasto conhecimento da realidade repressiva 
local.

Paulo César Gomes (PPGHIS/UFRJ)
• As relações entre a ditadura militar brasileira e a França durante o governo de Castelo 

Branco
Neste trabalho, propomos analisar as relações entre a ditadura militar brasileira e a França durante 
o governo de Castelo Branco. O objetivo central é estudar como determinadas questões políticas 
que particularizavam aquele período da história do Brasil, isto é, as práticas repressivas do regime 
político adotado pelo Estado brasileiro e as denúncias de tais práticas no exterior, afetaram as re-
lações entre os dois países. Ao mesmo tempo, buscaremos examinar de que maneira o Itamaraty 
esteve empenhado na defesa da imagem do regime militar em território francês e, também, o 
possível impacto da opinião pública francesa sobre as políticas daquele país para o Brasil. Uma das 
hipóteses a serem defendidas é a de que, naquele contexto, embora o país fosse sede de diversos 
órgãos de imprensa com grande influência sobre a opinião pública mundial, cujos posicionamen-
tos foram bastante críticos à questão da tortura, além do fato de a França sempre ter representado 
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o principal modelo cultural para as elites brasileiras, o governo daquele país fez prevalecer os seus 
interesses comerciais e de expansão cultural no Brasil, chegando a negar as sistemáticas violações 
aos direitos humanos praticadas pelo governo brasileiro. Naquele contexto, prevaleceu um mode-
lo de visão realista sobre as relações internacionais, isto é, mesmo a França possuindo um regime 
democrático consolidado, a sua política externa guardaria considerável autonomia com relação ao 
debate público nacional.

Thiago William Nunes Gusmão Monteiro (FFLCH-USP)
• O Movimento do Custo de Vida frente ao Estado: entre a negação, a negociação e a repressão 

(1973-1982)
O Movimento do Custo de Vida (MCV), também conhecido como Movimento Contra a Carestia 
(MCC), pode ser considerado um dos maiores movimentos populares que emergiram no contexto 
das lutas pela redemocratização brasileira. Não obstante as dificuldades impostas pelo aparato 
repressivo do regime militar, o MCV obteve ampla penetração social, em que pese à obtenção de 
1.400.000 assinaturas no abaixo-assinado destinado ao presidente Ernesto Geisel, e foi capaz de 
mobilizar milhares de pessoas em suas assembleias realizadas nos colégios católicos de São Paulo 
– sendo a mais importante aquela realizada na Praça da Sé, em 27 de agosto de 1978, que visava, 
justamente, entregar tal abaixo-assinado às autoridades da república, mas que acabou por ser du-
ramente reprimida pela polícia. Ademais, o MCV exerceu a função de movimento-receptáculo de 
vários outros movimentos sociais que marcaram o período.
Nesta comunicação, discutiremos as relações entre o MCV e o Estado a partir da análise da docu-
mentação produzida por agentes deste último a respeito do MCV ao longo de sua trajetória. En-
tendemos ser necessário compreender tais relações para além da perspectiva do confronto, como 
fizeram as pesquisas anteriores sobre o MCV ao concentrarem suas análises na repressão ao ato da 
praça da Sé, quando o Movimento alcançou maior visibilidade. Graças à disponibilização de parte 
dos acervos dos extintos aparatos repressivos do regime, como o DEOPS/SP, é possível ampliar a 
compreensão sobre esta relação, partindo de indícios do imaginário policial construído sobre o 
MCV e que influenciava diretamente as formas do Estado se relacionar com ele e outros movimen-
tos populares.
Portanto, sem menosprezar o peso da repressão do Estado aos movimentos, buscamos demons-
trar que as relações entre eles foram mais complexas e se caracterizaram por uma postura tríplice 
do primeiro que incluiria também a negação e a negociação. Esta hipótese está inserida, de certa 
forma, na proposta de Marcelo Ridenti, em sua leitura gramsciana, ao defender que a “relação entre 
dominantes e dominados, mesmo em regimes autoritários, deve ser compreendida não só com 
base no confronto, mas também na negociação, ou ao menos em concessões aos adversários, sem 
as quais não se constrói uma base de legitimidade”. Ao postularmos a necessidade de compreen-
são das concessões do Estado ao MCV e da negociação implicada neste processo, não se trata de 
pensá-las enquanto provas do clientelismo dos movimentos populares e de suas noções instru-
mentais de “direitos” e “política” como julgou grande parte dos pesquisadores dos anos 1990. Ao 
contrário, entendemos que elas representam, grosso modo, o teatro e o contrateatro, nos termos 
de E.P. Thompson, entre dominantes e dominados e que acabava por moderar as ações de ambos.

Cândido Moreira Rodrigues (UFMT)
• A direita na França contemporânea: o Union Pour un Mouvement Populaire (UMP) e a 

“ameaça” muçulmana.
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A presente comunicação é parte integrante da pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida, com 
financiamento da Capes, acerca da relação entre a Direita francesa contemporânea e a questão 
migratória. De modo particular, no primeiro momento pretendemos desenvolver nossa apresenta-
ção em torno da definição de direita francesa segundo as discussões historiográficas mais recentes. 
O segundo momento será dedicado a expor os resultados da pesquisa no que concerne ao estudo 
da idéia de integração nacional (defendida sobretudo pela direita) versus a estigmatização do imi-
grante. Em conclusão, apresentaremos os resultados relativos ao estudo do ideário e das ações da 
direita dirigida por Nicolas Sarkozy, em torno do Union Pour Un Mouvement Populaire (UMP), em 
relação ao que classificam como “ameaça” muçulmana” aos valores nacionais.

João Henrique Zanelatto (UNESC)
• Os fascismos na imprensa de Santa Catarina

Logo após a Primeira Guerra Mundial em âmbito internacional observa-se a crise das democracias 
liberais e ao mesmo tempo a ascensão dos regimes totalitários. A década de 1920 foi marcada por 
um processo de mudanças extremamente conservadoras, que se concretizou efetivamente na dé-
cada de 1930 e desembocaram na Segunda Guerra Mundial. A queda da Bolsa de Valores de Nova 
York em 1929 foi decisiva no enfraquecimento da democracia liberal e a ascensão e consolidação 
dos regimes totalitários europeus – nazismo alemão e o fascismo italiano. 
Esses regimes exerceram significativa influência na vida sóciopolítico brasileira e em especial em 
Santa Catarina. Além da criação de núcleos e partidos nazi-fascistas no Brasil e em Santa Catarina, 
influenciaram na criação da Ação Integralista Brasileira por Plínio Salgado em 1932 e na forma de 
direção da nação durante o período em que Getúlio Vargas esteve no poder (1930 – 1945). 
Em Santa Catarina, um dos canais para a difusão das ideias e a crescente popularidade dos fas-
cismos europeus e do integralismo foi através da imprensa. Na imprensa pode-se evidenciar sua 
ligação com o mundo da política: nela pode-se mapear sua significativa participação no processo 
de constituição e ampliação de uma esfera pública; tem papel decisivo na formação da opinião 
pública e divulgação das opiniões políticas; é um canal de mobilização política que atua na convo-
cação, no engajamento, na confrontação de ideias, e na coesão de grupo; é decisiva nos processos 
históricos de edificação nacional e na construção das identidades culturais.
Assim, o texto busca fazer uma analise de como os fascismos europeus e o integralismo foram 
retratados pela imprensa catarinense na década de 1930, bem como, as mudanças que foram se 
processando na sua linha editorial, em especial a partir do golpe de 1937 que deu início ao Estado 
Novo. Pretende-se evidenciar o público leitor desta imprensa e como esta dava visiblidade para 
(projetos, ideias, valores, comportamentos...) de fascistas, nazistas e integralistas. Para este escrito 
foram analisados os jornais da capital – República, O Estado e Flama Verde.

David Costa Rehem (Escola Anísio Teixeira)
• Brasilino de Carvalho e “O Anti-semitismo de Hitler”

O presente texto visa analisar a obra O Anti-semitismo de Hitler escrito pelo integralista Brasilino 
de Carvalho. O presente trabalho se deterá a obra supracitada para uma análise desta como difu-
sora do antissemitismo integralista tanto nacionalmente quanto na província da Bahia.

Marcelo Alves de Paula Lima
• “Em guarda contra as altas finanças”: nacional-socialismo, integralismo e imaginário 
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econômico (1919-1938)
O presente trabalho tenta empreender uma análise comparativa entre as ideias nazistas e inte-
gralistas à luz da noção de “imaginário econômico”. Para tanto, recorreremos a dois importan-
tes militantes desses movimentos que demonstraram uma preocupação especial com a temática 
econômica: Gottfried Feder, responsável por elaborar a doutrina econômica do Partido Nazista, 
e Gustavo Barroso, chefe de milícias integralista. Em nossa análise, buscaremos entender como 
o conceito de “mamonismo” (entendido pelos autores como um comportamento tipicamente 
judaico, marcado pela ânsia desenfreada pela aquisição de riquezas) se manifesta nos escritos de 
cada um desses autores e como ele ajudou a moldar o imaginário econômico de seus respetivos 
movimentos à época. Seguindo a estratégia proposta por Pocock (2006) de “tecido, urdidura e 
trama”, confrontaremos os escritos de nossos autores com os de outros intelectuais, conterrâneos 
seus, que também tenham se valido do termo, a fim de percebermos a historicidade do conceito. 
Com isso, tentaremos entender como cada um desses autores se valeu do conceito, quais as moti-
vações de cada um desses discursos, quais as diferenças e semelhanças entre eles e as razões para 
tais diferenças e semelhanças.

Nina Schneider (UNB, Brasilia)
• A propaganda oficial durante o regime militar brasileiro

Embora ha vários estudos sobre a censura durante os regimes militares na América Latina, ha pou-
cos estudos sobre as propagandas oficiais. A palestra oferece um resumo das minhas pesquisas 
sobre a propaganda oficial durante o regime militar brasileiro produzida pela Assessoria Especial 
de Relações Públicas (AERP) e Assessoria de Relações Públicas (ARP). Introduz os meios de propa-
ganda e o processo da produção, o conteúdo e a estética dessa propaganda, e oferece uma cate-
gorização da propaganda da época. Também contrasta a propaganda oficial com outros tipos de 
propaganda produzida na época (a mídia privada, propaganda comercial, e outros tipos de propa-
ganda oficial), e faz uma observação final surpreendente. A palestra tenta contribuir para algumas 
temáticas ainda pouco estudadas e polémicas como a questão da colaboração civil e os conflitos 
dentro do próprio regime militar, que a propaganda tentou esconder.

Ericson Flores (Instituto Federal Farroupilha)
• Os governadores gaúchos do Regime Militar: uma análise das mensagens governamentais à 

Assembleia Legislativa
Durante o Regime Civil-Militar (1964-1985), as unidades federativas brasileiras tiveram eleições in-
diretas para a escolha dos seus chefes do Poder Executivo. O Rio Grande do Sul, que na ocasião do 
golpe de Estado que depôs o presidente da República, era governado por Ildo Meneghetti (PSD), 
teve quatro governadores “biônicos”: Peracchi Barcellos, Euclides Trichês, Sinval Guazzelli e Amaral 
de Souza. Todos eles, por razões óbvias, foram eleitos pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), o 
partido situacionista. É compromisso de cada governador, expor o seu trabalho em discurso anual, 
perante à Assembleia Legislativa. Nosso trabalho pretende analisar estas mensagens, a fim de ob-
servarmos o discurso oficial e compararmos com outras fontes que revelam o período estudado. 
Aliás, o período em foco carece de estudos nesta área. A historiografia preocupou-se em analisar 
a atuação da oposição na época, mas são raros os trabalhos sobre os grupos políticos (a Arena e 
outros agentes políticos) que governaram o estado do Rio Grande do Sul entre 1966 e 1982. Nosso 
enfoque se concentra nos quatro governadores citados, pois eles tem em comum o fato de terem 
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sido eleitos de forma indireta, alguns em votações polêmicas, sem maioria nem mesmo no colégio 
eleitoral destinado a elegê-los. Este foi o caso de Peracchi Barcellos, eleito em 1966, após a cassação 
de toda a bancada oposicionista e dos governistas dissidentes e sem a convocação dos respectivos 
suplentes. Pretendemos, portanto, analisar um período pouco abordado até o momento e que 
poderá revelar aspectos ainda desconhecidos do Poder Executivo estadual do Rio Grande do Sul, 
durante a chamada Ditadura Civil-Militar.

Bruno de Barros (Secretária de Educação do Estado de São Paulo)
• “Para a consolidação da democracia”: a campanha do ouro para o bem do Brasil nos 

jornais diários de Sorocaba.
Em 1964, transcorrido o golpe civil-militar, romperam inúmeras manifestações em seu apoio. Den-
tre essas manifestações exaltou-se o esforço de se consolidar um novo momento histórico para o 
país. Nesse contexto foi lançada a campanha “Doe ouro para o bem do Brasil”, organizada pelos 
Diários e Emissoras Associados. 
Com a justificativa de arrecadar divisas para a economia nacional, a ideia conseguiu grande acei-
tação e apoio da imprensa em Sorocaba, pois, todos os jornais diários da cidade se integraram na 
organização e grupos de trabalho em prol da campanha. 
Representada localmente pelos jornais Cruzeiro do Sul, Folha Popular e Diário de Sorocaba, a cam-
panha com lema e caráter inspirado em 1932, foi escorada em valores como civismo e patriotismo 
e contribuiu para construção e difusão da imagem de missão social na luta e vitória do golpe con-
tra a subversão e corrupção.

Lidiane Elizabete Friderichs (UNISINOS)
• Os think tanks gaúchos na Nova República

A partir do processo da abertura política brasileira (1974-1985) diferentes forças sociais – empre-
sários, sindicatos, partidos – passaram a se (re)organizar enquanto grupo, formulando novas ações 
e projetos para se estabelecer no âmbito institucional e político da democracia. Entre esses grupos, 
temos a criação de alguns institutos conhecidos como think tanks. Esses podem ser compreendi-
dos como instituições de pesquisa que visam produzir um conhecimento prático, com o objetivo 
de influenciar os projetos e as políticas públicas. Dessa forma, esta comunicação discutirá a inser-
ção e a expansão de dois think tanks no RS – o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul e o Instituto 
de Estudos Empresariais – bem como alguns elementos de sua concepção de mundo e os grupos 
que representavam naquele momento.

Alexandre de Almeida (SEMESP)
• Metapolítica - Um conceito fundamental para compreender as práticas da Direta Radical 

Contemporânea
O objetivo da comunicação será apresentar algumas definições conceituais de Metapolítica e sua 
importância para ajudar a compreender as práticas de organizações grupusculares da Direita Ra-
dical brasileira contemporânea.

William Giovanaz Figueiró (Colégio Cenecista Mário Quintana/ Escola Estadual Ana Neri)
• Monarquistas do tempo presente: breve ensaio acerca das noções temporais e ações políticas 

através das ferramentas de Internet
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O presente artigo visa fazer reflexões a respeito do movimento monarquista que busca reinstaurar 
a Monarquia no Brasil no tempo presente. Busco trazer a originalidade da proposta dentro de uma 
perspectiva de estudos da direita, onde os trabalhos acadêmicos estão concentrados basicamente 
nos movimentos integralistas. Partindo de um pressuposto de entender a rede social “facebook” 
como fonte histórica, faço um mapeamento das principais comunidades de adéptos do movimen-
to e busco responder dois questionamentos fundamentais: em primeiro lugar, entender como a 
base intelectualizada do movimento compreende a noção de tempos históricos, a partir da exal-
tação de um “passado que não passou” em sua ótica. Por outro lado, busco refletir a respeito de 
estratégias, propagandas e maneiras em geral de como buscam valer-se de concepções tradicionais 
para obter legitimidade na esfera política, partindo de argumentos que buscam desvincular o mo-
vimento de qualquer associação a fascismos ou autoritarismos.

020. Catolicismo e Política: entre conservadores e progressistas
Coordenação: Cândido Moreira Rodrigues, Rodrigo Coppe Caldeira

Resumo: A proposta deste Simpósio Temático é fruto dos esforços empreendidos pelos pesqui-
sadores Candido Rodrigues, na Universidade Federal de Mato Grosso, Rodrigo Coppe Caldeira, 
na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Gizele Zanotto, na Universidade de Passo 
Fundo. Suas atividades agregaram, na última década, pesquisadores do Brasil e do Exterior e que 
têm como objeto de trabalho os estudos sobre a relação entre catolicismo e política, com foco na 
perspectiva analítica das ações de intelectuais, grupos e movimentos de direita e esquerda, classi-
ficados como conservadores ou progressistas segundos abordagens teóricas e prismas historiográ-
ficos variados.
A proposta deste Simpósio Temático também consiste em proporcionar o debate e a troca de 
experiências científicas entre pesquisadores das diferentes áreas do saber, com destaque para a His-
tória, as Ciências Sociais e a Teologia. Privilegiam-se os estudos que tenham como foco as formas 
de expressão do catolicismo em sua relação com a política, com atenção também para a atuação 
de intelectuais, movimentos, grupos, partidos, imprensa e instituições. Expressões caracterizadas 
por meio de ações no plano teórico e prático, notadamente com desdobramentos institucionais, 
políticos e também sociais, objetivando perceber as matrizes de tais inclinações, suas expressões 
concretas e suas permanências. A partir dai, pretende-se avançar na compreensão da complexida-
de das relações entre religião e política na sociedade contemporânea.
Justificativa: A respeito das objeções à visão “dicotômica” sobre direita ou esquerda ou conserva-
dores ou progressistas, Bobbio nos fornece elementos importantes a fim de problematizá-las como 
produtos de mera simplificação. A seu ver, a injunção de que nas sociedade democráticas não se 
pode colocar os problemas em forma de antíteses (ou-ou) apenas indica, com precisão, um ponto 
correto a ser pensando, já que nestas sociedades “as partes em jogo são e têm entre si convergên-
cias e divergências que tornam possíveis as mais variadas combinações de umas com as outras”. 
Segundo Bobbio ai reside o problema das simplificações, pois ao apontarem os corretos limites das 
antíteses, não avançam a demonstrar que estes são limites relativos visto que tanto as distinções 
entre direita/esquerda ou entre conservadores/progressistas em momento algum excluem do seu 
interior “a configuração de uma linha contínua sobre a qual entra a direita inicial e a direta final, ou, 
o que é o mesmo, entre a direita inicial e a esquerda final, se colocam posições intermediárias que 
ocupam o espaço central entre os dois extremos, normalmente designado, e bastante conhecido, 
com o nome de ‘centro’” (BOBBIO, 1995, p.34).



366

Ainda para fazer face às objeções simplificadoras feitas à sua teorização “dicotômica”, Bobbio rea-
ge demonstrando a própria complexidade da definição de “centro” como “espaço intermediário” 
útil a dar uma “visão mais articulada do sistema” e, em maior escala, a permitir a distinção, por 
exemplo, de “um centro mais vizinho à esquerda, ou centro-esquerda, e um centro mais vizinho 
da direita, ou centro-direita, e do mesmo modo, no âmbito da esquerda, uma esquerda moderada 
que tende ao centro e uma esquerda extrema que ao centro se contrapõe, e igualmente, no âmbito 
da direita, uma direita atraída pelo centro e uma direita que dele se afasta a ponto de se contrapor 
em igual medida tanto ao centro quanto à esquerda” (BOBBIO, 1995, p.36).
A necessidade de se pensar as relações entre a Igreja católica romana e a sociedade brasileira se 
reforça, particularmente pelo fato de que a historiografia sobre essas relações foi marcada, especial-
mente, pela produção dos próprios atores envolvidos diretamente com a instituição. Dessa forma, 
pensar as relações de poder entre os agentes religiosos e as diferentes conjunturas políticas do 
Brasil é também abrir um caminho de investigativo sobre a própria historiografia do catolicismo 
brasileiro. Além disso, é importante dizer que a América latina, de modo geral, se mostra um cam-
po fértil para o desenvolvimento de pesquisas realizadas em parceria, já que existem elementos que 
aproximam esses países no que tange ao lugar da Igreja romana nessas sociedades. A aproximação 
com investigadores da região que tem como foco as linhas de estudo alinhavadas anteriormente é 
de fundamental importância para que os estudos se aprofundem e se desenvolvam, concentran-
do-se principalmente na formação de redes de contato entre esses atores. A este respeito pode-
mos citar como exemplo desse tipo de parceria a publicação “Sociabilidade intelectual católica na 
América Latina” prevista para 2015 e organizada por Candido Rodrigues, Gizele Zanotto e Rodrigo 
Coppe Caldeira.

Gabriel Abílio de Lima Oliveira (UFV/Campus Florestal)
• Liberalismo e religião no império brasileiro: o período regencial (1831-1840)

O artigo busca refletir sobre o liberalismo no contexto da formação do Estado nacional brasilei-
ro, especificamente no período das Regências. Pretende-se destacar a relação entre a religião e o 
pensamento liberal, dando ênfase ao protagonismo de Diogo Antônio Feijó e do grupo de padres 
liberais que compunham seu círculo. Deste círculo de sociabilidade saíram propostas de mudan-
ças nas relações entre o Estado, a Igreja e a sociedade, sendo que seus membros teriam uma ativa 
participação nas instituições políticas imperiais e na dinâmica do espaço público onde emergiam 
os debates sobre a política e o Estado nacional em construção.

Jerusa Barros Miranda (UFPA)
• Estado e Igreja: Entre conflitos e mutualismo

No Brasil, os acontecimentos das últimas décadas do século XIX, em certa medida, era uma con-
tinuidade da confrontação que se verificava na Europa entre o Liberalismo e a Igreja Católica. Esta 
que almejava ampliar seu poder e autonomia ante ao Estado. O que, desde o período colonial foi 
dosado pelo sistema do Real Padroado português. Neste sentido, este trabalho analisa o contex-
to social e político da Amazônia, no qual tomo a Igreja Católica como um agente histórico nos 
acontecimentos da segunda metade do século XIX. Período marcado pelas relações de conflito e 
mutualismo entre os Estados nacionais e a Igreja romanizadora.
A pesquisa passa pelo processo da construção e legitimação do poder civil, este que ia de encontro 
com os ideais, doutrinas e políticas da Igreja Católica ultramontana, gerando choques e contendas 
nas relações entre esses dois poderes. Perceptível no trato com as fontes; jornais, periódicos, rela-
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tórios, sobre as disputas pelo ensino nas escolas, os cemitérios e casamentos civis, a participação 
do clero na política e etc. E nessa tentativa de hierarquização e definição da política eclesiástica 
ultramontana da Igreja, que levou ao choque da Questão Religiosa e à prisão dos bispos. Os ob-
jetivos dos Estados liberais iam de encontro com o catolicismo, pois reduzia um campo de ação 
privilegiado da Igreja Católica.
Estes embates serão bastante noticiados nas páginas dos jornais da época. Suas discussões, geral-
mente sobre acusações e defesas dos mesmos, nos mostrarão como as partes litigantes se posicio-
navam no cenário político-social. Onde os ideais liberais do partido liberal, representado pelo jornal 
O Liberal do Pará, iam de encontro com a Reforma romanizadora da Igreja Católica, representada 
pelo jornal A Boa Nova. Esta que criticava a onda do liberalismo e da Ilustração que chegavam da 
Europa. Fazendo uma defesa do catolicismo devocional diante desse surgimento de novos ideais.
Portanto, analiso neste capítulo o objetivo da Igreja Católica naquele período, que era o fortaleci-
mento interno da instituição eclesiástica, além da busca de maior autonomia em relação ao poder 
civil, principalmente no que se refere a sua organização interna, contudo, sem romper com o poder 
político civil, do qual precisava para se manter. Enfim, este trabalho será norteado por um catolicis-
mo conhecido como romanizador que se caracteriza por um centralismo institucional em Roma, 
por um fechamento sobre si mesmo e por uma recusa de contato com o mundo moderno, tendo 
como um de seus principais expoentes no Brasil o Bispo do Pará D. Macedo Costa.

José Pereira De Sousa Junior (Educação Básica)
• O Jornal a Imprensa Catholica e seus escritos de combate a Maçonaria e o Espiritismo na 

Primeira Republica paraibana. (1890 – 1930).
No ano de 1897 é criado na capital da Província da Paraíba do Norte, o Jornal A Imprensa Cathólica, 
era de circulação semanal e dirigido pela Igreja. Em 1903 o jornal para de ser produzido por ques-
tões financeiras e volta a circular entre os anos de 1912 a 1943. Com um conteúdo voltado para as 
questões sociais, politicas e religiosas, tendo nas cartas pastorais os discursos que ditava os rumos 
da Igreja e de seus cidadãos, assim como grandes criticas ao comportamento social da população 
paraibana, assim como pesados ataques à maçonaria e ao próprio sistema republicano. Assim, a 
presente comunicação tem como proposito demonstrar como a fundação do Jornal A Imprensa 
Catholica na Província da Paraíba, foi um ato de promover a Igreja através de seus escritos, assim 
como disseminar entre seus leitores as bases de uma conduta moral, social e religiosa. Foi ainda, 
uma das estratégias de ação para a romanização, além de ser porta-voz dos interesses confessionais 
católicos. Era um jornal a serviço da Igreja e em defesa da “verdade” pautada na religião católica. O 
uso do jornal deve ser analisado como sendo um ato de reação da Igreja na luta ideológica contras 
as correntes de pensamento da época como o liberalismo, o positivismo, o anarquismo, o protes-
tantismo, o espiritismo e a maçonaria. O papel do Jornal A Imprensa era fortalecer e divulgar as 
ideias e ensinamentos religiosos e as normas de condutas morais, culturais e políticas na primeira 
república, tornando este jornal uma das principais vias e campos de atuação da Igreja Católica.

Edison Lucas Fabricio (UFSC)
• “Um apostolado intelectual”: Leonel Franca e a geração de intelectuais católicos (1918-1948)

Este trabalho tem por objetivo descrever a trajetória social e intelectual de Leonel Franca, jesuíta de 
grande destaque no cenário católico das décadas de 1920/30. Herdeiro de uma condição social fa-
vorecida, Franca foi educado numa das melhores instituições de ensino da época, teve uma inicia-
ção precoce no aprendizado de idiomas e logo aderiu a carreira religiosa. A passagem pelo exterior 
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e a formação religiosa na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, proporcionaram a aquisição 
de um capital cultural raro que o habilitou para ser um dos mais destacados líderes católicos do 
Brasil. Ademais, em seu retornou ao Brasil passou a atuar em diversas instituições leigas e ser um 
interlocutor importante da Igreja junto ao governo de Vargas. Neste trabalho busca-se destacar a 
importância deste intelectual católico junto ao alto clero brasileiro, sendo o mais importante auxi-
liar do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme e junto à formação e liderança de 
uma elite de intelectuais católicos leigos, que abrigava nomes de recém-convertidos como Jackson 
de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, Pandiá Calogeras, Sobral Pinto e outros. Destaca-se também o 
papel de Leonel Franca no fortalecimento de instituições que representavam o espírito do projeto 
de neocristandade no Brasil, como o Centro Dom Vital, a Revista Ordem, a Liga Eleitoral Católica 
e a primeira Universidade Católica no Rio de Janeiro, da qual Leonel Franca foi o primeiro reitor.

Renato Amado Peixoto (UFRN)
• A Colusão entre o Catolicismo e o Integralismo no Rio Grande do Norte (1932-1935)

Esta comunicação visa trabalhar o problema da ‘Colusão’ entre o Catolicismo e o Integralismo, por 
meio do estudo de caso norte-rio-grandense, por meio do discernimento sua gênese e da compre-
ensão do envolvimento da Congregação Mariana e da Diocese de Natal na organização, fundação 
e desenvolvimento da Ação Integralista no Estado entre 1932-35. 
Este problema nos permite colocar a discussão acerca da relação entre História Política e História 
das Religiões, através do aporte teórico e metodológico da Religião Crítica (Critical Religion) e da 
Religião Política (Political Religion), reunidos neste caso pela utilização da ideia de ‘Colusão’, con-
forme o constructo de Roger Griffin.

Guilherme Ramalho Arduini (Assembleia Legislativa do Estado de S. Paulo)
• A temática religiosa nas Constituintes de 1933 e 1946

Esta apresentação visa realizar uma narrativa detalhada sobre como a temática religiosa -- espe-
cialmente a católica -- aparece nas Constituintes de 1933 e 1946, a partir da leitura dos seus anais, 
complementada pela leitura da imprensa e demais escritos do período. Os principais aspectos 
discutidos incluem: a aprovação do ensino religioso, a não-aprovação do divórcio e o estatuto do 
clero no país, especialmente do clero estrangeiro. As transcrições das seções permitem enxergar 
as matizes distintas tanto na defesa dos interesses católicos quanto na crítica que eles recebem de 
outros deputados, qualificando melhor ambos os grupos.

Letícia Aparecida Mazochi (EMEIF Atílio Destro), Paula Leonardi (Universidade São Francisco)
• Congregação dos Missionários de Nossa Senhora da Salette: a revista católica “O Mensageiro” 

(1917-1928) e os Decretos do Concílio Plenário da América Latina
O objetivo desta comunicação é discutir de que forma a Congregação dos Missionários de Nossa 
Senhora da Salette atuou com a tríade: recordar, imitar e pregar no Brasil por meio de uma revista, 
no começo do século XX, frente ao avanço da secularização, à política ultramontana e, às determi-
nações do I Concílio Plenário da América Latina (1899) organizado pelo Papa Leão XIII na proposta 
da reconquista católica. Nossa Senhora da Salette é uma santa de origem francesa, cuja história 
remonta a uma aparição em 1846 no Monte Pleneau, em Grenoble. Em 1902, um missionário sale-
tino, padre Clemente Henrique Moussier, chega a São Paulo para a fundação de uma Casa no País 
e construção dessa nova devoção. Este trabalho ancora-se no conceito de secularização e laicida-
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de debatidos por Catroga (2004); nos estudos de Sales (2012) sobre as imagens de Virgem Maria 
avançando hipóteses sobre sua função educativa; e nos estudos de Leonardi (2010) sobre a tríade: 
recordar, imitar e pregar. A fonte principal é a revista “O Mensageiro de N. S. da Salette” (OMNSS), 
publicada pela Congregação do mesmo nome a partir de 1917 no Brasil e o documento “Actas y 
Decretos” (1906) resultante do Concílio Plenário. Diante de um Estado brasileiro em vias de secula-
rização implantado com a República, os padres saletinos direcionaram um modelo de educação, e 
utilizaram para a difusão do culto à Salette, um periódico, tal como recomendou o Papa Leão XIII 
no decreto do Concílio.

Patrick Corrêa Monteiro (Universidade Federal Fluminense)
• O anteparo do sagrado: a liga eleitoral católica e a indissolubilidade do casamento na 

constituição de 1934
O presente trabalho aborda a atuação da Liga Eleitoral Católica (LEC) na Constituição de 1934, 
com vistas ao amparo constitucional da instituição matrimonial como vínculo indissolúvel. Enfoca-
se nesse contexto a articulação de intelectuais e políticos em torno da Igreja Católica, na finalidade 
de se criar anteparos jurídicos contra determinados projetos liberais, destacando-se no presente 
ensaio o dispositivo da indissolubilidade do casamento como barreira ao crescente avanço dos 
debates sobre o divórcio no Brasil nas primeiras décadas do século XX.

Alexandre Jose Gonçalves Costa (IFPB)
• O Discurso Social Católico no Brasil do início do século XX

O presente trabalho tem como fonte o jornal Acção Social, orgam da União Popular de São João 
del Rei, semanario cujo alvo é trabalhar na realisação dos principios da sociologia christã e na defeza 
das classes operarias, semanário que circulou de 1915 a 1925. Nosso objetivo é sintetizar o discurso 
social católico divulgado, buscando identificar suas filiações e seus pressupostos fundamentais. 
Seu projeto é amoldar o Estado e a sociedade à estrutura de dominação própria à célula familiar, 
onde os lugares estão claramente fixados com suas respectivas funções, e o mando se exerce de 
forma autoritária e amorosa, estrutura de dominação que é construída como natural. O Liberalis-
mo e o Socialismo são desqualificados, abrindo espaço para o Solidarismo. Os argumentos oscilam 
ajustados aos dois campos inimigos em disputa. O tertius saca o ente social contra o liberalismo; 
os atributos do indivíduo contra o socialismo. Dilema de quem defende acima de tudo a ordem 
e pretende reformar a desordem do liberalismo sem destruí-la. Desafio a um empreendimento 
de ajuste delicado, que preserve o Estado guardião do direito à propriedade particular sem iden-
tificá-lo com o interesse desse direito, identificação que motiva a desordem. Imprescindível uma 
complementação das atribuições da autoridade civil que desfaça aquela identificação, remetendo 
sua identidade ao todo.
Reformar o Estado liberal combatendo a sua desordem, o desajuste de sua função, que não pode 
restringir-se à defesa dos direitos de uma parte, parcialidade que ofende o direito das outras partes, 
inviabilizando a harmonia social tão necessária ao são funcionamento do todo. Ao mesmo tempo, 
impedir a exorbitância das atribuições da autoridade civil, instituição em potência despótica, por-
que não referida a um poder superior, a um poder outro - diretor espiritual - que oriente sua ação 
no sentido do bem comum.
Em um homem que não seja só indivíduo, nem exclusivamente ente social, a escola social católica 
alicerça seu sistema, o “solidarismo”, coloca sua esperança/certeza em solucionar a questão social. 
É marca do discurso social católico essa tensão entre a defesa do direito do proprietário e do di-
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reito dos outros ao bem-estar; tentativa de construir na ordem da propriedade o bem comum. 
Da desigualdade inerente ao mundo, das “partes heterogêneas” que compõem o “todo”, obra do 
Criador, prega o ordenamento, “organismo social” atravessado de ponta a ponta pelos laços de 
solidariedade.
Estão aí delineados os elementos da doutrina social católica, que possibilitaram o diálogo/aproxi-
mação da Igreja com o Estado corporativo e autoritário na década de 1930 e seu afastamento nos 
anos 40.

Marcelo Timotheo da Costa (PPGH/UNIVERSO)
• Tapeçarias: a escrita de si em Thomas Merton

A presente comunicação analisa os diários do monge trapista, místico, escritor e ativista social 
norte americano Thomas Merton (1915-1968). Autor de dezenas de livros, Merton notabilizou-se 
também pela escrita de diários, reunidos postumamente em sete alentados volumes. Com auxílio 
de tal documentação, é possível acompanhar a trajetória interior e intelectual do religioso, dos 
primeiros tempos após a conversão ao catolicismo, em fins dos anos 1930, até o dia de sua morte. 
Acompanha-se também a maneira pela qual Merton – ainda que na maior parte do tempo inter-
nado no Mosteiro do Gethsemani, no Kentucky, Estados Unidos – dialogou intensamente com 
sua Igreja e com o mundo extramuros. Pelos journals de Merton, é possível igualmente perscrutar 
continuidades e transformações de nosso autor, seja em relação `a maneira como ele pensava a fé, 
seja em relação ao que entendia dever ser seu contato com os homens, nos conturbados tempos 
contemporâneos. Trata-se, portanto, de tentar compreender como Merton construiu a si mesmo, 
pelo exercício cotidiano da escrita de diários, mantendo-se católico e cambiando na maneira de 
entender-se e de atuar no mundo da experiência. Exercício da escrita de si aqui comparado ao do 
tapeceiro espiritual que, tendo o tempo como especial fio, faz das experiências – e de seu registro 
– imenso painel de memórias.

Alexandre Queiroz de Oliveira (Universidade Federal de São Paulo)
• Perigo vermelho, Redenção libertadora: Bispos latino-americanos no Sínodo de 1974 e nas 

Conferências Episcopais de Medellín e Puebla
A pesquisa de mestrado, desenvolvida no programa de Pós-Graduação em História da EFLCH/UNI-
FESP orientada pela Prof.ª Dr.ª Mariana Martins Villaça, tem como objeto a construção e os debates 
em torno do conceito de “Libertação” nos documentos da Igreja e em determinadas vertentes do 
pensamento acadêmico na América Latina. Tal “Libertação” foi pensada, simplificadamente, por 
eclesiásticos da Igreja Católica, como um processo de emancipação política, econômica e espiritual 
do homem na América Latina, entre o final da década de 1960 e meados dos anos 1980. Durante 
esse período, uma vertente da teologia católica latino-americana, próxima a um pensamento de 
Esquerda e engajada na causa da mudança da realidade social latino-americana, formulou o con-
ceito de Libertação, concomitante ao debate sobre o desenvolvimento do capitalismo na Amé-
rica Latina, a exemplo da Teoria da Dependência, e a perspectiva de uma Revolução socialista. A 
Libertação, de acordo com essas formulações, seria a confluência entre processos de combate ao 
capitalismo e a modernidade e um caminho para emancipação da consciência dos homens. Reali-
zou uma leitura da História e da realidade da América Latina, e idealizou um processo de múltiplas 
atuações, onde a Teologia postulava a conscientização do povo sobre a opressão, a participação 
política e a necessidade de transcendência do indivíduo como premissas da Libertação. 
A originalidade de um conceito construído na América Latina e para os latino-americanos perpassa 
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as formulações da Libertação no campo teológico. Uma análise histórica do marxismo na América 
Latina durante o século XX, e os interesses e expectativas em desenvolver um pensamento latino-
-americano por excelência, estruturaram formulações teóricas de intelectuais e debates como os 
que ocorreram durante as Conferências Episcopais Latino-americanas. Em ambos os casos, perce-
bemos diferentes concepções e usos do conceito, acompanhados da problematização a respeito 
de sua pertinência como etapa histórica do homem latino-americano. Organizadas pelo CELAM 
(Conselho Episcopal latino-americano), as Conferências constituem um espaço privilegiado de de-
bate das diretrizes pastorais e análise da situação sociopolítica da América Latina. As diferentes 
orientações ideológicas e posicionamentos doutrinais dos membros do Clero e das conferências 
nacionais latino-americanas ficaram expressos nos documentos sínteses de ambos eventos. Dessa 
forma, interessa-nos mapear a circulação de ideias bem como o debate que se estabeleceu entre 
interpretações da “Libertação” na América Latina, centradas na afirmação de uma identidade lati-
no-americana, crítica ao capitalismo, reflexões sobre a modernidade e em constante diálogo com 
as leituras marxistas da realidade latino-americana.

Rhaissa Marques Botelho Lobo (UFMT)
• O Cárcere de Frei Betto: Memórias intelectuais da Ditadura Militar

O intuito aqui proposto é analisar a partir dos referenciais da história intelectual, a memória difun-
dida por Frei Betto em diversas publicações sobre o período de quatro anos em que Frei Betto e os 
demais dominicanos estiveram presos pelo ditadura militar brasileira.

Danillo Rangell Pinheiro Pereira (Governo do Estado da BAhia)
• As Restrições da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano ao livro Igreja: 

carisma e poder de Leonardo Boff.
A chamada Teologia da Libertação foi objeto de vários debates nos anos 70 e 80 do século XX. 
Durante décadas, ela foi um instrumento intelectual que incentivou milhares de cristãos em lutas 
por direitos sociais e políticos na América Latina e no Brasil. Seu diálogo com a Filosofia e Ciências 
Sociais como a Economia, Sociologia e História, foi significativo. Alguns de seus principais elabo-
radores costumam afirmar que suas compreensões teológicas são, ao mesmo tempo, o resultado 
de uma práxis anterior e uma reflexão sobre ela. (BOFF, Clodóvis; BOFF, Leonardo, 1985a; BOFF, 
Leonardo; BOFF; Colodovis. 1985b; BOFF, Leonardo; BOFF, Clodovis, 1986; GALILEIA, 1985; GU-
TIERREZ, 1985).
A práxis anterior a que os teólogos da libertação se referiram foi a expressão de um amplo movi-
mento social, surgido no início dos anos 60, bem antes de suas primeiras obras. Tal evento envolveu 
setores significativos da Igreja Católica (padres, ordens religiosas, bispos), movimentos religiosos 
laicos (juventude universitária cristã, jovens trabalhadores cristãos), intervenções pastorais de base 
popular (pastoral operária, camponesa, urbana) e as Comunidades Eclesiais de Base. Sem a prática 
desses movimentos, não se pode compreender fenômenos sociais e históricos tão importantes 
quanto à escalada da revolução na América Central ou a emergência de um vasto movimento 
operário e camponês no Brasil. (Cf. LOWY, 1991: 25-26; 1999: 90-101). 
No aspecto da produção intelectual, a Teologia da Libertação foi também um conjunto de textos 
produzidos a partir de 1970, por intelectuais protestantes e católicos latino-americanos, tais como 
Gustavo Gutierrez (Peru), Rubem Alves, Hugo Assmann, Carlos Mesters, Leonardo Boff, Clodovis 
Boff e Frei Betto, (Brasil), Jon Sobrino, Ignácio Ellacuria (El Salvador), Segundo Galileia, Ronaldo 
Munoz (Chile), Pablo Richard (Chile e Costa Rica), José Miguez Bonino, Juan Carlos Scannone, 
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Rubem Dri (Argentina), Enrique Dusell (Argentina, México), Juan Luís Segundo (Uruguai), Samuel 
Silva Gotay (Porto Rico), para mencionar apenas os mais conhecidos que tinham como principal 
intenção refletir sobre a relação entre fé e vida, Evangelho e justiça social. (Cf. DUSSEL, 1996: 261-
287; LOWY, 2000: 56).
Neste artigo, discutimos as críticas investidas pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé em 
Roma contra o livro de Leonardo Boff (destacado teólogo da libertação) Igreja: Carisma e Poder, 
bem como as razões de sua punição disciplinar determinada pela aquela instituição. Até a atuali-
dade, aquela instância é responsável pela conservação da reta doutrina católica e combate aqueles 
que direta ou indiretamente, dento ou fora da Igreja Católica, ofereçam obstáculos às regras deter-
minadas pelo Papa e seus auxiliares.

Moisés Pereira da Silva (Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC-PA)
• Igreja católica e movimentos sociais no campo nas décadas de 1950 e 1960

A igreja católica, agente histórico que é, tem sido importante protagonista na história da América 
Latina. Analisar as práticas, e as ideologias subjacentes a estas práticas, no contexto das lutas tra-
vadas no campo em período recente da história brasileira, as décadas de 1950 e 1960, é o objetivo 
dessa proposição. O presente trabalho é resultado de um esforço de síntese que aproxima um es-
tudo realizado anteriormente (SILVA, 2011) e a uma pesquisa em nível de doutorado ainda em an-
damento. Reconhecendo a pluralidade da igreja (ALVES, 1979) que comporta uma diversidade de 
atores (PESSOA, 1988) o objeto de análise aqui é aquela que se volta para o sindicalismo no campo 
(COLETTI, 1998; STEIN, 2008; MEDEIROS, 1989) numa perspectiva maniqueísta, inicialmente, e 
depois avança ampliando o sentido da mediação.

Luciene Aparecida Castravechi (Universidade Federal de Mato Grosso)
• Dom Pedro Casaldáliga: sinônimo da luta pela terra na amazônia mato-grossense

O presente trabalho tem como propósito estudar a ação militante da Igreja Católica, durante a po-
lítica de ocupação empregada pelo Governo Civil-Militar no Nordeste do Estado de Mato Grosso, 
na região da Prelazia de São Félix do Araguaia, bem como analisar a relação entre poder Público e 
sociedade civil organizada. Como resultado de tal processo, foram construídas estratégias de resis-
tências e lutas pelo território, nesse contexto foi de grande importância a atuação dos movimen-
tos sociais, em conjunto com a Igreja Católica; estes se organizaram e passaram a atuar junto aos 
posseiros, pequenos proprietários, trabalhadores, migrantes e grupos indígenas, sofrendo assim 
a repressão do Estado autoritário por se posicionarem ao lado daqueles segmentos sociais mais 
vulneráveis.

Fabio Augusto Scarpim (SEED)
• A atuação do missionário Scalabriniano Pietro Colbachini e o confronto entre o catolicismo 

brasileiro e imigrante no final do século XIX
Esse texto tem como objetivo principal discutir alguns aspectos dos confrontos e dos embates 
entre o catolicismo brasileiro e aquele trazido por imigrantes italianos no final do século XIX, bem 
como as propostas da Congregação dos missionários de São Carlos, ou padres escalabrinianos, 
ordem criada em 1887 para o atendimento religioso dos imigrantes italianos radicados na Améri-
ca. Para tal empreitada centraremos nossa análise na trajetória do missionário italiano Pietro Col-
bachini e de sua visão sobre o clero e o catolicismo brasileiro, bem como o seu projeto junto aos 
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imigrantes italianos no Paraná. O referido sacerdote foi um árduo defensor do ultramontanismo 
que, por conta de suas ideias intransigentes e de suas criticas ao catolicismo brasileiro, entrou em 
diversas querelas com autoridades eclesiásticas locais bem como com italianos liberais residentes 
em Curitiba.

Ana Regina Pinheiro (Universidade Estadual de Campinas)
• Dom Xavier de Mattos: um beneditino na formação católica de professoras das escolas 

públicas de São Paulo
Este artigo tem o objetivo de problematizar as relações entre educação, laicidade e religião, no 
processo de escolarização em São Paulo, nas primeiras décadas da República. Para tanto, aborda a 
experiência de Dom Xavier de Mattos (1907-1980), intelectual beneditino, na organização da Liga 
do Professorado Católico no início da década de 1930. Fundada em 1919, pelo arcebispo de São 
Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, essa associação representou um marco na organização da 
militância católica e na difusão a fé cristã entre o professorado paulista. Reuniu professoras norma-
listas leigas em seus quadros diretivos, e recrutava exclusivamente mulheres como associadas, até 
1928, e preferencialmente após essa data, entre os docentes da rede de escolas públicas composta 
por grupos escolares, escolas normais e jardins da infância (em ordem decrescente de vinculação 
de associadas). Após um período de formação nos EUA, em 1932, Dom Xavier de Mattos empe-
nhou-se em promover cursos e conferências para as professoras das escolas públicas e confessio-
nais, com o objetivo de prescrever o emprego da Pedagogia da Escola Nova, com base na Filosofia 
católica. Assumiu, posteriormente, a direção eclesiástica da Liga, no contexto do acirramento das 
polarizações entre católicos e liberais em torno das disputas pela memória da educação e por 
projetos político-educacionais. O pioneirismo desta associação, ressaltado pela Igreja Católica, que 
investia na formação de professoras vinculadas à escola pública e o apoio financeiro, estrutural e 
intelectual dos beneditinos à sua causa, colocam em evidência a relevância da educação formal 
para o projeto político mais amplo dessa instituição. Embora o recorte deste trabalho enfoque o 
período no qual Xavier de Mattos se dedicou à ordem beneditina, este intelectual se tornou mais 
conhecido pelo nome de nascimento, Luiz Narciso Alves de Mattos, que voltou a usar após deixar 
a batina em 1939. Sua atuação marcante no processo de fundação do Colégio de Aplicação da 
Universidade do Brasil, precursora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é objeto de inúmeros 
trabalhos sobre o ensino secundário e de formação de professores no Distrito Federal. Esses dados 
integram pesquisa de Pós-doutorado, cujo objetivo principal é investigar o lugar dos educadores 
católicos na constituição do sistema de ensino em São Paulo. Referencia-se em fontes impressas, 
dentre as quais a Revista Brasileira de Pedagogia merece destaque. Publicada pela Confederação 
Católica Brasileira de Educação, fundada em 1933, inaugurou nova fase para o projeto educacional 
da Igreja, integrando as associações docentes católicas em nível nacional.

José Augusto Hartmann (SEED- Secretaria de Estado da Educação - PR)
• Sobre redes, clero e elites locais: um caso na freguesia de Nossa Senhora da Piedade do 

Campo Largo na década de 1870
Esta apresentação ambienta-se num contexto em que desenrolam-se questões dramáticas para a 
continuidade do Império brasileiro, o conflito entre a Igreja e o Estado, entendido como uma das 
molas propulsoras de seu término, chamado de Questão Religiosa. Contudo, ainda que nesse de-
licado momento das relações entre Coroa e Sé, o que se estará a verificar e apresentar são arranjos 
e relações em rede de elites locais envolvendo o clero. Tem-se, assim uma perspectiva do âmbito 
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local. Para isso, parte-se da análise de um processo movido pelo vigário da freguesia de Nossa 
Senhora da Piedade do Campo Largo, Lourenço Justiniano Ferreira Bello, na jovem província do 
Paraná, contra a moradora, dona Joaquina Vieira de Souza, pela posse de um terreno anexo à Igreja 
Matriz da freguesia. O processo decorre no início da década de 1870, momento central da crise 
entre a Sé e o Estado brasileiro, e contribui para que se tome essas relações para além da dicotomia 
“clero romanizado”, conservador, alinhado a Roma, versus um “clero liberal”, reformista, aliado à 
Coroa. Afirma-se a importância de redes sociais para a constituição de elites locais, assim como 
essas extrapolam o âmbito local, influindo questões em âmbitos mais alargados.

Amalia Fonte Basso (Prefeitura Municipal de Jundiaí)
• As articulações de um padre pela educação em bragança paulista no cenário de uma época

O projeto de pesquisa de Mestrado “Padre Aldo Bollini e a Educação em Bragança Paulista (1949–
1983)” privilegia a temática da educação e Igreja Católica na relação com a cidade e seus lugares de 
memória, no âmbito da história da educação brasileira. Pretende descrever a trajetória deste Pa-
dre durante sua atuação na cidade (1949–1983), explorando e aprofundando questões levantadas 
durante as pesquisas de iniciação científica e de conclusão de curso, a partir da análise do jornal 
mensal Garotos (1950–1984), criado por Padre Aldo, na paróquia Santa Terezinha, de Bragança 
Paulista. Os resultados de tais pesquisas sinalizaram importantes relações entre Padre Aldo e dife-
rentes segmentos sociais do município (industriais, comerciantes, fazendeiros, pequenos agriculto-
res, operários, professores, entre outros), bem como com representantes do poder público local e 
estadual das diferentes esferas do poder administrativo e da Diocese de Bragança Paulista. O que 
possibilitou-lhe envolver-se com a criação do Grupo Escolar Coronel Francisco Assis Gonçalves 
(1952). Identificou-se, também, que estas relações se imbricavam em torno das ideias postas em 
circulação por meio do periódico, estas dividiram opiniões locais e dividem até os dias atuais. As 
análises iniciais sinalizaram novas possibilidades de pesquisa devido à complexidade dessas rela-
ções e evidenciaram fontes documentais ainda não exploradas. Este artigo recorta e privilegia um 
dos aspectos dessas relações, as articulações para construção do Grupo Escolar Coronel Francisco 
de Assis Gonçalves em diálogo com o cenário político da época. Tais articulações evidenciam, de 
forma particular as iniciativas educativas do Padre, que iam ao encontro das propostas pacificado-
ras articuladas pelo Estado, para a formação de “mão de obra ordeira” e da “paz social”. Para tanto, 
delimitamos como procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica e pesquisa documental, 
conforme as concepções teórico metodológicas propostas por De Certeau (1976), Ginzburg (1989, 
2007) e Le Goff (1976), Benjamin (1986, 1994), Nora (1994) Sevcenko (1998) e Thompson (2001).

Max Fellipe Cezario Porphirio (UFRRJ)
• O Nordeste e o campo brasileiro, 1961

Como parte integrante do projeto de pesquisa “Terra Livre, Liga e O Nordeste: o papel dos peri-
ódicos na arregimentação política dos trabalhadores rurais, 1961-64” , elaboramos a presente co-
municação. Esse artigo tem como principal objetivo discutir a maneira pela qual O Nordeste, um 
periódico católico, noticiou os problemas rurais no ano de 1961. Para tanto, dividimos o texto em 
duas grandes partes: na primeira parte apresentaremos as formas de atuação da Igreja Católica no 
campo brasileiro; na segunda parte discutiremos a relação entre o argumento episcopal e a forma 
pela qual o Nordeste noticiou os problemas rurais.

Fernanda Queiroz de Menezes (UFMT)
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• Uma reflexão sobre a atuação de Dom Pedro Casaldáliga no período da ditadura civil-
militar no Brasil
A presente pesquisa tem como objeto o religioso D. Pedro Casaldáliga, um claretiano da Catalunha 
que chegou no Brasil em 1968. Ele atuou na Prelazia de São Félix do Araguaia, no estado do Mato 
Grosso, região que o mesmo vive até os dias de hoje. Temos como objetivo fazer uma reflexão acer-
ca da atuação do Casaldáliga no período que toca desde a sua chegada até o término da ditadura 
civil-militar no Brasil. Com a implantação do governo civil-militar, as políticas de ocupação ganha-
ram ênfase e a partir dos preceitos da Doutrina de Segurança Nacional, utilizou-as como uma es-
tratégia para ocupar os espaços “vazios” e levar a “modernização” e o “progresso” para estas áreas. 
Assim, estas políticas, com a criação de órgãos responsáveis como o INCRA, após a instauração 
de programas dirigidos para estas regiões, como projetos agropecuários e de colonização privada, 
ocorreram diversos conflitos entre os que estavam chegando no Araguaia mato-grossense e a po-
pulação que já ocupava a região, pois, estes projetos não levaram em consideração estas popula-
ções que já moravam e utilizavam estas terras para viver. D. Pedro, desde a sua chegada, se colocou 
do lado da população que já ocupava estas terras, e a partir dos conflitos decorrentes muitas vezes 
da disputa pela terra e pela justiça social ele teve um papel fundamental, sendo que atuou não só 
no campo religioso, mas no político e social.

Marcos Vinicius de Freitas Reis (Universidade Federal do Amapá)
• Os carismáticos católicos e a participação politica

O objetivo deste artigo é analisar a participação dos candidatos da Renovação Carismática Católica 
(RCC) no processo eleitoral no Estado do Amapá. Pretende-se compreender como este movimen-
to tem se organizado internamente para participação nas eleições e como o clero local se envolve 
nesse processo. A escolha dos políticos com essa filiação religiosa deu-se em razão do número ex-
pressivo de adeptos, apoio da Igreja Católica e a visibilidade de seus eventos em nível estadual. Para 
isso, serão analisados: entrevistas, discursos de parlamentares, lideranças e membros da RCC, ma-
teriais de propaganda eleitoral, documentos oficiais da RCC sobre as diretrizes políticas, fotografias 
e documentos impressos. O recorte teórico é explicado pelas duas participações dos carismáticos 
nas eleições no Estado do Amapá.

Marcos Gonçalves (Universidade Federal do Paraná)
• Manuel García Morente, do laicismo ao catolicismo: memória e relato de uma conversão

Um dos mais destacados intelectuais da cultura hispânica na primeira metade do século XX, o 
filósofo espanhol Manuel García Morente (1886-1942) teve acidente trajetória entre o advento 
da Segunda República (1931) e a irrupção da Guerra civil espanhola (1936-1939), fatores que con-
tribuíram para seu desligamento da Universidade de Madrid e o exílio na Argentina. O contexto 
argentino coincidiu com a redação e divulgação de “Idea de la Hispanidad”, obra constituinte e/ou 
referência chave da ideologia autoritária do hispanismo tradicionalista e de correntes intelectuais 
filofascistas; obra cuja influência foi notória tanto na Espanha quanto na Iberoamérica. O contra-
ditório processo de conversão ao catolicismo e o consequente retorno a Espanha às vésperas da 
derrota republicana em 1938 são narrados no texto póstumo “O fato extraordinário”, que funciona 
como um relato perpassado por um imaginário de redenção e pleno de “misticismo político”. A 
despeito da publicação de biografias apologéticas sobre Morente, como o recente texto de José 
Maria Montiu de Nuix (2010), o propósito desse trabalho não é reescrever o percurso biográfico 
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de Morente, mas compreender ou reconstruir a possível relação existente entre a sua conversão ao 
catolicismo e a adesão sem reticências ao projeto intelectual e ideológico do franquismo, agindo 
até sua morte em 1942, no campo da investigação filosófica e do processo educacional da ditadura 
franquista como um dos mais decisivos intelectuais a serviço do regime instaurado em 1939. Ao 
lado desse primeiro problema, pretendo indagar e colocar à prova qual a repercussão efetiva do 
pensamento de Morente para a consolidação de um universo de valores e de subjetividades rela-
cionados ao campo de constituição da “direita” hispânica e católica.

021. Cidade, Cultura e Trabalho: Memórias e Dissidências
Coordenação: Nelson Tomelin Junior, Maria Do Rosario Da Cunha Peixoto

Resumo: Este simpósio pretende reunir pesquisadores que em suas temáticas enfatizem e/ou ar-
ticulem cidade, cultura e trabalho em diferentes espaços e temporalidades. Ao priorizar o tema 
Cidade, volta-se para a discussão sobre os processos de constituição das culturas urbanas, colo-
cando em foco disputas na construção de poderes, na demarcação de territórios e na afirmação de 
memórias. Propõe debater a investigação das cidades vividas, lembradas e esquecidas, problema-
tizando-as em seus aspectos materiais e simbólicos e em suas relações com o mundo do trabalho. 
Preocupados com as relações sociais que pautam a vida e o trabalho na sociedade, enfocamos 
os espaços e modos de trabalhar intimamente relacionados aos modos culturais de viver, sem-
pre considerando a diversidade das práticas, valores e sentimentos que caracterizam as diversas 
experiências sociais. Trata-se de promover o debate sobre viveres e fazeres dos trabalhadores e 
grupos populares, sua vida material e simbólica nas cidades, seus projetos, práticas e tradições. 
Enfatizando os processos de produção da memória e da dissidência busca ampliar perspectivas 
que ponham em destaque embates e disputas de diferentes projetos na e pela cidade. Ao mesmo 
tempo, na reflexão sobre estes eixos temáticos propõe-se a perspectiva de apreender as tempora-
lidades, espacialidades, injunções e reconstruções históricas de memórias, dissidências, tradições e 
patrimônios, sem perder de vista a diversidade de formas e de suportes materiais e os desafios te-
óricos e metodológicos propostos por diferentes registros que se apresentam à pesquisa histórica 
na atualidade. Suportes estes considerados, ao mesmo tempo, objeto e fonte documental, isto é, 
como expressões de experiências de sujeitos sociais, surpreendidos em sua diversidade profissional, 
étnica, etária e de gênero no confronto entre culturas e modos de viver e trabalhar.
Justificativa: Ao propor a discussão sobre os temas da cidade e do trabalho articulados à reflexão 
sobre os processos de produção de memórias e dissidências sinaliza-se para a direção da narrativa 
historiográfica que se quer enfatizar. Entendendo o processo de produção da memória social como 
um campo complexo de disputas entre o hegemônico e o dissidente, ao abordar os estudos sobre 
modos culturais de viver e trabalhar propõe-se debater perspectivas que façam avançar a vitalida-
de crítica de nossa reflexão sobre tais temáticas, enfatizando a necessidade, como propõe Beatriz 
Sarlo, da leitura atenta das diferenças e dos traços oposicionistas, e dos movimentos de silencia-
mento e afirmação de memórias e das experiência sociais alternativas. Trata-se de investigar pro-
cessos e referenciais culturais capturando a multiplicidade de culturas, por vezes, minimamente 
arquivadas e historicizadas tornando-as visíveis e legíveis. Trata-se, também, de aceitar o desafio de 
apreender as dissidências nos registros inusitados e quase sempre fragmentários; de propor novas 
questões a velhas fontes e, assim, obter novas respostas, dando visibilidade a processos, sujeitos 
e temporalidades não hegemônicos. Pretendemos refletir e fazer avançar uma perspectiva de in-
vestigação que problematize os processos de produção de memória, enfatizando a compreensão 
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e crítica da articulação históricas das diversas linguagens instituintes das memórias, destacando a 
compreensão de temporalidades, projetos e sujeitos sociais, que nos ajudem a vislumbrar conflitos, 
tensões e articulações entre o hegemônico e o dissidente e alternativo.
Ao refletir sobre a relação da história com o passado a partir do presente, é importante colocar 
dissidências no centro do foco, o traço oposicionista frente aos discursos estabelecidos, aguçar a 
percepção das diferenças, entendendo-as como qualidades alternativas frente às linhas da tradição 
e da inércia, descobrindo, assim, as fissuras no consolidado, as rupturas que podem indicar mudan-
ças, permitindo o aprofundamento da investigação.
A proposta de um simpósio sobre cidade, trabalho e cultura abre a possibilidade de darmos visibi-
lidade a propostas metodológicas diversas, criando espaço para que as mesmas sejam debatidas, 
colocando em confronto diferentes problemáticas e fontes documentais. O encontro entre pes-
quisadores com temáticas e abordagens diferenciadas abre possibilidades de diálogos e avaliações 
sobre os caminhos teóricos trilhados na busca de compreensão das relações sociais que pautam a 
vida e o trabalho na cidade e no campo. 
A busca de apreensão da memória como dimensão constitutiva da História tem sido objeto de 
reflexão multidisciplinar, o que torna relevantes os estudos históricos que propõem sua articulação 
com as noções de cidade, cultura e trabalho. Tudo isso supõe a busca de materiais que possibilitem 
eleger momentos, processos e lugares significativos da experiência social de trabalhadores – in-
cluindo grupos, classes sociais – assim como, vislumbrar conflitos, tensões, dissidências, articula-
ções entre memórias hegemônicas e alternativas produzidas na vida cotidiana.

Heloisa De Faria Cruz (PUC-SP)
• Entre a fábrica e o bairro: imprensa popular e sindical dos anos 1970/1990

Tendo como objeto de estudo a imprensa e os impressos produzidos pelos movimentos sociais 
em São Paulo entre os anos 1970 e 1980, a pesquisa propõe a reflexão sobre a história da imprensa 
popular e alternativa, no contexto das lutas de resistência a ditadura civil- militar e de redemocra-
tização do país. Articula-se aos estudos da história social da imprensa no Brasil, indagando sobre 
as experiências de diversos grupos e sujeitos coletivos que assumiram a produção, organização e 
edição de publicações impressas que se propunham falar em defesa dos interesses populares na-
quela conjuntura. 
Na conjuntura de emergência das lutas sociais no período busca-se aprofundar a reflexão sobre as 
relações entre cultura impressa e a constituição histórica de novos atores sociais – os movimen-
tos populares urbanos e o chamado novo sindicalismo. Trata-se de dialogar com o processo de 
constituição destes novos atores sociais via o estudo de uma gama extremamente rica e variada 
de jornais, boletins, folhetos, cartilhas e outros impressos por eles produzidos e que se constituíam 
em um dos principais espaços de articulação coletiva e de difusão e visibilidade pública de suas 
concepções, projetos, propostas e ações. 
Analisar as relações entre imprensa popular e movimentos sociais, refletindo sobre a importância 
da formação daquela cultura impressa, materializada neste campo de publicações e impressos, na 
constituição e afirmação destes atores políticos naquela conjuntura.
Nesta comunicação, a intenção central é a de dialogar com esta cultura impressa, problematizan-
do o espaço de produção e difusão de impressos e os sentidos sociais atribuídos pelos diferentes 
grupos sociais a feitura destes periódicos. No horizonte da problemática está a condução de inda-
gações que permitam analisar as relações entre imprensa popular e sindical e movimentos sociais, 
problematizar as relações entre movimento sindical e movimentos populares, entre o espaço de 
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trabalho e de moradia, entre a fábrica, o sindicato e o bairro.

Vandré Aparecido Teotônio da Silva (CNPq)
• As cidades em ritmo de festa: a ressignificação do 1º de Maio na imprensa interditada do 

Estado Novo (1937-1945)
Durante o Estado Novo (1937-1945), a imprensa escrita passou por múltiplos processos interditó-
rios oficiais – da censura prévia à interdição de periódicos contrários ao regime – chegando a his-
toriografia especializada demarcá-lo como um “período negro” da história da imprensa brasileira 
(SODRÉ, 1998). A ausência de liberdades políticas e comunicacionais, somado ao rígido controle 
da imprensa por órgãos oficiais, tais como o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e 
Conselho Nacional de Imprensa (CNI), contribuíram para o fortalecimento e a aplicação de um 
projeto de comunicação social em que o Estado figurava como entidade coordenadora da socia-
bilidade e do cotidiano. Nesse sentido, a transformação do papel social da imprensa, enquadrada 
constitucionalmente pelo Estado Novo em 1937 – passando de uma dupla função empresarial e 
pública (Habermas) para exclusivamente “pública”, compreendida pelo Estado Novo como sinô-
nimo de “estatal” - consistiu em elemento basilar para a execução desse projeto de comunicação 
social de cunho centralizador, coordenador e censório. Tendo sob seu controle periódicos que fo-
ram interditados ou produzidos para esse fim, o regime ditatorial de Vargas procurou veicular nas 
páginas cotidianas da imprensa carioca e paulista uma imagem positiva do governo que autolegiti-
masse seu papel no trato social. Assim sendo, propusemos analisar e problematizar a veiculação de 
notícias, reportagens, fotografias e entrevistas nos jornais A Manhã (Rio de Janeiro) e O Estado de 
S. Paulo (São Paulo) onde abordaram as “comemorações” do 1º de Maio em suas edições. Tanto o 
matutino carioca A Manhã quanto o paulista O Estado de S. Paulo foram ressignificados pelo regi-
me e transformados em veículos de publicização dos feitos governamentais, sobretudo, atribuindo 
novos significados ao 1º de Maio e identificando a data como um momento “confraternização” das 
classes trabalhadoras com a figura de Getúlio Vargas. Esses jornais participaram desse projeto de 
comunicação social oficial ao publicarem extenso material jornalístico que cobria o cotidiano des-
sas festividades, bem como a apropriação dos espaços públicos das cidades onde as mesmas eram 
realizadas. Esse processo de construção de uma imagem positiva do regime, especialmente no e 
para o mundo do trabalho, consistiu em apenas uma das múltiplas ferramentas de convencimento 
da qual o Estado Novo se valeu, baseando tal projeto nas ações comunicacionais de autolegitima-
ção de seu papel social diante as classes trabalhadoras, na ressignificação dos usos dos espaços 
públicos das cidades, na apropriação dos sentidos das manifestações populares e na construção de 
memórias coletivas a cerca do 1º de Maio.

João Batista Teófilo Silva
• A invenção do passado e a construção do presente: imprensa e memória no longo fim da 

ditadura civil-militar (1974-1985)
As reflexões contidas neste trabalho fazem parte de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida na 
forma de dissertação de mestrado, que busca problematizar a atuação dos jornais cearenses Cor-
reio da Semana e O Povo, durante o processo de abertura política. Aqui, busca-se dar conta da pro-
dução de memórias encetadas por esses jornais na conjuntura em questão, acerca do golpe e da 
ditadura. Ou seja, trata-se de dar conta de como essa imprensa articulou a produção de uma me-
mória quando revisitou a “revolução” de 1964, durante um contexto marcado pela abertura “lenta, 
segura e gradual” defendida pela ditadura, em disputa com as pressões de diferentes segmentos 
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sociais que, com suas pautas, faziam um contraponto ao modelo de abertura preconizado pelo re-
gime, que se pretendia muito mais uma institucionalização do que, verdadeiramente, uma ruptura 
para dar vez a um regime democrático. Assim, diante de um contexto marcado pelo processo de 
abertura política, torna-se oportuno problematizar as formas pelas quais os jornais mencionados 
atuaram na revisitação do golpe de 1964, e como o articularam com a ditadura que se vivia naquele 
momento, pensando as ligações entre passado e presente. Ou seja, quais memórias esses jornais es-
tavam construindo e reconstruindo a respeito do golpe e da ditadura em um contexto no qual vai 
se engendrando, de forma mais nítida e paulatinamente, um espaço de contestação e oposição ao 
regime, capitaneado por segmentos sociais distintos, que pressupõe a negação desta “revolução”, 
denunciando-a como uma ditadura. As reflexões acerca da produção dessas memórias significam 
não apenas o intento de compreender o papel da imprensa nesse processo como constituinte, mas 
a maneira pela qual ela se faz articulada aquele presente, percebendo o lugar social no qual ela se 
engendra e que correlação de forças ela indica. Por fim, pensar essas questões evidencia não apenas 
o caráter da imprensa como espaço privilegiado de produção de memórias, mas, também, o papel 
da imprensa como ingrediente de um processo histórico e pilar de sustentação de um regime dita-
torial que não se fez alheio à sociedade. Evidencia, igualmente, que durante o processo de abertura 
política, nem sempre foi no campo das resistências ou oposições que se situou a imprensa brasilei-
ra. Ao contrário do que sugerem certas versões do passado, questões cruciais como o acirramento 
da censura e instauração do AI-5 não constituem pontos de rupturas que fizeram esta imprensa 
rever ou negar o que foi o golpe de 1964, ainda sustentado como revolução, tampouco a torna 
contrária à ditadura e a seu processo de abertura.

Luiz Carlos Barreira (Universidade Católica de Santos)
• A Cidade e o Campo na Imprensa Ilustrada Portuguesa do Início do Século XX

Este trabalho versa sobre imagens da vida campesina e da citadina veiculadas pela imprensa ilustra-
da portuguesa do início do século XX. Objetiva evidenciar a ancoragem das representações sociais 
expressas por tais imagens, notadamente no que diz respeito aos mundos do trabalho. Focaliza o 
papel desempenhado pela fotografia nesse processo, uma inovação tecnológica associada ao pro-
cesso de construção da modernidade capitalista, ou seja, da sociedade urbana e industrial. Quer 
saber que estereótipos de campo e de cidade foram forjados no âmbito dessa prática social e o que 
eles objetivavam. Quer, ainda, identificar os projetos editoriais subjacentes a tais práticas e as estra-
tégias acionadas por seus idealizadores, tendo em vista a consecução dos objetivos que almejavam.
Portugal, entre os anos que antecederam a instalação da República e os que se lhes seguiram até 
pouco antes do golpe militar que pôs fim à primeira experiência republicana no país, é o cenário 
das lutas de representação consideradas neste trabalho. O suplemento literário do jornal O Século, 
intitulado Ilustração Portugueza, editado semanalmente e vendido em Portugal e em suas colônias 
e ex-colônias, é o cerne das práticas sociais investigadas. A identificação, caracterização e proble-
matização das representações sociais referentes aos mundos do trabalho, nos espaços e tempos 
históricos aqui considerados, são o produto final da investigação realizada.
Em continuidade a este trabalho, pretende-se: 1) Contextualizar o surgimento da imprensa ilustra-
da no mundo ocidental (do retrato à reprodução mecânica da fotografia). Tal inovação tecnoló-
gica acabou por produzir uma verdadeira revolução na mídia impressa, sobretudo por ampliar o 
leque de leitores dessa impressa. Iletrados não leem textos, mas podem ver imagens. Em contextos 
de acentuado analfabetismo (como em Portugal, no início do século XX), o recurso às linguagens 
imagéticas (litogravuras, charges e fotografias, notadamente estas últimas) foi uma estratégia de 
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fundamental importância para editores de jornais em suas práticas de formação de opinião públi-
ca. 2) Destacar a importância que o retrato fotográfico (em contraposição ao retrato pintado) pas-
sou a ter com o advento da modernidade capitalista. Saem de cena pintores e seus pincéis, entram 
em cena fotógrafos e suas “câmaras escuras”. Se antes a aristocracia buscava eternizar-se deixando-
se retratar por pintores que se fizeram célebres, a burguesia ascendente abraçou a fotografia como 
possibilidade de expressão dos mesmos valores. Não à toa, verificou-se, principalmente no decor-
rer da segunda metade do século XIX e início dos XX, um crescimento exponencial dos gabinetes 
fotográficos em países industrializados, mas, também, em países que começavam a se modernizar, 
como Portugal.

Marinalva Vilar De Lima (UFCG/USP)
• Diferença e desigualdade nas relações interculturais contemporâneas: o espaço do Brás-São 

Paulo/SP
É a Problematização das relações de pertencimento na metrópole Paulista contemporânea, a partir 
das trilhas feitas pelos indivíduos no cotidiano do bairro do Brás, que se coloca como chave com 
que objetivamos (re)abrir portas para o debate sobre o global e o local enquanto instâncias que 
têm sido alimentadas a partir das trocas, empréstimos, desvios interculturais forjados pelas mi-
grações volatizadas pelo modelo de sociedade capitalista praticada em escala mundial. Ambiente 
tonificado por uma multiplicidade de etnias, com distintos idiomas, crenças, costumes e que tem 
na luta diária pela sobrevivência o elo fabricador de sua isonomia. Portanto, interessa-nos questio-
nar aspectos de conexão em uma espacialidade que é praticada, exponencialmente, pela diferença 
que, na maior parte do tempo, é acessada para gerar desigualdades. Sociedades que serão pensadas 
com base na premissa de que têm sido hegemonizadas a partir do incentivo ao consumismo e pelo 
apelo ao novo, em um fluxo que efemeriza costumes e padrões de comportamento, resultando 
disso a inviabilização de sentimentos de pertença duradouros. A proposta também visa tomar 
parte no debate sobre o desaparecimento e os novos formatos de que vão se revestir as criações 
locais, da dita cultura popular, considerando-se a atualização das leituras realizadas por pesqui-
sadores como Roger Chartier, Michel de Certeau, Nestor Garcia Canclini, dentre outros, que vão 
de encontro à busca de uma pureza para o que se consolidou enquanto campo conceitual para a 
cultura popular. Nesse sentido, é a visualização de práticas, representações, estratégias, táticas, hi-
bridizações que servirão enquanto aparato conceitual para o deslocamento da compreensão sobre 
a cultura popular enquanto lugar que se apresenta em constante movimento, provocado a partir 
dos interesses de indivíduos e grupos que o praticam/representam.

Letícia Siabra da Silva (Escola Estadual do Parque São Jorge)
• Experiências de comunicação na cidade: cultura, memórias e estratégias de luta de 

moradores pobres- Uberlândia (1990-2012)
Esta comunicação apresenta as reflexões desenvolvidas na dissertação de mestrado em história, 
mais propriamente, procuro refletir sobre as considerações apresentadas na introdução do traba-
lho final defendido no ano de 2013, portanto, este trabalho foi escrito a partir de indagações sobre 
a cidade de Uberlândia, compreendendo o período de 1990 a 2012. Na ocasião, perseguimos os 
caminhos que se configuraram enquanto marcos de memórias sobre a pobreza no espaço urbano. 
Partimos de incômodos em relação às construções edificadas na cidade quando definiam o lugar 
do pobre na conjuntura social, principalmente demarcado através dos meios de comunicação que 
diziam sobre esta população. A pesquisa analisou as experiências de comunicação de moradores 
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pobres na cidade de Uberlândia, tanto na imprensa quanto nos programas de TV que se intitu-
lavam defensor da população e sua relação com o espaço urbano. Importava compreender de 
que maneiras estes sujeitos atribuem sentidos às suas vivencias na cidade. Como problemática 
de pesquisa, interessa entender através da cultura de que maneira as relações sociais aconteciam 
mediadas por um campo de comunicação que participava de uma rede configurada nos meios de 
comunicação. Portanto, quais as estratégias pela linguagem impunham desafios na vida cotidiana, 
e como através da linguagem enquanto “consciência prática” (dialogando com Raymond Williams) 
potencializava as experiências dos sujeitos, permitindo transformações nos espaços da cidade. O 
foco da pesquisa pauta-se nas vivências dos sujeitos , como se relacionam no interior de grupos so-
ciais, sejam eles nos espaços de trabalho ou lazer. Quem eram estes moradores pobres e a partir de 
quais lugares sociais construíam suas interpretações em relação ao viver urbano, são inquietações 
que acompanhamos no processo da pesquisa, no trato das evidências para fontes na investigação 
historiográfica.

Sandra Aparecida Portuense de Carvalho (Escola Estadual Amaral Wagner)
• “Se a Dilma tivesse vindo para o ABC, ela não teria caído”: Experiências de solidariedade e 

resistência durante a Ditadura Militar no ABC Paulista.
Esta comunicação visa apresentar os primeiros resultados da pesquisa de doutorado em História 
Social e tem por objetivo examinar experiência das redes de solidariedade tramadas entre mora-
dores e militantes dos municípios de Mauá, Santo André e São Bernardo, no ABC Paulista, entre 
os anos de 1964 e 1973, de maneira mais específica, militantes das organizações de esquerda que 
atuaram na resistência ao Regime Militar pós 64. Assim, por meio da análise de documentos e 
relatos de militantes que se opuseram ao regime, buscamos analisar as experiências políticas e 
relações de solidariedade entre os militantes do ABC e ativistas de Santiago do Chile no momento 
em que ocorreu o exílio devido à intensificação das ações repressivas, principalmente após 1968. 
Partindo do momento em que ocorre o Golpe militar em 1964 no Brasil, o qual levou vários gru-
pos políticos e sociais para a clandestinidade e exílio, principalmente para o Chile, até o momento 
em que se instaurou a Ditadura por lá em 1973. Com esse intuito apresentamos as análises das 
dinâmicas, estratégias, experiências de política e solidariedade, apresentadas pelos entrevistados, 
como meio de proteção e sobrevivência de vários militantes, moradores dessa região ou oriundos 
de outras partes do país, que ali estiveram. Ao escolher a solidariedade como fio condutor, preten-
demos compreender as experiências e estratégias de sobrevivência de militantes e organizações e 
do mesmo modo analisar, por meio dos depoimentos as ações dos brasileiros que no processo de 
exílio passaram a atuar em organizações de esquerda no Chile, identificando os mecanismos que 
estes militantes utilizaram para contribuir tanto no processo político pelo qual passava aquele país, 
quanto em estratégias de auxílio aos exilados brasileiros que lá chegavam. Nessa mesma perspecti-
va fez-se necessário analisar a relação entre o “campo da experiência” e “horizonte de expectativa” 
desse grupo de pessoas. As fontes que subsidiam essa pesquisa consistem em Inquéritos Policiais 
Militares e fontes orais, onde buscamos compreender por meio das narrativas as memórias dos 
dissidentes. Consideramos tão importante quanto rememorar esses fatos e seus efeitos a análise de 
suas subjetividades, modificadas a partir daí, do mesmo modo que o foco também será sobre as 
experiências e as relações de solidariedade entre militantes, clandestinos ou não, da região do ABC 
Paulista e destes com os exilados para Santiago do Chile e entre exilados e chilenos, moradores de 
lá. Experiências, estas pouco estudadas e permeadas de silêncios ou tentativas de simplificação de 
suas ações. Diante disso, a metodologia da História Oral nos possibilita a compreensão de histórias 
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e outras memórias, as quais não foram privilegiadas pela historiografia, nem pela memória social 
local.

Lucas Alves de Camargo (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo)
• A luta pelos direitos humanos na cidade de Osasco (1974 a 1988) – A Atuação do Centro de 

Defesa de Direitos Humanos de Osasco (CDDH-O).
Nossa pesquisa tem como objetivo analisar a experiência combativa das comunidades pobres da 
cidade de Osasco, entre os anos de 1974-1988, para compreender a formulação de suas experiên-
cias, representações, práticas e as diversas estratégias de ação coletiva, articuladas através de uma 
extensa ação social que concretizou movimentos de luta pela efetividade de seus direitos civis e 
humanos. 
A partir de meados da década de 1970 a região de Osasco vivenciou um extenso processo social, 
na qual se constatou o aparecimento de novos sujeitos coletivos. Eram indivíduos organizados para 
a reivindicação de suas demandas frente a difícil vivência cotidiana. Compunham grupos sociais 
marginalizados que desenvolveram extensas estratégias de sobrevivência e viveram experiências 
reivindicativas que foram expandidas pelas diversas comunidades pobres da região. A ação desses 
sujeitos pressionou o poder público, criou a formulação de uma complexa relação entre os diversos 
discursos e poderes existentes. Promoveu a elaboração de táticas e estratégias que possibilitaram a 
construção de espaços de ação e de luta. 
A emergência de grupos comunitários na região de Osasco encorpou a cena política nos anos de 
regime ditatorial. Os sujeitos substituíram alguns dos antigos núcleos políticos e recriaram matrizes 
discursivas de acordo com a sua realidade e com as possibilidades de ação existentes no interior do 
regime. Promoveram a elaboração de novos significados e de novas representações que possibili-
taram a construção de práticas políticas emergidas a partir de suas referências cotidianas. Para isso, 
as comunidades edificaram novos significados através da reelaboração de instituições em crise. 
Edificaram espaços e coletividades para possibilitar a atuação e a reivindicação sobre as condições 
de vida, as demandas do bairro, a violência policial, o preço das mercadorias, o direito a moradia, o 
direito a alimentação e a vida.
Para conquistar as suas reivindicações, estes grupos criaram estratégias de ação, traçaram formas 
de dialogar com a estrutura do Estado e buscaram apoio em associações civis e religiosas. Vão con-
solidar novos espaços coletivos para criar táticas de luta pelos seus direitos. 
Neste contexto reivindicativo vai ser criado em 1977 o Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
de Osasco, uma iniciativa de padres da diocese de Osasco e de sujeitos que atuavam nas pastorais 
católicas da região. O Centro de Direitos Humanos de Osasco teve uma ampla atuação na região. 
Recebia através de uma rede de militantes diversas demandas relativas à violação dos direitos pelas 
comunidades pobres. Possuía uma estrutura burocrática que produziu documentos jurídicos so-
bre os diversos casos atendidos. Essa documentação é a nossa principal fonte de pesquisa.

Gilson Leandro Queluz (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)
• Utopias das Cidades Anarquistas

Nas utopias modernas proliferam cidades imaginárias. Estes não lugares urbanos são, por exce-
lência, laboratórios de experimentação de novas ordens sociais, políticas, econômicas e culturais. 
Muitas utopias brotam da resistência de grupos sociais variados, como trabalhadores, literatos, re-
ligiosos, ao crescimento desmesurado dos centros urbanos e ao conjunto de ordenações sociotéc-
nicas que incidem opressoramente sobre as relações sociais. No dizer de Rocha Pombo, “a cidade 
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futura não se há de parecer com estes grandes infernos que tem hoje o nome de grandes cidades”. 
Este trabalho pretende analisar algumas utopias de cidades anarquistas elaboradas entre o final do 
século XIX e início do século XX, momento de reconfiguração do horizonte técnico urbano e de 
proliferação de engenharias sociais homogeneizantes, caracterizado pelo crescimento dos movi-
mentos contestatórios dos trabalhadores. Analisaremos, mais especificamente, aquelas presentes 
no romance No Hospício (1905) de Rocha Pombo e no conto O Paraná no Século XX, de Giovanni 
Rossi. No romance No Hospício, Rocha Pombo, em meio a críticas intensas ao papel da ciência na 
sociedade contemporânea e aos dispositivos de poder inerentes à psiquiatria moderna, imagina 
uma utopia libertária de cunho tolstoiano, A Cidade Futura, centrada na Vila, estrutura que reuni-
ficaria o rural e o urbano, reestabelecendo a vida comunitária através de um sistema cooperativo, 
marcado pela “equipolação dos ofícios”. Giovanni Rossi, por sua vez, após a experiência na Colônia 
Cecília, propõe uma antevisão do Paraná do futuro, onde ocorreria a reestruturação socialista liber-
tária de Curitiba, e o surgimento de metrópoles como Eletrópolis. Estas cidades seriam marcadas 
pela constituição de grupos de produção organizados por iniciativas espontâneas que, sem a inter-
venção de nenhuma espécie de autoridade, proporcionariam a estruturação de uma sociedade da 
abundância e de avanço técnico-científico. Estas utopias libertárias, portanto, ressaltam a cidade 
como espaço da solidariedade e da livre associação, palco das ações diretas revolucionárias. Com-
preendê-las pode possibilitar, nos termos de Raymond Williams, o vislumbre de uma cultura emer-
gente alternativa e opositora, constituindo-se a partir de estratégias não-hegemônicas de lutas pela 
transformação social, e no contexto analisado, de disputas por uma nova concepção de pólis.

Marilécia Oliveira Santos (UNEB - Campus II)
• Rememorações e silenciamentos: o papel das festas e celebrações na construção das 

memórias da Vila Operária de Luiz Tarquínio na Boa Viagem em Salvador/BA
No ano de 1892, à Companhia Empório Industrial do Norte – CEIN, uma das maiores indústrias 
têxteis brasileiras do período construiu, na cidade de Salvador, uma Vila Operária. Esta Vila dispu-
nha de uma infraestrutura diversa daquela existente na maior parte da capital baiana com con-
dições de moradia superiores às dos demais trabalhadores pobres da Cidade. Foram recorrentes 
as tentativas da Empresa de interferir no comportamento dos trabalhadores, buscando alterar 
seus valores, intervindo na organização do lazer, na educação dos seus filhos e nas manifestações 
religiosas. Nesta comunicação objetivamos discutir alguns aspectos das festas e celebrações reali-
zadas tanto no interior desta Vila quanto as que ocorreram fora daquele espaço e que envolveram 
seus moradores no período compreendido entre sua inauguração, 1892, até 1900. Interessa-nos, 
sobretudo, compreender os usos posteriores desses eventos para conformação de uma memória 
idealizada da Vila, da Indústria a qual estava vinculada e do seu criador, Luiz Tarquínio. 

Egnaldo Rocha da Silva (Prefeitura Municipal De Ituberá)
• “Papai puxou o facão pra botar na barriga do doutor!”: Campesinato Negro, posseiros e 

grileiros em disputa pela terra no pós-abolição
Esta comunicação apresenta os primeiros resultados da pesquisa de doutorado em História social 
em curso, cujo objetivo consiste em examinar a experiência da população negra com relação ao 
acesso e permanência na terra no pós a abolição, tendo como recorte temporal as décadas de 
1940-1980. O recorte geográfico compreende o atual território do Baixo Sul da Bahia, porta de 
entrada, pelo norte, da região cacaueira. Buscamos aqui analisar as disputas provenientes da resis-
tência às expropriações (grilagem) de terras, especialmente os sucedidos nas terras pertencentes 



384

aos atuais municípios baianos de Ituberá, Gandu e Igrapiúna, situados geopoliticamente na micror-
região cacaueira, palco de incontáveis conflitos agrários desde meados do século XIX, quando as 
fazendas de cacau começaram a se expandir, apoiadas na exploração do trabalho escravo, até as 
décadas finais do século XX, quando se intensifica a exploração de novas áreas para o plantio da 
cultura da seringueira com o “Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural” (PROBOR), 
que disponibilizava recursos subsidiados pelo governo federal a fim de disseminar e ampliar o cul-
tivo da seringueira para extração de Latex. Fator que corroborou para a intensificação da contínua 
expropriação das terras ocupadas por famílias negras descendentes da última geração de escravi-
zados. Essa medida potencializou o interesse de das indústrias internacionais de pneumáticos, a 
exemplo da Firestone, que já atuava na região desde meados da década de 1950, ocupando uma 
área de aproximadamente 10 mil hectares. Tais conflitos evidenciaram o atrito s disputas entre as 
regras tradicionais de ocupação da terra regidas pelo direito costumeiro e as regras constituídas a 
partir do código escrito, as leis, configurando as disputas e mobilizações em torno da “legalidade” 
da posse, uso e permanência na terra. Nas ações expropriatórias das terras ocupadas por pequenos 
posseiros atuaram funcionários públicos, a exemplo dos oficiais de cartório e Delegados de Terra, 
bem como políticos, fazendeiros e empresários. As fontes que subsidiam essa pesquisa consistem 
em Processos Judiciais (Processos de Reintegração e Manutenção de Posse) resultantes de disputas 
por terra. Também utilizamos fontes orais, onde buscamos compreender por meio das narrativas 
daqueles que estiveram direta ou indiretamente envolvidos nos conflitos, os seus significados, des-
dobramentos e consequências para os posseiros. O emprego da metodologia da História Oral vem 
possibilitando-nos que outras histórias e memórias que não foram privilegiadas pela historiografia, 
nem pela memória social local, tornem-se visíveis, como vem sendo o caso das experiências e vi-
vências dos ex-escravizados e seus descendentes como sujeitos históricos no pós-abolição.

Ananias Carvalho da Silva Neto
• “ Agora nós somos assentados”: falas, memorias e outras histórias dos trabalhadores do 

assentamento rural de Vila Amazônia.
O Projeto de Assentamento Gleba de Vila Amazônia é um dos maiores da região, situa-se na divisa 
entre os estados do Amazonas e do Pará com um território de 300.000 hectares nas proximidades 
da cidade de Parintins. A partir de 1987, o então Presidente da República José Sarney, desapropriou 
para a realização do Assentamento Rural de Vila Amazônia 78.270 hectares. Contudo, antes da 
efetiva implantação do referido Assentamento, as terras de Vila Amazônia já eram habitadas por 
centenas de famílias de posseiros que ocupavam a região há gerações e viviam essencialmente dos 
recursos da floresta por meio de práticas extrativistas e agricultura de subsistência. Este trabalho 
busca analisar as vivências, cotidiano e formas de resistências dos trabalhadores rurais das Comu-
nidades do assentamento rural de vila Amazônia frente ao processo de reforma agraria ocorrido 
da região em 1988. É importante frisar que antes mesmo da reforma agrária, as terras da região que 
hoje compõe o assentamento rural da Gleba de Vila Amazônia eram habitadas por centenas de fa-
mílias através de ocupação tradicional baseada na posse destas terras, muitos trabalhadores viven-
ciavam diretamente o processo de subida das águas e na busca de outros meios de sobrevivência 
estabeleceram-se nas terras mais altas e não alagadiças conhecidas como Terra Firme formando 
núcleos comunitários compostos por sujeitos sociais que tem por base relações de parentesco e vi-
zinhança. Essas relações constituem-se na dimensão do trabalho, através da ajuda mútua, também 
denominado puxirum, no lazer com as festas comunitárias e também através de valores, mitos e 
modos de interpretar suas realidades que são compartilhados. A reforma agrária ocasionou uma 
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ordenação territorial por parte do Estado e a efetivação de políticas públicas para “desenvolver” as 
atividades agrícolas da região. Nesse sentido, este trabalho objetiva entender este processo através 
da análise das narrativas orais de sujeitos históricos, ou seja, busca perceber como essas pessoas 
significaram estes momentos de ordenação territorial nesta espacialidade na Amazônia, primeira-
mente com a ocupação paulatina da região de forma não organizada e culminando pela implan-
tação e consolidação do Assentamento agrário na região. O trabalho com a história oral permite 
percebermos as contradições desses espaços e como os sujeitos sociais resistem ou submetem-se 
ou como encontram alternativas a esses processos.

Nelson Tomelin Junior (Universidade Federal do Amazonas)
• Dignidade do Trabalho – Nise da Silveira e outras histórias.

Após longo período de prisão e de exílio interno no país (ditadura Vargas), Nise da Silveira reassu-
me funções de servidora pública no Centro Psiquiátrico D. Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro. A 
psiquiatra evidenciaria então o exercício incansável de suas convicções profissionais e científicas, 
pela formação de grupo, por disputas indispensáveis em campo institucional desfavorável (inaugu-
rando renovada Seção de Terapêutica Ocupacional e o Museu de Imagens do Inconsciente), defesa 
do debate público e democrático, zelo e respeito por mulheres e homens socialmente desvaloriza-
dos. Ao lado de pacientes reclusos naquele hospital, como Fernando Diniz, Carlos Pertuis, Emygdio 
de Barros, Raphael Domingues, Octávio Ignácio, Adelina Gomes, e de outros companheiros, os 
futuros artistas reconhecidos por prestigiados nomes da arte como Mario Pedrosa, Ferreira Gullar 
e Leon Hirszman, a psiquiatra forja a união que faria do Engenho de Dentro espaço de defesa do 
direito ao trabalho não servil e à dignidade humana, território de resistência, quando o lugar do po-
lítico passa a ser também o da solidariedade e o do afeto. Aprofundar análises históricas sobre essa 
experiência requer atenção para as práticas políticas daqueles trabalhadores e trabalhadoras que, 
a partir das relações ali constituídas, aparecem de modo novo na História, superando contradições 
e exclusões da sociedade brasileira e dos seus “tristes lugares”.

Luiz Henrique Dos Santos Blume (UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz)
• Laboratório de História Oral: ensino e pesquisa com fontes orais – memórias construindo 

possibilidades de outras histórias na cidade de Ilhéus-BA
O Laboratório de História Oral: ensino e pesquisa com fontes orais é um projeto de Iniciação ao 
Ensino do curso de Licenciatura em História da UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz, na 
cidade de Ilhéus-BA, realizado no CEDOC – Centro de Documentação e Memória da UESC. Faz 
parte das iniciativas da universidade e do projeto de articulação de experiências de ensino que 
aliem teoria e prática na formação inicial dos licenciandos. O projeto está em andamento, e tem 
por objetivos proporcionar aos estudantes do curso de graduação em História uma experiência de 
ensino através da vivência prática da pesquisa com fontes orais. O acervo do CEDOC contém a Co-
leção Testemunhos para a História, com 371 entrevistas catalogadas nos seguintes grupos: História 
de vida (região de Ilhéus, Itabuna e litoral sul), História Temática (golpe de 1964, Imigração Libane-
sa, etc.), História de Educadores e História de Bairros. Esta experiência em andamento na formação 
inicial de professores no curso de História na UESC trouxe alguns questionamentos em relação ao 
próprio acervo do CEDOC e da relação do curso de graduação da instituição com estas fontes. As 
entrevistas em sua maioria foram realizadas por estudantes de graduação, como parte de traba-
lhos escolares das disciplinas. Outras fizeram parte do projeto Testemunhos para a História, que 
pretendia trazer ao público depoimentos de personalidades da região, especialmente aqueles que 
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tiveram uma presença marcante na política local. Nesse sentido, poderíamos dizer que reforçam 
textos da memória hegemônica e dialogam com uma tradição historiográfica da chamada “histó-
ria do cacau” ou “historiografia sul-baiana”. Esta tradição reforça temas e sujeitos ligados à cultura 
do cacau, já bastante conhecidos por uma literatura denominada “cacaueira”, apesar de incluir 
autores que obtiveram um reconhecimento fora da região e do país, como Jorge Amado, Adonias 
Filho, James Amado e outros. Apesar disso, as atividades realizadas pela estudante Maíza Ferreira 
dos Santos, bolsista de Iniciação ao Ensino do projeto, indicam potencialidades de investigação de 
outros sujeitos históricos. Entre estas, pode-se trabalhar questões de gênero, a partir de histórias de 
educadoras que tiveram uma presença marcante nas cidades de Ilhéus e Itabuna. As entrevistas de 
personagens/personalidades locais podem revelar aspectos do cotidiano das cidades que trazem 
outras histórias e memórias não hegemônicas. O Laboratório de História Oral continuará suas 
atividades, incluindo ao acervo da coleção Testemunhos para a História entrevistas realizadas com 
marisqueiras e pescadores artesanais, ex-presos políticos e professores que tiveram uma atuação 
na instituição durante o período da ditadura empresarial-militar de 1964-1985.

Diego Marcos Silva Leão (Prefeitura Municipal de Uberlândia / Sec. Mun. de Educação)
• Escola pública e cidade: experiências, cultura(s) e memória(s)

Este trabalho tem como objetivo expor algumas das reflexões surgidas a partir do trabalho rea-
lizado entre 2011 e 2013 enquanto bolsista do subprojeto História Santa Mônica, Programa Ins-
titucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Uberlândia (PIBID/UFU) 
pelo Subprojeto História – Santa Mônica. O PIBID é um programa que contribui para a formação 
docente dos estudantes de licenciaturas aproximando universidade e escola básica, e está presente 
em caráter nacional na maior parte das universidades públicas e, hoje, já em algumas faculdades 
particulares. 
Uma das proposições do subprojeto seria: “discutir criticamente a relação escola pública/socieda-
de”. Coloca-se assim a defesa da perspectiva de não conceber esses lugares isolados do ponto de 
vista da vida social. A escola, sendo constitutiva das comunidades onde está localizada, participa 
ativamente cultura, dos modos de viver, das relações entre pessoas que moram num mesmo bair-
ro, numa mesma cidade.
Desta maneira, o subprojeto estimula a reflexão sobre a produção da história e de memórias dos 
sujeitos que vivem essas territorialidades articulada à formação docente para a prática do ensino 
de história.
Este texto pretende expor parte do trabalho de conhecer o bairro onde se localiza a Escola Estadual 
Prof. Leônidas de Castro Serra, em que realizamos nosso trabalho: o Luizote de Freitas. Foram pra-
ticamente dois anos de atividades junto a outros 08 colegas bolsistas realizadas na referida escola.
Uma das atividades propostas pelas professoras coordenadoras do subprojeto foi o trabalho de 
reconhecimento do bairro e da escola. No decorrer dessa atividade fez-se o registro fotográfico 
individual por cada bolsista de três possíveis formas de apropriação do território urbano que consi-
derávamos que compunha o universo das relações que estabelecíamos cotidianamente em nossos 
trabalhos, que seriam: o trajeto, o entorno e a escola.
Em caráter aberto, essa atividade permitiu que articulássemos os trabalhos com nossas perspecti-
vas, posicionamentos, indagações e preocupações. A partir disso, foi iniciado um trabalho de iden-
tificação do bairro, dos lugares de encontro entre pessoas, de sua diversidade social, sociabilidades, 
conflitos e contradições.
Em momento posterior essa atividade se articulou a um trabalho mais amplo de investigação pes-
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soal que incluiu a produção de entrevistas com moradores do território das proximidades da esco-
la, a pesquisa em jornais, panfletos e revistas e outros documentos dos arquivos da associação de 
moradores. Assim, em consonância com os objetivos do subprojeto, foi possível refletir questões 
relativas à educação, ao ensino de história e relativas à produção de memórias e histórias pelos 
sujeitos que vivem os cotidianos do bairro, da cidade e da escola.

Angela Rebelo da Silva Arruda (UFAM)
• Em tempos de futuro: um estudo sobre povos indígenas na cidade de Novo Airão

Falar sobre povos indígenas é, de certa forma, contrariar “as leis” consolidadas ao ofício do historia-
dor, isto é, a preservação do passado. – Pois como alertou Eric Hobsbawm (1998: 250), ao escrever 
sobre o “Breve século XX”, é preciso considerar o problema da erosão da mudança histórica, eis a 
dificuldade do historiador de seu próprio tempo. – Sendo esta uma preocupação corrente, que 
dirá falar sobre tempos de um futuro. O título desta reflexão foi colocado de maneira proposital, 
pois o desafio que implica a lida com a história indígena e do indigenismo exige uma análise sobre 
os caminhos que hoje, especialmente sob nossas vistas, vêm construindo esses povos. Não se trata 
aqui de fazer qualquer tipo de previsão, mas de estabelecer uma contraposição a fim de resistir à 
velha ideia de que “índio” é coisa do passado.
Neste sentido, indo muito além do que cabe ao historiador afirmar, a presença indígena no coetâ-
neo, e que seguramente está longe de desaparecer, surgirá em tempos de futuro, a partir do que 
projetam e delineiam esses povos, como foi da mesma maneira para aqueles que se perderam nos 
séculos anteriores e que o esforço de parte dos historiadores de hoje tende a resgatar evidenciando 
“[...] as múltiplas experiências de elaboração e reformulação de identidades que se apresentaram 
como respostas criativas às pesadas situações historicamente novas de contato, contágio e subor-
dinação.” (MONTEIRO, John Manuel. 2001: 60-61).
No que diz respeito ao nosso ofício, ainda cabe enfatizar que procuramos inverter a relação de 
poder que tem sido implícita numa abordagem acadêmica sobre quem dá a última palavra, a fim 
de quebrar a “reprodução da desigualdade”, preocupação colocada por Gilton Mendes dos Santos 
e Carlos Machado Dias Jr. (2009: 140) diante de “[...] uma arrogante posição da ciência moderna de 
tomar-se como critério único de postulação da verdade e transmissão do conhecimento”. Corro-
bora, Lilia Schwarcz (1994: 70) que a existência de outros homens e outros mundos não têm que se 
conformar à nossa ‘vil tradição ocidental’.

Marilu Santos Cardoso (Secretaria Municipal de Educação/SP)
• Música, política, repressão e resistência: Geraldo Vandré

Apresento aqui, de forma bastante resumida, alguns aspectos relevantes da pesquisa a respeito 
do cantor e compositor Geraldo Vandré, que tem a sua trajetória marcada pela originalidade, pela 
forte evidência do senso de justiça e pela habilidade de expressar sua realidade (parte constitutiva 
e constituinte da realidade brasileira) por meio de canções. Além da intensa relação com o público, 
são analisadas suas experiências, também marcadas pela brutalidade de uma sociedade autoritária 
que teve como instrumento de coerção toda estrutura e aparato usufruídos e reconstruídos duran-
te a Ditadura Civil Militar no Brasil, que se estabeleceu por meio do golpe de 1964.
Argumento que nesta contemporaneidade poucos esforços foram empreendidos para trazer a 
memória de um dos mais importantes cantores e compositores brasileiros, bem como evidencio, 
a relevância que teve dentro da conjuntura em que se deu a maior parte das suas produções. As 
ações que buscaram perpetuar o esquecimento ou apagar da memória a obra de Vandré, são par-
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tes constitutivas da construção de outra memória acerca daqueles anos: a memória dos “vencedo-
res”. Muitos foram os agentes desse processo de esquecimento: a repressão desempenhada pelas 
forças que atuaram na Ditadura Civil Militar, a própria historiografia que pouco ou nada atuou no 
sentido de ressaltar esta memória, a cultura política de esquerda cujas reações diante disso não 
levaram a um questionamento sistematizado, a indústria cultural, a imprensa, críticos musicais, 
artistas e intelectuais.
O esquecimento de hoje, desqualifica, reduz, minimiza a importância musical de Vandré. O con-
junto da obra musical de Geraldo Vandré nos possibilita o conhecimento a respeito de um artista 
de múltiplas facetas, de múltiplas habilidades que transitou por diferentes estilos da música po-
pular brasileira, sobretudo os estilos regionais: toadas nordestinas, modinhas, músicas de viola, 
cantos de capoeira, sambas... Indica também um compositor que soube estabelecer parcerias que 
potencializaram seus versos, que reuniu em torno de si conjuntos compostos por músicos de gran-
de talento, como por exemplo, o Quarteto Novo e o Trio Marayá e que depositou sua confiança 
em interpretes que atuaram significativamente, tais como Jair Rodrigues (Disparada) e mais tarde 
o Manduka e Soledad Bravo (Pátria Amada, Idolatrada, Salve, Salve). 
O que se instala como a “cultura do vencedor” busca silenciar a luta dos que resistiram e neste 
sentido, buscar os detalhes da luta empreendida por Vandré por meio das canções é de alguma 
forma trazê-la ao presente e a ela dar continuidade. Sendo assim, esse trabalho e todos os demais 
que realizei e que realizarei têm e terão como propósito atuar na luta contra o esquecimento.

Richardson Adriano de Souza
• Hip hop manaus anos 80: Uma Cultura de Rua e Popular

Pontuar o que as contradições da “vida moderna” dos últimos 30 anos trouxeram ao mundo ju-
venil manauara, principalmente das periferias de Manaus. Trabalhando a questão da reconstrução 
da identidade urbana a partir de estudo sócio econômico e político de então, bem como mostrar 
os pontos da vida diária que fizeram com que os jovens manauras, se identificassem com o clima 
de exclusão social norte americano e paulista da época, que degringolou para a apreensão do Hip 
Hop como também parte da cultura social e artística local. Em Manaus, capital e pólo industrial do 
Amazonas, vêm atraindo grandes e variados contingentes demográficos oriundos do interior do 
Estado e de outras regiões do país. Junto com ilhas de modernidade e civilidade a cidade apresenta 
uma imensa e pobre periferia apartada dos serviços sociais mais básicos (água potável, sistema de 
esgotos, por exemplo, já que Manaus tem apenas 22% desse serviço, alem de ter péssimos índices 
de desenvolvimento escolar). Nesse ambiente social marcado por carências e antagonismo de todo 
o tipo, deu-se o encontro entre jovens habitantes desses lugares e o Hip Hop. Esse estudo pretende 
dar conta desse encontro procurando examinar como essa juventude da periferia apropriou-se da 
então chamada “manifestação estrangeira” avaliando a sua importância nos processos identitários 
experimentados nesse processo
SOUZA Richardson Adriano de (Aluno de Mestrado em Historia, Cultura e Representações, Uni-
versidade Federal do Amazonas / 2014.

Priscilla Prado de Faria (Colégio Alcance)
• Racionais mc’s: técnica, comunicação e educação/São Paulo- década de 1990

O trabalho a ser apresentado no XXVIII Simpósio Nacional de História é uma pesquisa de mestrado 
em estágio inicial. O objetivo principal dessa pesquisa é analisar as músicas de Rap compostas na 
cidade de São Paulo, durante a década de 90 do Século XX, a fim de compreender: o uso da técnica 
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como modo de produção artística, sua relação com a educação e a enorme capacidade de atingir 
seu público-alvo, seja por meio da linguagem, dos temas abordados, da performance ou do efeito 
da base musical.
Os álbuns Holocausto Urbano de 1990, Escolha seu Caminho de 1992, Raio X do Brasil de 1992, 
Racionais MC’s de 1994, gravados pela Zimbabwe e Sobrevivendo no Inferno de 1997, gravado pela 
Casa Nostra, serão fontes de estudo para esta pesquisa. 
Além das músicas, essa pesquisa analisa fontes documentais como o Jornal Folha de São (1994-
1999), o Programa Ensaio da TV Cultura exibido em 28 de janeiro de 2003 e o Projeto “Rap... En-
sando a Educação” de 1992 da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, fonte ainda não 
utilizada para pesquisas sobre esse tema.

Maria do Rosario da Cunha Peixoto (Pontificia Universidade Católica de São Paulo)
• Meninas e meninos, jeitos diferentes de ser. Literatura Infantio-juvenil: Ana Maria Machado e 

Lygia Bojunga Nunes (anos 70 e 80 do Século XX)
Na perspectiva de enfrentar o desafio de trabalhar com a literatura infantil com suporte de investi-
gação histórica, considerando-a ao mesmo tempo objeto e fonte documental, isto é expressão de 
experiências infantis em sua diversidade étnica, etária e de gênero no confronto entre culturas e 
modos de viver proponho-me a refletir sobre os jeitos de ser menino e menina, nas obras Angélica 
de Lygia Bojunga Nunes e Bisa Bia Bisa Bel de Ana Maria Machado. 
Indagar sobre as imagens de mulher e de menina construídas pela literatura infanto-juvenil bra-
sileira nos abre as portas de um mundo ficcional extremamente rico e diversificado, povoado de 
personagens construídas com muita sensibilidade, vivendo situações de perplexidade, opressão, 
rebeldia e coragem como as personagens Angélica de Lygia Bojunga Nunes e Bel, de Ana Maria 
Machado ou assumindo o papel de opressoras como Mimi das Perucas, também de Lygia Bojunga 
Nunes, (Angélica) e bisa Bia em Ana Maria Machado. Neste comunicação pretendo tecer algumas 
considerações a respeito do tratamento dado pelas referidas autoras às questões relativas à condi-
ção feminina. 
Nessa nova literatura, produzida a partir de meados dos anos 70, as personagens femininas são 
colocadas em situações-problemas e suas identidades femininas vão se constituindo ao longo da 
narrativa, como resultado de escolhas, às vezes dolorosas, com direito a dúvidas, hesitações. Como 
contraponto, pretendo analisar, nas mesmas obras, as personagens masculinas que também en-
frentam as dificuldades de serem meninos num mundo sexista. 
Trata-se também de, de aceitar o desafio, conforme proposta deste Seminário Temático Cidade, 
Cultura e Trabalho: memórias e dissidências, de apreender nos registros inusitados, como a litera-
tura infanto-juvenil (a partir dos anos 70) as fissuras no consolidado e, assim, obter novas respostas 
às nossas velhas indagações, ou propor novas perguntas a fontes de uso recorrente, dando visibili-
dade a processos, sujeitos e temporalidades não hegemônicos.

Felipe Eugênio de Leão Esteves (Nenhuma)
• Mestiçagem na Salvador Republicana: um olhar em Jorge Amado e em Tenda dos Milagres

Este trabalho busca analisar em que medida o debate intelectual acerca de raça e mestiçagem no 
Brasil interferiu nas dinâmicas sociais e urbanas da cidade de Salvador na virada do século XIX para 
o século XX; e, igualmente, porém em vetor oposto, a que ponto os fatos históricos sucedidos nesse 
período influenciaram as formatações de discurso meio ao debate. O objetivo é identificar se há 
uma permeabilidade em duas vias entre o extrato ideológico desse debate e os fatos nos processos 
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históricos. Portanto, se propõe ampliar o olhar à cidade de Salvador e suas variantes culturais e 
políticas e identificar locais de discurso produzidos na temporalidade. Não se trata de determinar 
causas e consequências, mas dá sentido aos discursos produzidos acerca da mestiçagem. Tal per-
curso é promovido em vista da problemática entre a História e a Literatura, uma vez que a fonte 
eleita como referencial analítico representativo é o escritor Jorge Amado, com maior enquadra-
mento à obra Tenda dos Milagres (1969); a relação entre cultura e cidade é outro método teórico 
de referência, pois nota-se que as novas ordenações urbanas em curso darão pistas sobre as rela-
ções sociais da então primeira república. A bibliografia básica deste estudo passará pelo conceito 
de cultura desenvolvido por Raymond Williams, bem como por suas elaborações sobre a relação 
entre o autor literário e a História, a fim de enfocar a posição de Jorge Amado enquanto literato; 
e pelas formulações sobre mestiçagem e cultura de Nina Rodrigues e Gilberto Freyre que tam-
bém dialogam com a produção de Tenda dos Milagres. A partir desta perspectiva serão abordadas 
questões historiográficas do cenário em recorte: o advento da República, a abolição da escravidão, 
a reordenação urbana em Salvador, os processos civilizatórios, a ideologia eugênica e higiênica, os 
estamentos de poder social e econômico e as variáveis culturais no bojo social.

Magno De Oliveira Cruz
• Um olhar de fronteira na “velha e na nova” cidade do sertão: entre o histórico e o literário 

em a paisagem urbana e o homem de eurico alves boaventura
Os anos primeiros da República no Brasil foram assinalados como um momento de redefinição dos 
espaços e das relações de poder que, devido a promessa de igualdade, com a abolição da escravi-
dão e a legalização das eleições em todos os níveis, ameaçavam a ordem e a repartição hierárquica 
vigentes até então, e divulgavam um novo ordenamento político e social para a sociedade brasileira 
no início do século XX, promovendo o ambiente ideal para o surgimento de novas vivências entre 
os indivíduos nas cidades. Sendo assim, segundo Sandra Jatahy Pesavento a cidade foi desde muito 
cedo, o reduto de uma nova sensibilidade, onde ser citadino era portar um conjunto de hábitos 
ou crenças que definem um povo, imbricados por costumes e traços comportamentais que os dis-
tinguem (características morais, sociais e afetivas que definem o comportamento de uma pessoa 
ou cultura). Nesse âmbito, o presente artigo tem como cerne analisar a cidade de Feira de Santana 
por meio do rico painel de pensamento de Eurico Alves Boaventura na obra A Paisagem Urbana 
e o Homem. Nesta obra o autor deixa suas impressões sobre aspectos da cultura, da paisagem, da 
história e dos costumes feirenses. Tal produção discursiva vai além do simples testemunho, pois ali 
se revela um esforço no sentido da instituição sociológica e histórica do sertão pastoril, cujo recor-
te espacial central é a região de Feira de Santana/BA. Dessa forma, para além de apresentar uma 
discussão que contemple a aproximação entre história e literatura, procurando considerar a obra 
literária como um possível instrumento historiográfico e a própria literatura como acontecimento 
histórico, o presente artigo se esforça em analisar as experiências de urbanização, modernidade 
e progresso “equivocados e desordenados” na cidade de Feira de Santana à luz da obra referida, 
como também, analisa a representação da Feira de Santana enquanto uma cidade de bases rurais 
com todos seus hábitos, costumes e crenças, em contraponto à urbe que emerge dotada de um 
poderoso comércio e de uma estrutura citadina, urbana, moderna, dita“civilizada” que aos poucos 
vai esgarçando novas práticas de socialização na cidade.

Ana Paula da Silva Fernandes (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
• Entre água e fogo: Vivências de cosmologias africanas em Candomblé
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Esta pesquisa tem por objetivo investigar o Candomblé, ponderando-o como reelaboração de 
cosmologias africanas, insurgidas no Brasil durante o processo de diáspora entre os séculos XVI 
e XIX. Em universo de cosmologias africanas não há disjunções entre as vivências afetivas, sociais, 
emocionais e tudo o mais que aporte o corpo e alma, tudo esta interligado. Partindo desta con-
cepção, intentaremos problematizar sobre quais aspectos estas culturas foram lidas como religião, 
Candomblé, em diáspora afro-brasileira.

Rodrigo Barbosa Lopes (Universidade Federal De Uberlândia - UFU)
• Práticas religiosas e desigualdades sociais: um estudo sobre umbandistas x a cidade-

progresso (1940 e 2000)
O presente artigo é um avanço nas discussões iniciadas na produção da dissertação de mestrado 
“Olhares sobre a Umbanda”, concluído em 2012, pelo Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Uberlândia. Trata-se de uma leitura com referenciais marxistas, interpre-
tando a umbanda como um fazer social, em que trabalhadores estabelecem diferentes formas de 
se relacionarem com a cidade, seja por meio de enfrentamento e lutas, seja por meio da aceitação 
e cooperação. Assim, o ritual da umbanda e a cosmogonia desta religião assumem um papel se-
cundário, pois é mais importante identificar a experiência social elaborada pelos trabalhadores e as 
pressões que se desenvolvem da cidade contra estes grupos.

José Otávio Aguiar (UFCG)
• Mundos do trabalho: a Construção Civil em Campina Grande/PB e os trabalhadores 

envolvidos em seu processo de verticalização (1996-2013)
Entre os anos de 1996 e 2013 a cidade de Campina Grande, na Paraíba, viveu a intensificação de 
um grande processo de verticalização, que, continuando em curso, modifica gradativa e significa-
tivamente a paisagem urbana daquela cidade média interiorana. Procuraremos refletir sobre es-
sas transformações estruturais à luz de algumas interrogações comuns ao subcampo de estudos 
que se convencionou chamar de História Ambiental Urbana. Sua escrita faz parte do processo de 
estranhamento com as naturalizações cotidianas, processo este comum aos que historiam e às 
experiências de um viver citadino atento e participante. Como a verticalização e a urbanização 
desenfreadas e não planejadas tem sido um fenômeno comum em nossas cidades brasileiras nas 
últimas décadas, nossa escrita buscará, inicialmente, detectar as especificidades de nosso objeto 
em caráter de ruptura e dessemelhança, para, em seguida, relacioná-lo em suas condições de pos-
sibilidade históricas, sociais e espaciais do Brasil contemporâneo. Cabe, em primeiro lugar, detectar 
qual o impacto do crescimento da violência urbana sobre os vetores de verticalização em uma 
cidade com significativo potencial de expansão horizontal representado por áreas sem ocupação 
urbana e lotes livres. Em seguida, historiaremos sobre o processo de expansão da comercialização 
de condomínios horizontais, abordando, desde o Nações Residence Privet, o primeiro deles, até o 
mais recente, embora nacionalmente tradicional Alphaville, que completa 40 anos de atividade 
urbanizadora privada em nosso país. O corte cronológico de nossa pesquisa corresponde à época 
da elaboração do último Plano Diretor de Campina Grande, não respeitado em seus preceitos. 
Para a realização da pesquisa, escolhemos enfocar para o campo das entrevistas de história oral 
as categorias de trabalho envolvidas nos mundos da Construção Civil que se inter-relacionam na 
experiência cotidiana e social dos atores envolvidos, quais sejam os arquitetos, os engenheiros, os 
mestres de obra e os operários. Tais segmentos, enquanto categorias profissionais, mas, também, 
como moradores e cidadãos de Campina Grande. Uma interrogação inicial seria em que medida as 
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transformações da paisagem e do clima, elementos ambientais que fazem da cidade um espaço de 
natureza e segunda natureza os impactam objetiva e subjetivamente. Estudaremos as concepções 
arquitetônicas e de progresso envolvidas na corrida verticalizadora, as estratégias justificadoras 
desse empreendimento com base na busca de segurança, bem como suas bases econômicas e 
políticas que a sustentam. Em simultaneidade, estudaremos a repercussão desse processo sobre 
engenheiros, mestres de obra, operários da construção civil, empresários e políticos residentes que 
opinam ou opinaram sobre este processo na cidade.

Antonio Clarindo Barbosa De Souza (UFCG)
• Relações de força entre os populares e as forças policiais em Campina Grande - PB, nos anos 

de 1970
O presente trabalho pretende apresentar as relações, nem sempre harmoniosas entre as classes 
populares e a polícia na cidade de Campina Grande, nos anos 1970. Tomando como base as pos-
turas teóricas de Michel de Certeau, táticas, astúcias, práticas e usos, pretendemos mostrar que as 
classes populares, quando precisavam se chocar com o poder, também no sentido certeauniano, 
conseguiam burlar as normas e criar para si, espaços de liberdade que iam para além daqueles pro-
posto pelos partidos políticos.

Karlene Sayanne Ferreira Araujo
• “Esperança dos moços é indústria; a dos velhos secou nos canaviais”: Memória, cotidiano e 

trabalho na fábrica Willys Overland em Jaboatão dos Guararapes– PE (1966-1977)
O presente trabalho se propõe a estudar como os trabalhadores experienciaram a chegada da fá-
brica automobilística Willys Overland na cidade de Jaboatão do Guararapes em Pernambuco em 
1966. Deseja-se analisar os impactos sociais, políticos e econômicos provocados pela instalação 
fabril que foram sentidos pela população e representados na imprensa, a partir de então. Pode-se 
antecipar que parte do discurso jornalístico anunciava e propagava a chegada da Willys como o ad-
vento do progresso para a região. No recorte da nossa pesquisa, décadas de 1960 e 1970, Jaboatão 
apresentava-se como uma cidade de características rurais, com a existência de muitas usinas, enge-
nhos de cana de açúcar e vacarias. A cidade era palco de intensos conflitos políticos e sociais entre 
trabalhadores rurais e latifundiários. Este trabalho insere-se em uma pesquisa maior, que se delineia 
como projeto de doutorado, na qual nos interessa entender como a fábrica de automóveis foi atraí-
da para a cidade? Qual a mão de obra empregada? O intuito é perceber como a implantação e mo-
vimentação da fábrica modificaram o tecido urbano, analisar os discursos que atraíram imigrantes 
para o labor fabril, bem como entender o cotidiano dos trabalhadores da fábrica. A fábrica de 
automóveis, que iniciou suas atividades produtivas no ano de 1966, funcionava em um terreno de 
180 mil metros quadrados. Sua instalação em Pernambuco contou com incentivos fiscais da Supe-
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, tornando-se a primeira montadora de 
automóveis do nordeste e a segunda da Willys Overland no país. A produção lançaria no mercado 
os modelos Rural e Jeep, este último conhecido como Chapéu de Couro, pois foi o logotipo escolhi-
do e utilizado no automóvel. A produção deste trabalho toma como recorte documental a revista 
Quatro Rodas de julho do ano de 1966. Na ocasião, a edição impressa dedicou seis páginas que 
discorreram sobre a instalação da fábrica em Pernambuco. A narrativa da revista produziu signifi-
cados sobre o início das atividades fabris na região. Operacionalizaremos essas informações com as 
existentes em processos trabalhista da Junta de Conciliação e Julgamento de Jaboatão arquivados 
no acervo da Justiça do Trabalho de Pernambuco – 6ª região, os quais se encontram digitalizados e 
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disponíveis para consulta no site do projeto Memória e História – TRT/UFPE. A partir dos proces-
sos é possível acessar o mundo dos trabalhadores da fábrica, desde o cotidiano de trabalho até as 
memórias, sentimentos e ressentimentos dos homens que saíram dos seus lugares de origem para 
trabalharem na montadora e assim contrapor ao discurso realizado pela imprensa.

Aldemira Ferreira De Almeida
• O trabalho e a resistência de mulheres trabalhadoras em seringais do Acre

A trajetória do trabalho feminino em seringais do Estado do Acre, bem como as adversidades en-
contradas em uma região inteiramente afastada das cidades e do convívio com as demais pessoas, 
especifica toda a natureza das experiências vividas por mulheres que trabalharam entre os anos de 
1960 e 1980 nestes locais. 
Pesquisas antigas assim como algumas recentes sobre a saga do nordestino na região norte, tem es-
pecificado o trabalho nos seringais como exclusivamente masculino. Poucos escritos tem se apro-
fundado nas questões que abrangem integralmente a mulher como seringueira. É mínimo o que se 
conhece ou se menciona desse universo feminino nos seringais da região amazônica. 
Conhecer o trabalho da mulher como seringueira, tão importante quanto o dos homens como 
soldados da borracha, torna-se necessário, já que sobressaem as muitas publicações sobre o serin-
gueiro sem falar das muitas lutas enfrentadas pelas mulheres que nasceram, crescendo, e viveram 
nos seringais. Algumas dessas mulheres trabalharam como filhas obedientes acompanhando seus 
pais, outras como companheiras auxiliando seus maridos nas estradas de corte de seringa, na cole-
ta do látex e na fabricação da borracha. 
Em seringais da Amazônia Acreana os acontecimentos vividos por essas mulheres foram intensos, 
sem reconhecimento, perigosos e especiais. Cada narrativa exposta torna possível compreender 
esse universo do trabalho feminino com um olhar direcionado às situações e aos anseios de cada 
momento experimentado.
A história oral assim como a tradição, traz a tona a reflexão de que a memória e o testemunho vivo 
contribuem para o regate de muitos acontecimentos importantes ou mesmo marcantes para a 
sociedade, favorecendo o esclarecimento e o reconhecimento de pessoas e fatos que, para muitos 
estudiosos da sociedade hodierna permanecem obscuros.
As muitas funções absorvidas, adquiridas e cumpridas com êxito por mulheres inteiramente con-
victas de seus papeis em meio à sociedade e principalmente no seio de suas famílias, fazem parte 
de uma imensidão de deveres e obrigações que as tornam capazes de assumir posições de respon-
sabilidade e liderança. 
A pesquisa feita por meio de relatos de situações vivas na memória de determinadas mulheres traz 
à tona uma diversidade de testemunhos e experiências compreensíveis. A fala, o desabafo de algo 
de vivido de forma marcante, transforma-se em um documento crível para ser analisado e estuda-
do. 
A recuperação da memória em função da pesquisa é de importância primordial. O relato torna-se 
documento e expõe a realidade vivenciada por pessoas que sobreviveram a situações de absoluta 
dificuldade no âmbito trabalhista e social.

Caio Giulliano de Souza Paião
• A navegação a vapor na Amazônia, uma luta pela memória (1850-1900)

A memória construída sobre a navegação a vapor na Amazônia é marcada pelos lugares de sua pro-
dução, sendo construída pelo olhar de atores sociais, que ocupavam posições privilegiadas diante 
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das relações de poder. Muitas vezes, a navegação a vapor é lembrada na documentação e na his-
toriografia, para evocar uma memória atrelada a momentos econômicos e políticos, legitimando 
projetos e gestões administrativas. Emergem dessa memória, visões cristalizadas do processo his-
tórico, que são organizadas para expurgar crises e conflitos, dando lugar a uma narrativa de fatos, 
datas e “grandes nomes”. Nesse contexto, são gestados os silêncios de outros sujeitos sociais, que 
ficam à margem da narrativa, ocultando assim, outras possibilidades. No sentido de problematizar 
essa memória a partir das fontes, buscamos analisar o processo de transformação dos transportes 
fluviais na Amazônia, desestabilizando essa memória oficial. Questionando tais narrativas, busca-
mos evidenciar que a navegação a vapor é carregada de significados e experiências humanas, para 
além do hegemônico, o que pode nos revelar muito mais sobre a sociedade que a construiu, do que 
sobre si mesma, enquanto tecnologia.

Isabel Saraiva Silva (SEDUC-AM)
• Veja por onde anda: dicotomias fundadas entre o público e o privado atribuídas segundo o 

gênero na cidade de manaus de 1935 a 1945.
Este artigo pretende localizar no período de 1937 a 1945 as dicotomias fundadas entre o público e 
o privado, atribuídas segundo o gênero na cidade de Manaus através da análise de processos crimi-
nais encontrados no Arquivo do Judiciário Amazonense, observando os espaços sociais ocupados 
pelas mulheres, como se dava a sua relação com o público, que espaços eram mais facilmente pe-
netrados e quais apresentavam maiores resistências. Tendo em vista que na primeira metade do sé-
culo XX, prevalecem aspectos tradicionais das relações de gênero baseados na estreita ligação das 
mulheres com a maternidade e o mundo privado, valorização da castidade feminina e uma moral 
sexual diferenciada entre homens e mulheres, a crescente presença feminina nos espaços públicos, 
impulsionada principalmente pelo trabalho e pela ampliação das oportunidades de estudo, gerou 
certos “conflitos” dentro da sociedade, ligados as diferentes opiniões que a abertura dos novos 
campos de atuação para as mulheres causava dentro da sociedade manauara.

Johmara Assis dos Santos
• Memórias e experiências da vida ribeirinha do Bacurí no período de 1970 a 2014.

Este trabalho tece a partir das memórias o cotidiano de homens e mulheres comuns, moradores 
de uma comunidade rural/Bacurí em Tefé-Am entendida enquanto tal em 1971, mas que antes já 
predominava um modo de vida peculiar herdadas de populações indígenas, que posteriormente 
foi entendida como atrasada e despossuída de cultura. No entanto esses moradores expressaram 
modos de lutas e resistências diária pela sobrevivência de seus antigos costumes.

022. Cidade: histórias, memórias e fontes orais – desafios, limites e possibilidades.
Coordenação: José Jorge Andrade Damasceno

Resumo: Esta proposta de Simpósio, visa estabelecer o estreitamento do diálogo entre pesquisa-
dores que utilizam a entrevista e o depoimento oral, no desenvolvimento de estudos relacionados 
à história da cidade, bem como, aqueles que lançam mão de outros processos de apreensão das 
memórias, como a literatura, por exemplo, para com elas empreender a construção e reconstrução 
da memória social, que possibilite o trabalho de escrita da história da cidade, refletindo sobre as 
estratégias de sobrevivências cotidianas em diversos espaços sociais. Considera-se relevante a pro-
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blematização acerca dos múltiplos significados da memória, em seus aspectos sociais, implicados 
no ato de lembrar, da seleção do que lembrar; falar ou silenciar e, a sua relação com a história. 
Nesse sentido, pretende agrupar trabalhos voltados ao processo de construção do conhecimento 
histórico da cidade, estabelecendo as relações com a escrita da História, sustentado nos processos 
de apreensão das diversas formas de manifestação da memória, tais como crônicas, romances au-
tobiográficos, manifestações artístico-culturais, “lugares de memória”, obras memorialísticas, acer-
vos construídos a partir da utilização de fontes literárias, suportes orais, histórias de vida apreendi-
das pelos relatos obtidos por meio de entrevistas.
Estarão reunidos neste simpósio, os trabalhos relativos à temática proposta, tanto sob a forma de 
Projetos de Investigação, na forma de relatórios analíticos de pesquisas, relatos reflexivos de expe-
riência, dissertações ou teses - em andamento ou concluídas.
Com esta proposição, espera-se retomar alguns dos diálogos iniciados em 2013 em Natal e em 
2014 em Teresina, quando algumas propostas foram apresentadas e debatidas, em conjunto com 
os que participaram do diálogo desenvolvido, a partir da submissão e leitura dos trabalhos apre-
sentados e selecionados para integrar o quadro de pesquisas em desenvolvimento, trazido pelos 
inscritos naqueles eventos.
Justificativa: No desenrolar dos diálogos sociais decorrentes do processo da diversidade do fazer 
histórico, a oralidade e os “lugares de memória” possuem um papel central no controle e resistên-
cia, bem como espaço de práticas de homogeneização e lugar de afirmação de um discurso. Não 
se percebe memória sem disputa, que não produza lugares de memórias. 
Os enredos da memória sobre a cidade, seus diferentes espaços que, na condição de “memória e 
esquecimento”, de afirmações e silenciamentos, de “lutas de representações” interferem na defini-
ção e construção da cidade, da história e do político.
Esta proposta, que dialoga com campos investigativos presentes no campo historiográfico con-
temporâneo – do político e da memória –, tem a cidade como horizonte comum a ação individual 
e coletiva, colocando em evidencia sentimentos, sensibilidades e paixões nas ações políticas, e na 
memória.
As questões colocadas são compreendidas a partir de autores como Maurice Halbwachs, Michel 
Pollack, Pierre Nora, Pierre Ansart, Paul Thompson, Alessandro Portelli, Paloma Aguilar Fernández, 
Paull Ricoeur e Roger Chartier; também aqui cabem autores como Jacques Revel, Giovani Lévi, 
Carlo Ginsburg, por suas propostas de análises a partir da “redução de escala”, que permite uma 
melhor compreensão da cidade, enquanto espaço mais restrito de observação, que pode ensejar 
uma maior e mais ampla possibilidade de apreensão de elementos que ajudem na formulação do 
conhecimento histórico.
Assim, ao compreender a cidade, como fenômeno histórico ou objeto de conhecimento com suas 
dimensões de tradição e modernidade, ela pode ser estruturada no debate político destacando as 
configurações espaciais, históricas e a problemática da memória.

Tatiane Vieira da Silva (Governo do Estado de Pernambuco)
• A narrativa memorialística sobre Umbuzeiro-PB e a criação de uma identidade citadina.

A proposta deste estudo é lançar algumas reflexões sobre o ato de escrever a História por parte 
dos chamados memorialistas, especificamente sobre a produção do memorialista Eduardo Gomes, 
com enfoque na escrita que produziu sobre a cidade de Umbuzeiro, na Paraíba. Sua narrativa se 
preocupa em dar conta do espaço urbano, criando-lhe uma história e uma memória. Seus relatos 
contribuíram significativamente para a feitura desta cidade enquanto um espaço de memória mar-
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cado pela existência dos chamados “filhos ilustres” de Umbuzeiro. Nesse sentido, busca-se averi-
guar a produção discursiva deste diletante e a forma como a mesma contribuiu para a elaboração 
de uma identidade para a cidade e para a construção da imagem de Umbuzeiro como sendo “a 
terra dos Pessoa”.

Cláudia Musa Fay (PUCRS), Geneci Guimarães de Oliveira
• A cidade de Itajaí e seus “lugares de memória”

A presente comunicação pretende discutir a contribuição que os chamados “lugares de memória” 
trazem para a compreensão da cidade de Itajaí como espaço de múltiplas funções. São muitos os 
elementos que fazem parte da dinâmica desta urbe, mas o principal destaque fica com a presença 
de um porto e de uma área de intenso lazer no verão. A profusão de interferências que tanto um 
quanto outro causam na vida cotidiana de seus habitantes, deve ser discutida e analisada sob todos 
os seus aspectos. Observadas as operações desenvolvidas pelo porto e os equipamentos que ser-
vem de atrativos à cidade, pode-se refletir a partir das fontes orais, literárias e midiáticas, o universo 
das práticas sociais, culturais e econômicas que estão presentes nas ações individuais e/ou coletivas 
daqueles que estão em permanente passagem ou daqueles que aqui criaram raízes.

Laura de Leão Dornelles
• A cidade tem memória: o uso da oralidade enquanto instrumento para analisar 

o processo de preservação do patrimônio cultural-material da cidade de La Plata 
(Argentina,1982-2008).
O panorama de construção das identidades urbanas é complexo e multifacetado. Realizar a uma 
análise histórica desse panorama implica deparar-se com o território da memória social, imbricado 
em processos de lembrança e esquecimento, relações de poder, diálogos e tensões. Para acessar a 
tal território, a História Oral surge como instrumento que possibilita ao historiador a legitimação 
documental de experiências vividas, em forma de depoimentos/entrevistas.
Tendo isso em conta, o presente trabalho, que se compõe de uma tese doutoral em andamento, 
faz uso da oralidade para analisar ao processo de preservação do patrimônio cultural-material da 
cidade argentina de La Plata, entre os anos de 1982 e 2008. O município foi planejado para se 
tornar a capital da Província de Buenos Aires e foi fundado em 19 de novembro de 1882. Com a 
chegada de seu Centenário, os órgãos municipais se preocuparam em sancionar uma lei com vistas 
à conservação de edificações anteriores a 1930, período fundacional da urbe (Ordenanza Muni-
cipal nº.5338/82). Ao longo da década de 1990, com apoio da prefeitura a “Fundación Centro de 
Estudios y Proyectos Del Ambiente” (CEPA), propôs a postulação de La Plata como Patrimônio da 
Humanidade frente à UNESCO. Tal título não foi alcançado e o tema da preservação patrimonial 
sofreu um claro declínio a partir de 2008, quando ascendeu ao poder o prefeito Pablo Bruera, com 
propostas de governo mais voltadas ao desenvolvimento da indústria da construção civil.
No decurso do período de 1982 a 2008, são perceptíveis momentos de formulação e repensar 
sobre o patrimônio histórico e cultural platense. Ocorrem debates e embates no que tange à con-
formação desses lugares enquanto espaços de significação para a comunidade local, os quais carre-
gam em si uma forte carga simbólica, ao representar, no presente, o passado vivido enquanto expe-
riência social. Espaços que comportam, em sua materialidade, memórias. A cidade tem memória 
e, portanto, esta investigação incorpora, às fontes escritas, o depoimento de pessoas que tiveram 
alguma relação direta ao supracitado processo de preservação patrimonial da cidade de La Plata, 
sejam elas provenientes do poder público ou membros da comunidade agrupados em ONGs. Em 
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suma, se concorda com Paul Thompson, o qual acredita que convertendo os objetos de estudo em 
sujeitos, estamos contribuindo, não somente para uma história mais rica, mais viva e mais como-
vedora, mas também mais verdadeira.

Leonardo de Oliveira Conedera (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• A Porto Alegre dos Italianos (1946-1976)

Na presente comunicação visa-se apresentar o olhar diferenciado de imigrantes italianos que se 
radicaram em Porto Alegre nos anos do pós-guerra (1946-1976). As narrativas dos imigrantes as-
sinalam a visão do outro, do estranho, recém-chegado ao espaço urbano brasileiro. Vale lembrar 
que o imigrante vivencia experiências diferentes em relação aos nativos da sociedade de destino. 
Portanto, pretende-se enfatizar, através da metodologia da História Oral, as impressões de Porto 
Alegre na metade do século XX.

Misael Costa Corrêa (UFSC)
• As rinhas de galos no Litoral Catarinense: relatos orais sobre uma prática em conflito com a 

urbanização (1980-2010)
Esta proposta tem como objetivo observar e apontar algumas alterações ocorridas com a pratica 
denominada de rinhas de galos, ou brigas de galos, na região litoral de Santa Catarina nos últimos 
30 anos. Desta maneira, com o auxílio de fontes orais, investigo parte da memória das pessoas 
que tiveram e/ou tem contato com essa prática, buscando compreender como se constituíram as 
sociabilidades e qual a difusão da mesma, bem como as mudanças que são possíveis de ser pon-
tuadas neste recorte espacial e temporal, relacionando-os a um abrupto processo de urbanização 
de alguns locais. Assim, pretendo problematizar e aprofundar questões a respeito dos estudos so-
bre cidades, procurando entender como a prática necessita de um certo espaço – cada vez mais 
restrito e controlado nos meios urbanos, seja pela própria estruturação física, como pelas novas 
restrições e sociabilidades diferenciadas que este espaço vem a produzir.

Mauricelia Teixeira De Albuquerque (Secretaria de Educação do Estado de SC)
• Transformações citadinas: uma reflexão sobre as mudanças sentidas em Garopaba – SC

Este artigo aborda o tema urbanização, enfocando, principalmente as transformações sentidas nas 
cidades litorâneas após a década de 1970, como é o caso da cidade de Garopaba, localizada no 
litoral sul de Santa Catarina. Aponta para a elaboração de discursos sobre a necessidade de prote-
ger a “história da cidade” bem como de criar espaços e “rótulos” que “vendam” a imagem de uma 
cidade apta para o consumo turístico. Discute, também, questões relativas as formas que o tempo 
é sentido e o papel da memória e das tradições na construção da imagem da cidade.

Andrea Cristina Fontes Silva (Companhia de Saneamento do Paraná)
• Memória Viva: percepções e representações dos funcionários da Companhia de Saneamento 

do Paraná - SANEPAR
A memória é uma janela para o passado ou, em termos técnicos, a percepção interna. Marilena 
Chauí denomina a memória de “introspecção” e afirma “[são] as coisas passadas lembradas, o pró-
prio passado do sujeito e o passado relatado ou registrado por outros em narrativas orais e escritas” 
(CHAUÍ, 2004, p.138).
É nos meandros da memória - esta janela para a introspecção, seja individual ou coletiva – que em 
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parte se engendra a identidade de um grupo.
A partir da perspectiva acima surgiu a proposta de trabalho denominada “Memória viva”, a partir 
da constatação de que os aposentados da Sanepar viveram muitas experiências, fatos curiosos, 
acontecimentos pessoais e profissionais, sem que registros sistemáticos dessas vivências.
Conforme Machado, o “ato de contar convive, em nosso tempo, com a escrita e com os meios téc-
nicos da comunicação eletrônica, com os quais as histórias sobrevivem. Os meios mudaram, mas o 
ato de contar continua vivo” (1994, p.21). (MACHADO, 1994, p.28). Por meio do projeto “Memória 
Viva”, criaremos instâncias para que ecoem as “diversas vozes” das memórias da empresa, contri-
buindo para solidificar a memória do saneamento na Sanepar.

Soraia Oliveira Costa (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo)
• Oralidades em foco: estudos de uma vila ferroviária.

Esta comunicação tem como pretensão promover o debate e divulgar a pesquisa de mestrado, 
intitulada: Ciência, técnica e ferrovia: Cotidiano e oralidades na Vila de Paranapiacaba. Este estudo 
teve como base metodológica a História Oral e o foco em aprofundar o conhecimento acerca da 
história da Vila Ferroviária aliada as vivências dos trabalhadores, familiares de ferroviários, morado-
res, turistas e pesquisadores. Os objetivos desta análise construída giram em torno da circunstância 
histórica que envolve, direta ou indiretamente, o cotidiano dos trabalhadores. Derivando desta 
abordagem, o conteúdo das entrevistas norteiam as técnicas, as relações de trabalho, de poder, a 
politica, a cultura e os acontecimentos no dia-dia da vila ferroviária. As entrevistas nos abrem novas 
possibilidades. Percebe-se que cada sujeito tem sua particularidade, suas experiências e convicções 
que remontam as influências na elaboração de suas falas. A partir delas podemos refletir sobre os 
fatores sociais e coletivos da época relatada. A contribuição deste estudo é a de extrairmos situa-
ções da relação dos indivíduos com suas técnicas na profissão, as vivências, o cotidiano no labor e 
o patrimônio cultural reconhecido.

Kalila Catharine Oliveira Gama (Escola)
• De que povo é a praça? Lambe-lambes, estúdios e urbanizadores em Feira de Santana - BA 

(1960-2000)
O fotógrafo Lambe-lambe surgiu quando os fotógrafos saíram dos estúdios rumo às ruas, no iní-
cio do século XX, em 1915. No início do século XXI, esse tradicional profissional corre o risco de 
desaparecer devido aos avanços tecnológicos e a mudança do papel social desempenhado pela 
praça pública. Este estudo pretende investigar a trajetória dos fotógrafos Lambe-lambes de Feira de 
Santana - BA, entre o período de 1960-2000, sobretudo a partir das tensões nascidas da ocupação 
da Praça Bernardino Bahia pelos fotógrafos Lambe-lambes, analisando o processo de ocupação da 
praça pelo desejo de nela trabalhar, na contramão dos projetos de ordem dos dirigentes munici-
pais. Para isso utilizaremos como fontes as entrevistas com fotógrafos Lambe-lambes e de “estirpe”, 
Atas, Indicações e Requerimentos da Câmara Municipal de Feira de Santana; e, reportagens de 
periódicos feirenses.

Carla Monteiro de Souza (Universidade Federal de Roraima)
• História e memórias de maranhenses em Boa Vista/RR

Na historiografia da/sobre a Amazônia é recorrente a vinculação entre os migrantes nordestinos 
e a constituição da sociedade regional. O estudo baseado em séries demográficas embasa e dá 
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consistência aos estudos sobre o tema, os quais tem sido alvo, nos últimos tempos, de uma gama 
variada de questionamentos e de abordagens. Neste contexto, este trabalho trata da migração de 
maranhenses para a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, nas últimas três décadas, e 
tem como objetivo apresentar alguns aspectos sobre a inserção destes sujeitos na sociedade local. 
Destacamos a expressividade demográfica dos migrantes maranhenses no estado de Roraima e 
na sua capital, observada nos últimos censos demográficos, evidência que nos animou a explorar 
suas experiências migratórias por meio das narrativas orais, a partir das quais discutimos algumas 
facetas desse processo, com destaque para aquelas relativas à configuração de uma territorialidade 
maranhense na cidade. Neste sentido, acreditamos que o estudo das migrações não comporta 
simplificações ou determinismos, aspecto que nos leva a afirmar a importância das fontes orais na 
abordagem da complexidade intrínseca a toda migração. Por meio da memória narrada, através de 
entrevistas de História Oral, verificamos que as estratégias de identificação e de reconstrução de 
elementos simbólicos da cultura do local de origem permeiam o cotidiano dos maranhenses em 
Boa Vista e vem redefinindo a importância da presença desses migrantes na cidade, assim como 
a relação destes sujeitos com a cidade que os acolheu. Esta discussão é parte integrante da dis-
sertação de mestrado “O Maranhão é aqui”: migração, identidade e territorialidade de migrantes 
maranhenses na Cidade de Boa Vista/RR (1991-2010), defendida junto ao Programa de Pós-gradu-
ação em Sociedade e Fronteiras-PPGSOF/UFRR, pesquisa vinculada ao projeto História, Memórias 
e migrações: dinâmica urbana de Boa Vista/RR a partir de 1943 (CNPq/Ed.Universal 2013).

Ciro Alcântara de Araújo
• A formação e ascensão do partidos dos trabalhadores em Juazeiro do Norte-CE

Juazeiro do Norte-CE, doravante Juazeiro, é uma cidade de médio porte localizada a aproximada-
mente 550 Km de Fortaleza. Nos meses de setembro e novembro a população da cidade chega a 
duplicar por causa dos romeiros de várias partes do Brasil. As romarias ocorrem devido a crença do 
Padre Cícero ter o poder de fazer milagres. Essa crença decorre, entre outros fatores, do fenômeno 
da suposta transformação de uma hóstia para sangue, em 1889, na boca de uma jovem devota, a 
Beata Maria de Araújo, no momento em que o Padre Cícero celebrava a comunhão durante uma 
missa. Tal fenômeno fez o povo acreditar que a ocasião foi o segundo derramamento do sangue de 
cristo para remissão dos pecados humanos. O Padre ao lado das elites agrárias do estado preservou 
uma estrutura política tradicionalista no município de Juazeiro e que, durante todo o século XX, 
membros ligados as elites agrárias utilizaram a prefeitura como uma peça fundamental para repro-
dução de tensões entre a classe trabalhadora e os governantes. Dentro desse contexto, motivados 
pelos ideais marxistas, surge o partido dos trabalhadores no final da década de 1980 em Juazeiro. O 
partido dos trabalhadores-PT do ABC-paulista que composto por dirigentes sindicais, intelectuais 
de esquerda e católicos, fruto da aproximação dos movimentos sindicais com antigos setores da es-
querda brasileira. O PT a princípio recusou tanto as tradicionais lideranças do sindicalismo oficial, 
como também buscou colocar em prática uma nova forma de socialismo democrático, recusando 
os modelos soviético ou chinês. Diferentemente dessa realidade paulista, o partido dos trabalha-
dores de Juazeiro é profundamente marcado pelos movimentos rurais, sem-teto e posteriormente 
sem-casa, onde os líderes desses movimentos sem-teto ingressaram no partido dos trabalhadores e 
passaram a ocupar lugar espaço político local, espaço que anteriormente era profundamente mar-
cado por grupos políticos tradicionais. Durante as entrevistas com os membros dos movimentos 
sem-teto e sem casa e que posteriormente se engajaram no partido, levantamos aspectos relacio-
nados a memória e a trajetória dessa militância de esquerda que penetrou os movimentos sociais 
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para difundir sua cultura política e conquistar redutos eleitorais.

Anderson Rodrigo Tavares Silva (Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC)
• Além dos muros da escola: memórias do cotidiano da classe estudantil secundarista em 

Belém (1955-1969).
O presente trabalho tem como objetivo analisar algumas práticas culturais cotidianas da classe es-
tudantil secundarista em Belém entre os anos de 1955 e 1969. Notou-se a carência de estudos que 
privilegiem experiências de estudantes universitários e, principalmente, secundaristas para além 
do movimento estudantil no Pará, neste período. Assim, buscou-se revelar diferentes formas de 
solidariedades; rivalidades; conflitos; consensos; preconceitos e resistências a partir das múltiplas 
vivências dos alunos da educação básica, as quais iam além do momento em que ficavam reclu-
sos dentro dos muros da escola. A construção de várias escolas públicas em bairros periféricos da 
cidade ao longo da década de 1960 também revela uma ampliação do acesso da população mais 
carente à escola. Contudo, algumas contradições são identificadas a partir das memórias de ex-alu-
nos que apontam haver diferenças entre as escolas localizadas no “centro” em relação às escolas 
recém-construídas na “periferia”, especialmente em relação à infraestrutura e à forma de ingresso, 
bem como, a implementação dos Jogos Paraenses Ginásio-Colegiais (JOPAGICOS), competição 
poliesportiva entre educandários, identificada como uma importante prática cultural dentro do 
cotidiano dos alunos, a qual influenciava diversos processos de construção de identidades e rivali-
dades.

Maria Fatima De Souza Silva (Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro)
• Das Terras de Mutambó ao Município de Mesquita: memórias da emancipação nas vozes da 

cidade
O trabalho tem como objetivo apresentar em linhas gerais o resultado da dissertação de mestrado 
defendida no ano de 2005, na Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO, Programa de Pós-Gradu-
ação, em Memória Social. Traz como tema o estudo de caso de Mesquita, município da Baixada 
Fluminense - região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, emancipado em 1999. 
O movimento pela autonomia municipal no Brasil, desde que São Vicente, a primeira cidade, foi 
criada em 1532, apresenta-se marcado por períodos de alternância entre centralização/descentra-
lização e encontra-se relacionado à discussão de exercício do poder local. Na história mais recente, 
no Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1985, assistimos a um “boom” de emancipações, com a 
criação de 28 municípios.
Para além das questões técnicas e acadêmicas sobre viabilidade financeira, desenvolvimento e rela-
ções de poder, dentre outras que permeiam os debates sobre movimentos emancipatórios, a pes-
quisa buscou discutir o processo de emancipação de Mesquita à luz daqueles que vivenciaram e se 
envolveram em suas discussões e ações: os habitantes da localidade. A memória em sua dimensão 
coletiva é o eixo teórico norteador, por apresentar a possibilidade da articulação das lembranças e 
dos esquecimentos dos diferentes sujeitos sociais envolvidos. Fizemos uso de Maurice Halbwachs, 
principalmente, a parte na qual afirma que as lembranças são construções sociais que se realizam 
a partir de referenciais do presente, e que a memória se compõe através de “quadros sociais” que 
a orientam e a tornam coletiva. O fio condutor do trabalho de memória são as narrativas orais de 
diversos agentes que se envolveram nas ações que culminaram com a autonomia político-adminis-
trativa de Mesquita, escorando-se na metodologia da Historia Oral, a qual traz como mediação em 
sua coleta de dados a “memória dos informantes” (Amado e Ferreira, 2000: xv), vindo, portanto, 
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ao encontro da categoria teórica principal da pesquisa. Em setembro de 2007, o trabalho de disser-
tação foi publicado em forma de livro com o intuito de facilitar o acesso à leitura e a pesquisa dos 
diversos agentes sociais da região: moradores, estudantes e pesquisadores em geral. Foi distribuído 
às Escolas Públicas, bibliotecas da cidade e outras instituições afins e continua disponível para os 
estudiosos e leitores do tema.

Aline Najara Da Silva Gonçalves (Faculdade Regional Da Bahia)
• Uma cidade sem escravos(?) – Memória, História e silêncio em Alagoinhas (BA)

O artigo proposto é parte de uma pesquisa que busca discutir o silenciamento da memória rela-
tiva à população africana e afro-brasileira por memorialistas de Alagoinhas (BA), como Américo 
Barreira, Salomão Barros, Joanita Cunha e Maria Feijó, partindo de uma reflexão sobre os lugares 
da memória e os interesses e caminhos que perpassam por uma escrita memorialística, à luz de 
Pierre Nora e Maurice Halbwachs. Segundo Robério Santos Souza, em Tudo pelo Trabalho Livre! 
Trabalhadores e Conflitos no pós-abolição (1898-1909), a participação de escravos na construção 
da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco foi significativa, confirmando a utilização da mão-
de-obra escrava na região. Além disso, pesquisas realizadas por historiadores locais identificaram 
que em meados do século XIX, a cidade enfrentou uma crise econômica devido à falta de escravos, 
todavia nos escritos relacionados à memória local não se “ouve” falar no trabalho escravo, resistên-
cia, enfim, na dinâmica da escravidão. Outro fato a ser considerado é a existência de comunidades 
quilombolas localizadas nos arredores da cidade, o que reforça os indícios de uma resistência es-
crava silenciada nestes escritos. Neste estudo, propõe-se uma análise da relação entre memória, 
história, silêncio e esquecimento na obra Alagoinhas e seu município (Américo Barreira, 1902), a 
fim de questionar as possíveis razões para o esquecimento/omissão de uma memória afro-brasilei-
ra no contexto de sua produção.

Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes (UNEB)
• Teixeira de Freitas – Ditos e não ditos: Uma cidade em disputa de memória

Este artigo tem como objetivo refletir acerca de disputas de memória no processo de construção 
de registros sobre a História da cidade de Teixeira de Freitas localizada no Extremo sul baiano e 
impactada pela BR 101 desde o início da década de 1970, quando ainda era, ao mesmo tempo, 
município de Alcobaça-BA e de Caravelas-BA. Ao buscar, a partir do uso da metodologia da his-
tória oral, memórias de moradores, homens e mulheres, que tiveram suas vidas tecidas neste lugar 
tem-se acesso a elementos que contribuem no processo de construção do conhecimento sobre a 
história da referida cidade a partir de vozes dissonantes. Essas indicam a complexidade da histó-
ria de uma cidade que não foi/é tecida seguindo os ditames de um único projeto associado, por 
exemplo, à ideia de progresso que a memória oficial, expressa em jornais locais e estaduais, busca 
relacionar a construção e implantação da BR 101. Neste sentido é dito em jornais que o incremento 
econômico da cidade deu-se a partir da chegada das madeireiras. Por outro lado têm-se muitos 
“não ditos”. Como os sujeitos históricos que viviam no lugar antes da década de 1970 se organi-
zaram cotidianamente para continuar a viver naquele lugar agora destinado, segundo os planos 
estaduais e nacionais, a experienciar o progresso? A eles/elas foi reservado qual papel? Como suas 
vidas se desenharam na cidade que se esboçava as margens da BR 101? Quais as tensões para com 
os lugares de memória existentes na cidade? A partir de orientações de trabalhos de Conclusão de 
Curso de discentes do Colegiado de História do Departamento de Educação – Campus X – UNEB, 
acerca da história da referida cidade, em que se fez uso, não sem dificuldades, de fontes orais, ar-
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quivo de jornal local, arquivos pessoais e do arquivo da Cúria Diocesana, é possível inferir tensões 
neste processo de construção de memória, com espaço para silenciamentos e dores que indicam 
a existência de cicatrizes da memória. O aporte teórico utilizado nesta pesquisa é composto, entre 
outros, por Nora (1993), Pollack (1992), Amado (1996), Scott (1982), Koopmans (2005), Certeau 
(1994), Bresciani (1992), Hobsbawn (1984) e Maluf (1985). A pesquisa indica a existência de sujei-
tos históricos que se sabem referencias na história da cidade, tendo inclusive atuado a partir de 
ações de resistência ao projeto de ocupação das terras daquele lugar. É possível, pois afirmar que 
pesquisas desenvolvidas na referida Instituição de Ensino Superior tem dado visibilidade, ao menos 
ao mundo acadêmico, a sujeitos históricos que a memória oficial, em linhas gerais, busca invibilizar.

Keite Maria Santos Do Nascimento Lima (Faculdade Santíssimo Sacramento)
• O coronel Saturnino da Silva Ribeiro e a cidade de alagoinhas-ba: uma história de 

reconhecimento e esquecimento (1905-1937).
O trabalho objetiva discutir a história da cidade de Alagoinhas aliada a história de vida do coronel 
Saturnino da Silva Ribeiro (187O-1950) a partir da memória de seu filho Ivani Ribeiro e das obras 
de memorialistas da cidade de Alagoinhas. O interesse se deu em torno da problematização sobre 
o esquecimento desse comerciante/político que nas primeiras décadas do século XX imprimiu 
a cidade ares modernos possibilitando a pequena Alagoinhas se destacar na região. Contudo, é 
notório o esquecimento dos feitos realizados pelo coronel, apesar de na contemporaneidade suas 
obras urbanísticas serem o cartão postal da cidade e a história de Alagoinhas está diretamente 
relacionada com a história desse caronel.

Anselmo Ferreira Machado Carvalho (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Sergipe)
• Memória, história e identidade: as construções da lagartinidade ontem e hoje

A presente proposta de pesquisa trata de investigar a identidade cultural lagartense, percebendo 
os múltiplos lugares de construção da mesma e de suas mediações simbólicas, sejam escritas, orais 
e/ou memorialísticas. Esta identidade lagartense ou lagartinidade pode ser considerada como um 
conjunto de características que marcam a identidade cultural de Lagarto a exemplo de sua reli-
giosidade, as suas manifestações culturais típicas, seus “filhos ilustres”, sua culinária, sua imagem 
pública (a forma como se mostram os lagartenses), seus eventos e/ou tradições construídas como 
a vaquejada, enfim, todos os aportes que identificam de forma sui generis a cidade de lagarto e seus 
moradores. Consideramos Lagarto como uma comunidade imaginada, na afirmativa de Benedict 
Anderson, pois seus moradores mesmo sem se conhecerem na totalidade, e morando em distintas 
partes da cidade se identificam com uma narrativa ou conjunto de valores identitários.

Mariangela Santana Guimarães Santos (Universidade Estadual Do Maranhão-Uema)
• Memória e história: contributos da história oral para a preservação da cultura

A finalidade desse estudo é analisar como se configura a relação memória e História oral, bem 
como a contribuição desta para a preservação da História das comunidades sociais urbanas, uma 
vez que esse campo vem sendo percebido como espaço de representações das relações sociais 
mais humanizadas. Esse modo de compreender a História rompe com a perspectiva singular dos 
fatos e valoriza formas que ressaltam as pluralidades, expressas nos modos de vidas diferenciadas, 
nas ações do cotidiano de sujeitos anônimos, e em outras formas de convivência desenvolvidas 
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pelo homem e que problematizam aspectos que afetam, sobremaneira, o mundo contemporâneo. 
Para tanto, utilizou-se de reflexões produzidas por teóricos que pesquisam essa temática, a exem-
plo: Portelli (1997), Polack (1992), Nora (1993), Halbwachs (1945), Delgado (2006), Miranda (2010), 
Coutinho (2005) dentre outros autores. Ao procurar recuperar a memória social produzida sobre 
uma experiência coletiva, busca-se compreender como acontecimentos vividos por determinadas 
comunidades urbanas são representados por diferentes sujeitos. Nessa dialética, ressalta-se a con-
tribuição da História oral, considerando-a como campo de salvaguarda do patrimônio sócio-his-
tórico de um lugar, sejam os espaços, objetos, monumentos, ruas, praças, pessoas. Normalmente, 
esses aspectos compõem o mosaico dos lugares de memória e, precisam ser preservados para a co-
municação e continuação da história, representando simbolicamente ou materialmente o sentido 
da tradição, dos costumes de um povo. Esses lugares nascem e instituem-se a partir do sentimento 
que não existe na memória espontânea, é necessário que sejam criados mecanismos para a sua 
efetivação. São muitas as manifestações que constituem signos reveladores das reminiscências do 
lugar, podem ser apresentadas para os jovens e para quem não a conhece, assim a História da cida-
de será mantida viva na memória de todos. A integração entre memória e História faz essa última 
reconhecer a indispensabilidade das lembranças. A atenção por este campo temático justifica-se, 
ainda, pela necessidade de explorar, na História oral, aspecto do patrimônio cultural e da cidade.

Elis Regina Barbosa Angelo (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• Patrimônio Cultural: pessoas, lugares, histórias, memórias e identidades em Nova Iguaçu, RJ.

Este trabalho tem o intuito de conhecer pessoas, memórias, histórias, celebrações e lugares que 
formam o patrimônio de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nos lugares, espaços, territórios e relações, as 
pessoas vão sendo protagononistas de identidades que, ora vão traçando relações de pertencimen-
to social, por meio de suas histórias, memórias e depoimentos na confluência da herança cultural. 
Além disso, merece destaque a carência de estudos que contemplem o universo da cultura, das 
manifestações e dos saberes populares, circunscritos nos diversos territórios destas práticas. Como 
encaminhamentos metodológicos foram criados instrumentos abertos de pesquisa por meio da 
História Oral, organizando acervos de memórias dos lugares e saberes, voltados para a formação 
de referências empíricas sobre a cultura popular na cidade, inscrita em monumentos, saberes e 
sabores da terra e das “gentes” ora representadas. Como resultados, percebeu-se que, as festas, as 
celebrações religiosas, as crenças, os saberes, lugares, pessoas e objetos foram sendo representados, 
simbolizados e sentidos pelo seu povo, e, ao privilegiar essas direções, também formam o patrimô-
nio cultural da cidade, reconhecidos nos olhares, no ato de pertencer, nas relações de sociabilidade, 
de formação de territórios e de suas próprias identidades.

Eduardo Jose Afonso (UNESP-Assis - Departamento de História)
• Os Espaços da Memória : Vila Madalena, sabe lá o que é isto?

Trata-se de trabalho de pesquisa que desenvolvo há mais de 30 anos e que apresenta, não só um 
banco de dados com depoimentos de antigos moradores da Vila Madalena, como um acervo de 
mais de 4000 fotografias que documentam as transformações do bairro. Tomo como referências 
teóricas as obras de Ecléa Bosi , Pierre Nora e Michael Pollack para , a partir de suas idéias, dar 
consistência ao trabalho de recolha e análise dos depoimentos bem como da iconografia, e que 
representem a memória dos moradores da Vila Madalena e a minha, igualmente, como morador 
desse espaço urbano que habito há 55 anos.
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Cristina Helou Gomide (Universidade Federal de Goiás)
• O Rio Vermelho com referência cultural para a Cidade de Goiás: Histórias e memórias.

Este trabalho trata de abordar a história do Rio Vermelho na Cidade de Goiás, ex-capital do Estado 
de Goiás. Nessa abordagem, nos preocupamos em contextualizá-lo historicamente, desde o surgi-
mento do Arraial de Sant´anna, que depois deu lugar à Vila Boa de Goiás, depois à Cidade de Goi-
ás. É preciso dizer que a investigação sobre o tema, teve origem numa pesquisa destinada à Cidade 
e ao seu surgimento como referência patrimonial, sobretudo após a transferência da capital do 
Estado para Goiânia (cidade planejada) na década de 30 do séc. XX. Carregada de muitas histórias 
e memórias, o Rio Vermelho foi emergindo com representativo das experiências vividas na antiga 
capital, desde a concepção de “mito de origem” a ele atribuído, como também local do trabalho e 
também da destruição. Desse modo, para a realização dessa investigação, utilizamo-nos de quatro 
campos de análise. O primeiro deles, as representações a partir das narrativas dos moradores locais. 
O segundo, o rio na visão da literatura, analisando a obra de Cora Coralina. Em terceiro, o rio como 
referência nos veículos de comunicação, tais como jornais impressos. E, por último, o Rio retratado 
em cartões-postais, após a enchente de 2001, que assolou a cidade. Neste, os cartões-postais utili-
zam-se da catástrofe como atrativo para o turista, o que trás à tona uma discussão extremamente 
interessante, já que os moradores inicialmente, já haviam narrado sobre a existência de enchentes 
periódicas, conhecidas por várias gerações. Assim, nossa intenção é socializar, contribuir e dialogar 
sobre as questões levantadas por essa pesquisa, tendo como base os conceitos de História e Me-
mória. Como professora de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências Humanas, cremos 
inclusive, que este trabalho pode ser transformado em importante instrumento de ressignificação 
da história da cidade a partir das memórias e histórias sobre o rio, construindo novos caminhos e 
retomando a identidade de moradores locais.

Teófilo Carlos de Oliveira (Faculdade Projeção)
• Memória: Presente e Passado em Itambacuri

O texto aborda a história e a memória de Itambacuri buscando resgatar as memórias das popu-
lações indígenas que deram origem ao pequeno município mineiro. Esta proposta foi viabilizada 
através das fartas fontes de Itambacuri (destaco os assentamentos de batismos e casamentos), e a 
história oral como meio de reconstruir a memória da população regional de uma forma mais rica 
e esclarecedora. Ao buscar essas memórias esquecidas é necessário considerar que o processo de 
eliminação da identidade e memória dos grupos étnicos nativos do Vale do Mucuri atendeu a dois 
objetivos: o da Igreja e do Estado. Ambos unidos por valores religiosos como estratégia de subor-
dinação dessas populações que se tornariam “cristãos, nacionais e produtivos”. Ao mesmo tempo 
em que a ação missionária gerou a perda da identidade dos nativos, permitiu a sobrevivência desta 
população a uma frente pioneira leiga (fazendeiros e colonos de Filadélfia). A tensão gerada através 
deste contato é diluída a longo prazo por uma memória oficial regional que enfatiza o “heroísmo 
missionário cristão” e apaga a cultura nativa, mas não pode apagar a marcante presença indígena 
na composição da população de Itambacuri.

Venize Nazaré Ramos Rodrigues (Universidade do Estado do Pará)
• Marajó e Vaqueiros: Memórias de ofício, épica e ancestralidade.

Ser vaqueiro no Marajó, mais que um ofício, é ícone da Amazônia marajoara, pois não é possível 
pensar neste território sem a presença das fazendas e trabalhadores do gado e toda uma cultura 
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decorrente deste espaço e desta relação. Este fazer remete ä práticas ancestrais, pois é herdado 
através das cadeias familiares, onde avós, pais, filhos fazem desta arte, além de fonte de sobrevivên-
cia, marca identitária de uma região que historicamente se afirmou no cenário econômico regional 
pela produção de gado e seus derivados. Pesquisar este mundo, os saberes da experiência e as 
marcas do ofício são aspectos fundamentais para caracterizar os legados da vaqueirice tradicional, 
cultura ancestral que aproxima e opõe praticas do vaqueiro moderno. A metodologia da história 
oral, aliada a fontes bibliográficas, documental e iconográfica apoiam este trabalho, onde se cons-
troem cartografias afeitas à cultura do vaqueiro no mundo do trabalho nos campos do Marajó, ao 
mesmo tempo em que marca a história social que se constrói no cotidiano das existências huma-
nas, apoiada nas experiências individuais e coletivas.

Soeli Regina Da Silva Llima (UNC- Universidade do Contestado)
• Memória histórica: uma análise da cidade na perspectiva biográfica

O foco interpretativo deste trabalho está situado no trabalho com a história oral como possibili-
dade de compreender o processo de evolução da cidade através de biografias de vida O recorte 
temporal priorizou as primeiras décadas do século XX e o espacial o perímetro urbano do municí-
pio de Três Barras (SC). O trabalho com a história oral e memória foi pautado em ALBERTI, 2004; 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007; BOSI, 2004; MELHY, 2002; PORTELLI, 2010; THOMPSON, 1992, LE 
GOFF, 1996; NORA, 1993. Com base teórica em VAINFAS, 2002; DOSSE, 2009; RÉMOND, 2003; KO-
SELLECK, 2006, foram realizadas 15 entrevistas semiestruturadas com sujeitos com idade superior 
a 80 anos. O roteiro foi elaborado pautado no contexto histórico da formação familiar, Southem 
Brazil Lumber and Colonization Company, Guerra do Contestado, misticismo religioso e produção 
do espaço urbano. Os relatos históricos, subtraídos das fontes orais e escritas, forneceram elemen-
tos para que fossem elucidados aspectos da produção espacial urbana vinculada a company town 
da Southem Brazil Lumber and Colonization Company e MWV Rigesa; da cultura de imigrantes, 
dos momentos finais da Guerra do Contestado-1912-1916, do misticismo religioso popular, na pre-
sença do Monge João Maria. 
Os resultados preliminares vêm sendo divulgados no jornal local, de tiragem mensal, na coluna 
intitulada “Lembranças de Três Barras”. As histórias de vida passaram a ser percebidas como algo 
relevante para a cidade.
Aspectos da memória, de ordem subjetiva, foram investigados quando focada a Guerra do Con-
testado. A narrativa biográfica contextualizada com fontes bibliográfica, fotográficas, mapas, so-
madas a dados estatísticos puderam ser relacionados com a evolução da cidade nos aspectos de 
economia, bairros, vilas operárias e de infraestrutura no setor de saúde, educação e transporte. 
A biografia histórica como importante fonte da memória da cidade, traduz não unicamente a 
experiência do biografado, vai além, estando implícitos nela os valores, idéias, tradições e compor-
tamentos, ou seja, formas de ser e agir da sociedade.

Tânia dos Santos Tavares (Escola Municipal)
• Grupo dos Onze: a esquerda brizolista (1963-1964)

O presente trabalho tem como objetivo verificar uma pequena parte da história política brasileira. 
Os Grupos dos Onze Companheiros ou Comandos Nacionalistas foram um movimento de esquer-
da organizado pelo então deputado federal do estado da Guanabara, Leonel de Moura Brizola, em 
outubro de 1963. Esses grupos tinham o objetivo de pressionar o presidente João Goulart para a 
realização das Reformas de Base. Os Grupos dos Onze Companheiros tiveram vida curta e se des-
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mobilizaram com o golpe civil/militar, em 1ª de abril de 1964. 
Ao iniciar este trabalho, deparei-me com a pouca bibliografia a respeito desse tema, talvez pela 
curta duração que esse movimento teve. Mesmo assim, os Grupos dos Onze tiveram grande re-
percussão política sendo comparados a células comunistas, no entanto, verificamos em nossa pes-
quisa que tratava-se de simples trabalhadores urbanos, que, logo após o golpe civil/militar, foram 
perseguidos, presos e torturados pela ditadura militar.
Cabe ressaltar que a organização brizolista se deu num período de intensas transformações polí-
ticas e econômicas na sociedade brasileira, que foram determinantes para o surgimento de mo-
vimentos e grupos sociais, sobretudo de esquerda, que participaram ativamente das lutas e dos 
conflitos de classe. 
Para tanto, Brizola defendia ações mais radicais para as transformações que propunha, como a 
possibilidade de fechar o Congresso Nacional, além de defender a intervenção das Forças Armadas 
no processo político, ideias essas que despertaram ainda

José Jorge Andrade Damasceno (Universidade do Estado da Bahia - UNEB)
• Histórias e memórias da cidade - Alagoinhas nas trilhas da “Era das Ferrovias” – 1856-1896.

Este trabalho apresenta o desdobramento de leituras e pesquisas acerca da História e Memória da 
cidade de Alagoinhas. Nele, se procura traçar um breve arrazoado por meio do qual, se traça em 
rápidas pinceladas, um perfil da cidade, no curso de sua estruturação urbana, de sua afirmação 
como Vila emancipada, bem como do seu processo de desenvolvimento sócio-cultural.
Ao que parece, a base econômica que permite a construção do pensamento “modernizante” sobre 
a qual repousa tal processo urbanizador, se consubstancia na sua inserção nos horizontes abertos 
pela implantação de ferrovias, propiciada pelo prestígio político de suas lideranças.
Conforme transparece nos elementos apreendidos e analisados pelos pesquisadores que têm se 
debruçado sobre as evidências históricas até aqui encontradas, as lideranças locais foram beneficia-
das pelas novas oportunidades abertas pela necessidade de aplicação do capital, agora abundante, 
por conta do fim do tráfico. 
Assim, Alagoinhas era um dos pontos por onde deveria passar a ferrovia que ligaria o porto ma-
rítimo da cidade da Bahia, ao porto fluvial de Juazeiro, na divisa com a província de Pernambuco.
Aquela estrada, acabaria por ser o ponto de inflexão econômica e social, que permitiria a urbe 
alagoinhense, saltar da condição de vila recém-emancipada, para a condição de cidade das mais 
prósperas da região, que alcança no final do século XIX.

Cristiano Rodrigues Rabelo (SEDUC CE)
• Comemorar e celebrar: significados e ressignificações da passagem do Padre “Chico” pelo 

Conjunto Palmeiras.
O presente trabalho tem como objetivo analisar como as celebrações em torno da presença do 
Padre “Chico” no Conjunto Palmeiras movimentou uma série de lembranças acerca da formação 
do bairro. O local começou a ser povoado a partir de 1974 com a retirada de famílias oriundas de 
algumas favelas no município de Fortaleza, Ceará. Tal iniciativa foi promovida pela Fundação de 
Serviço Social de Fortaleza (F.S.S.F.), órgão da Prefeitura e responsável pelo desenvolvimento do 
programa de desfavelamento, que motivou a criação de três conjuntos habitacionais na cidade. O 
programa constituía numa alternativa aos projetos financiados pelo Banco Nacional de Habitação 
(BNH), visto que, os moradores não teriam condições de cumprir com o pagamento necessário 
à quitação das prestações. Por isso, a criação dos conjuntos atendeu a uma metodologia própria, 
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particular à cidade de Fortaleza, que posteriormente se tornou referência nacional. Desse, surgiram 
os Conjuntos Marechal Rondon, Conjunto Alvorada e o Conjunto Palmeiras. Apesar de ter sido o 
último, foi o menos planejado. No ano de 1974, os projetos para a instalação já ocorriam, porém 
com a forte quadra chuvosa naquele ano, os moradores de áreas de riscos sofreram as consequên-
cias por morar próximo a riachos e lagoas. Várias famílias ficaram desabrigadas, sendo necessário 
a retirada imediata da população dessas regiões. Foi sob tais condições, que o projeto ainda inicial 
do Conjunto Palmeiras precisou ser acelerado e várias famílias foram transferidas para o novo local, 
distante do centro da cidade e sem estrutura como transporte, água encanada e energia elétrica. 
Essa situação gerou uma série de lutas sociais que reivindicavam serviços básicos para melhores 
condições de vida. A partir do final da década de setenta e durante a década de oitenta, obteve 
a ajuda, com a presença da Comunidade Eclesial de Base (CEB) e a vinda de padres ligados à Teo-
logia da Libertação, na organização política para o enfretamento dos problemas locais, tendo na 
relação com a fé um forte apoio. É nesse esteio que surge a figura do Padre Francisco Moser, uma 
liderança, que tornou-se referência lembrada até hoje quando se remete ao passado do Conjunto 
Palmeiras. É, portanto, o retorno a essas lutas que o evento, intitulado de semana missionária, traz 
à tona uma série de comemorações, entendidas aqui como um importante lugar de memória, que 
foi responsável por mobilizar formas de recordação que nos permite refletir acerca dos significados 
e ressignificações que a atualização dessas lembranças geraram em relação à memória do bairro.

Jorge Artur Caetano Lopes dos Santos (Secretaria de Educação do DF)
• História e memória: leituras e possibilidades nos livros didáticos

Um dos objetivos desse trabalho é discutir as relações entre história e memória com base nas leitu-
ras de importantes autores que trataram do tema. Além disso, também é um objetivo pensar essas 
possibilidades no ensino de história através de livros didáticos de história do ensino fundamental. 
Esses objetivos são atravessados pela minha prática em sala de aula no CEF 308 do Recanto das 
Emas, cidade do DF, escola da rede pública. 
A relação entre história e memória pode ser definida como tensa e inevitável, uma vez que temos 
diante de nós dois discursos relacionados de alguma forma com o passado. Tanto nos discursos da 
história quanto da memória, há um movimento no presente de se referir àquilo que já não é, onde 
demandas subjetivas e objetivas se misturam. 
Nesse exercício de repensar a articulação entre história e memória, através das leituras sobre esses 
dois discursos sobre o passado e suas relações, foi possível perceber a presença de alguns regimes 
de verdade dando a ler a relação entre eles. Trago esse conceito de regimes de verdade de Michel 
Foucault, pois entendo que a existência de regras para se escrever a história é um indicativo dos 
diferentes níveis das disputas de poder que atravessam a construção dessa escrita, fazem-na fun-
cionar como um regime de verdade.
Para o primeiro objetivo do presente trabalho, identifiquei regimes de verdade sobre a relação 
entre memória e história, que se integram ao fazer dos historiadores e às práticas de ensino de 
história, atentando para dois deles com maior atenção, ainda que reconheça que isso está longe 
de esgotar as possibilidades de análise. O primeiro regime de verdade sobre história e memória 
identificado defende e estabelece a posição da história como “crítica da memória”, emergindo das 
disputas entre memórias, já que é resultado de “uma rede complexa” que confere outros significa-
dos ao passado, mas sempre marcando sua posição desnaturalizada e desnaturalizante.
O outro regime de verdade defende que não podemos nos ater apenas ao olhar sequencial de da-
tas e ao tempo cronológico, homogêneo e vazio, que ofusca as temporalidades históricas. Esse re-
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gime apresenta a memória não como fonte ou objeto para a história, mas como dotada de ritmos 
próprios, ritmos estes que conferem visibilidade às temporalidades históricas.
Embora existam aproximações e distanciamentos entre eles, estes dois regimes de verdade se im-
puseram como as formas hegemônicas para operacionalizar a relação entre memória e história ao 
longo das leituras. 
Esses regimes chegam de formas diferentes aos livros didáticos e ao ensino de história. Existe pouca 
preocupação em marcar a distinção entre memória e história, assim como os termos da relação 
entre os dois discursos.

Alexandre Elias da Silva (IFF)
• O Porto Importa? Os impactos do Terminal Portuário de Macaé (TEPOR) na Colônia de 

Pescadores Z-3 e na Associação Mista de Pescadores de Macaé
A cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, vive a perspectiva da instalação de um terminal 
portuário para auxiliar as operações da indústria petrolífera (Supply Boats), principal fonte de re-
ceitas da cidade e da região. A implantação de um projeto com a envergadura do TEPOR já vem 
mobilizando a sociedade civil de Macaé e Região seja em apoio ou em oposição. Baseamos nossas 
análises com a técnica da História Oral e pesquisas de opinião com as comunidades afetadas e a 
sociedade. Os grupos organizados a favor (Porto eu Apoio!, Administração Municipal, Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Macaé, e 16 dos 17 vereadores da cidade) ressaltam a importância do projeto 
para a economia da cidade, visto que o porto existente na praia de Imbetiba não é suficiente para 
o tamanho das ações de transbordo e suprimentos para as plataformas petrolíferas da Bacia de 
Campos. De outro lado, setores da sociedade civil (agrupados no movimento Xô Porto!) alertam 
para os impactos no meio ambiente e na cidade de forma geral já que, segundo esse grupo, os 
supostos benefícios trazidos não compensarão os reais impactos gerados para a cidade. Partimos 
No relatório de impacto ambiental é explicitado que haverá impacto nas colônias de pescadores 
instaladas na cidade. Nosso trabalho consiste pesquisar tais impactos diretos e indiretos nas comu-
nidades pesqueiras de Macaé. Utilizaremos a técnica da História Oral e entrevistas com os mem-
bros das comunidades afetadas para aferirmos como os impactos são sentidos em tais agentes e se 
os esclarecimentos e ações previstos no Relatório de Impacto estão sendo suficientes. Ressaltamos 
também que nosso trabalho faz parte do projeto de extensão desenvolvido no âmbito do Instituto 
Federal Fluminense, Campus Macaé iniciado em abril de 2015 e com duração até fevereiro de 2016.

Danilo Leite Moreira (UFGD)
• “É no sofrimento que a gente cresce”: a construção do distrito de Batayporã-MS

O trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa, ora em andamento, refe-
rente ao município de Batayporã, localizado na região sudeste do Estado de Mato Grosso do Sul, 
conhecida também como Vale do Ivinhema. O surgimento de Batayporã ocorreu como resultado 
das campanhas de colonização promovidas pelo Governo Getúlio Vargas, denominadas em con-
junto de “Marcha para o Oeste”, no período caracterizado por Estado Novo. Batayporã também 
deve seu surgimento às ações do tchecoslovaco Jan Antonin Bata, proprietário da Companhia Via-
ção São Paulo – Mato Grosso, idealizador e fundador de alguns municípios no país. Deve-se des-
tacar que esse processo de colonização deste município sempre estivera relacionado à memória 
do dono da colonizadora. A partir de 1953, quando o atual município foi elevado à categoria de 
distrito, instalou-se um considerável número de migrantes, oriundos do Oeste paulista e de outras 
regiões do Brasil. Como os trabalhos de cunho científico referentes à colonização estão relaciona-
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dos ao dono da colonizadora, procura-se, com a pesquisa empreendida, reconstruir o processo de 
colonização por meio das narrativas dos primeiros colonos, pois, na década de 1950, apostando 
em uma vida melhor, essas pessoas trouxeram, em suas bagagens, sonhos e esperança de um novo 
começo. Para reconstruir o processo de colonização do então distrito de Batayporã, uso, como 
metodologia, a história oral, pois nada melhor do que o relato das pessoas que vivenciaram esse 
processo de colonização para narrar as experiências na construção do então distrito de Batayporã.

Mariane Martins
• Entre o rural e o urbano: modos de viver e conviver de moradores no Pântano do Sul 

(Florianópolis/SC 1970-2014)
O presente artigo, fruto da a pesquisa de mestrado “Lembrar para saber, lembrar para conhecer (ou 
esquecer): Tempo Presente e Patrimônios Imateriais no Pântano do Sul. (década de 1970-2013)” 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Ca-
tarina, tem como principal intuito investigar os vínculos sociais existentes entre os moradores do 
Pântano do Sul bairro localizado ao sul da Ilha de Santa Catarina, cerca de 27 km do perímetro ur-
bano da cidade de Florianópolis. Observa-se nesta localidade um processo de sociabilidade onde 
a grande maioria dos moradores se conhecem, se cumprimentam, se visitam e, que estes também 
possuem mecanismos de vigilância social bastante intensos. Pode-se pensar que os níveis de pa-
rentesco e a proximidade vicinal sejam em parte responsáveis por isso e apontam para um passado 
rural, pois é característico desse ambiente maior integração entre as pessoas, diferentemente do 
espaço urbano que tende a gerar o anonimato. Busca-se, então, por meio de entrevistas de mora-
dores - divididos entre jovens e idosos – alcançar o entendimento acerca dessa proximidade para 
além dos laços sanguíneos e, ainda, observar quais divergências e convergências nas entrevistas no 
modo de ver tais relações. Para tanto a história oral será mobilizada, tendo em vista a necessidade 
de problematização destes documentos. Intenta-se ainda analisar de que maneira a modernização 
de Florianópolis, iniciada em 1970, atua nessas relações e no modo de vida dos moradores do Pân-
tano do Sul, e como se estabelece essa linha tênue entre rural e urbano, aspectos marcantes para 
compreender o modo de vida e as relação estabelecidas entre os moradores.

Cristiele Aline Kuhn Terhorst (PPGH Universidade de Passo Fundo)
• Selbach: uma história?

Selbach, um município localizado no Alto Jacuí, colonizado por descendentes de alemães catego-
ricamente escolhidos para ocuparem os lotes de terra (inicialmente de propriedade do Coronel 
Jacob Selbach Júnior, comerciante e amigo de Júlio de Castilhos), é o ponto de partida para uma 
análise sobre o histórico da comunidade, que possui fortes traços étnicos (na linguagem, através 
do sotaque característico, do dialeto com gírias e da língua alemã, ainda presentes no cotidiano da 
população; na gastronomia, através da preparação e consumo de pratos típicos da culinária alemã, 
como linguiças diversas, cucas e tortas, chucrute, entre outros tantos; na educação, formal e não 
formal como o costume de frequentar o catecismo fervorosamente e a manifestação da religio-
sidade não só na igreja, mas em outras instituições; e na forma de viver, através de divertimentos 
em sociedade, tais como grupos: de bolão e bolãozinho, de corais infantis e adultos, de produção 
de artesanatos com linhas, da organização de grupo de casais para ir aos Bailes de Kerb) e que não 
questiona o que havia e ocorria nestes territórios antes da colonização.
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023. Cidades e Práticas Culturais: modernidade, subjetividades e configurações de 
identidades
Coordenação: Carla Miucci Ferraresi de Barros, Fabiana Lopes da Cunha

Resumo: A proposta do Seminário Temático é abordar as representações e as práticas culturais 
ocorridas no processo de modernização das cidades e da configuração dos valores da modernida-
de, buscando abordar os múltiplos processos de subjetivação, princípios e normas que se apresen-
tam como desafios para a configuração das identidades social e nacional, buscando refletir sobre o 
lugar do historiador nesse processo. 
Pretende-se abrir espaço às questões sobre impasses, tensões, ambigüidades, resistências e contra-
dições presentes nos processos de normatização e subjetivação da população das cidades, buscan-
do lançar luz aos valores que constituem o projeto de identidade nacional, que conformam dife-
rentes vivências, sociabilidades e maneiras de estar no mundo, experienciadas por grupos sociais 
diversos.
Justificativa: Refletir sobre a modernidade, as práticas e representações culturais e o processo de 
urbanização das cidades, dá-nos possibilidades de percepção das normas e valores que prescrevem 
e orientam os comportamentos dos atores sociais no interior da trama urbana, delineando assim, 
um entendimento sobre as intrincadas relações e fortes tensões que configuram tanto os proces-
sos de subjetivação dos indivíduos quanto o projeto de identidade nacional. 
Nesse sentido, nossa proposta é consonante com investigações que refletem sobre diferentes ma-
nifestações culturais na modernidade, buscando revelar as tensões existentes entre as práticas e as 
representações dos valores sociais em questão. Além dos processos normatizadores e disciplina-
dores presentes no cenário urbano, buscamos incorporar em nossas reflexões, aspectos informais 
do cotidiano da cidade, - em geral não informados pelos documentos oficiais e desprezados pelas 
elites - especialmente aqueles que convergem para a configuração de novos arranjos sociais e novas 
formas de sociabilidade e de compreensão das mesmas, tais como: música, documentos iconográ-
ficos, audiovisual, festas, patrimônio cultural etc. Nosso objetivo é discutir como essas identidades 
são habilmente tecidas por meio de múltiplas estratégias e táticas, e que se configuram em atitudes 
e comportamentos diversificados.

Maria Letícia Silva Ticle (Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerai)
• O bairro Santa Tereza em Belo Horizonte: caracterização histórica, caráter e patrimônio 

cultural
O trabalho aqui apresentado traz à luz a discussão sobre o bairro Santa Tereza, em Belo Horizon-
te, presença marcante em uma das ocupações mais antigas da cidade. A análise feita perpassa a 
história do bairro desde seu surgimento como colônia agrícola até o presente momento, quando 
é oficialmente incluído na agenda de preservação do patrimônio cultural pelo poder público mu-
nicipal. Será discutido o caráter do bairro, ressaltando algumas das características mais observadas 
na literatura específica – lugar de sociabilidade e tradição, além do papel de alteridade na cidade. 
As relações sociais que se desenrolam em Santa Tereza são constantemente citadas como defini-
doras de sua singularidade e justificativa de sua proteção. Em que elas se diferenciam das relações 
típicas da metrópole? Em que medida a forma do bairro é suporte e promove essa sociabilidade? 
Serão estudados os valores que embasaram sua proteção patrimonial, desde as diversas tempo-
ralidades existentes em Santa Tereza até a arquitetura simples do bairro. As observações in loco 
e entrevistas são confrontadas com as representações difundidas sobre o bairro, ora reafirmando 
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o imaginário coletivo construído e constantemente reafirmado pela população e pela mídia, ora 
demonstrando subjetividades que extrapolam o estereótipo difundido. O presente artigo é fruto 
da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, combinada à análise da conjuntura atual sobre 
o bairro Santa Tereza. A autora utiliza noções e conceitos interdisciplinares como chaves de leitura 
do bairro, como paisagem, espaço, lugar e território, tradição, patrimônio e vida urbana. Além dos 
autores que já trabalharam sobre o mesmo objeto de pesquisa, o suporte teórico traz Maria Stella 
Bresciani, Pierre Sansot, Anne Cauquelin, Simmel, Eric Hobsbawn e outros autores para fundamen-
tar os conceitos empregados. Integra a estrutura da dissertação de mestrado da autora, ainda em 
processo de escrita e com pretensão de defesa em fevereiro de 2016.

Renato Brancaglione Cristofi (Universidade de São Paulo)
• O Palacete Mourisco dos Andraus - a residência orientalista da Avenida Paulista.

A proposta de trabalho que encaminhamos ao XXVIII Simpósio Nacional de História é de apre-
sentar Palacete dos Andraus, um dos orientalismos arquitetônicos em residências da cidade de 
São Paulo, marcado por sua singularidade espacial, situado na Avenida Paulista, mas sobretudo no 
imaginário coletivo da cidade, antes e após demolição.
“A Mourisca” é distinta dos demais orientalismos que ascenderam na arquitetura brasileira de fins 
do século XIX. Se pelo caminho de seu campo produtivo, este orientalismo encontra similaridade 
com os demais ecletismos arquitetônicos que em as aspirações sociais, procuravam construir e 
apresentar São Paulo nos modelos de urbanidade, pelas quais expressões estéticas eram incorpo-
radas a fim de conferir áurea “moderna” e “civilizada” pela simples introdução de gostos, progra-
mas e usos da arquitetura praticada nas cidades europeias, sobretudo Paris. Porém, o que difere a 
residência dos Andraus e que procuraremos problematizar no trabalho apresentado ao simpósio 
é sua condição de incorporação da imagem orientalista da arquitetura enquanto apresentação de 
uma identidade no seio de uma cidade, que passava por mutações não só estéticos-formais ou de 
urbanidade, mas que expressavam as próprias tensões sociais de uma cidade em expansão e de um 
imigrante que procura conquistar seus espaços. 
Entre as singularidades que procuremos problematizar no trabalho, é o fato do palacete ter sido 
construído em 1896, enquanto uma vila de gosto francês, construída pelo empresário Henrique 
Shaumanm. A face orientalista do edifício, todavia, ascendeu em 1934, por desejo de seu segundo 
proprietário, um imigrante sírio. Abraão Andraus, que pelo palacete procurava apresentar-se pe-
rante os círculos sociais da elite paulista. O Palacete que fora construído dentro de todos os gostos, 
modos, costumes que permeavam o imaginário burguês - naquilo que poderia oferecer uma cons-
trução “moderna” aos modelos europeus, enquanto conforto, habitus e distinção. Fora “mourisca-
do”, marcadamente pela aceitação da imagem do orientalismo arquitetônico, enquanto represen-
tação e retrato do “eu”, ou seja, na aceitação da alteridade do orientalismo enquanto possibilidade 
de identidade, naquilo que pudesse apresentar o proprietário, no que lhe era distinto: sua origem 
étnica, sua trajetória de vida de imigrante-aventureiro, e sobretudo, sua ascensão econômica na 
cidade, da qual a residência não é apenas uma conquista de espaço na principal avenida da cidade, 
mas também a afirmação de uma identidade homogenizada na diferença da imagem do “outro”. 
Porém, o fazendo dentro dos padrões sociais que permitia a arquitetura eclética, em igualdade e 
vizinhança com a elite local tradicional, dentro das redes de produção arquitetônica da cidade, o 
que incluía outros imigrantes.

Rosa Maria Ferreira da Silva (Universidade Federal de Uberlandia)
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• Cultura, República, Memória e Cinema. Apontamentos de pesquisa sobre a construção da 
cidade no interior do Brasil. Cidade de Patos, Minas, 1889 - 1933.
Esta comunicação tem por objetivo apresentar alguns apontamentos que nortearam a consecu-
ção de nossa pesquisa de Doutorado acerca da constituição da cidade republicana no interior do 
Brasil. Tomando como objeto de pesquisa a Cidade de Patos, atual Patos de Minas, localizada na re-
gião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, verificou-se que do ponto de vista bibliográfico, o tema 
da cidade foi pouco visitado no interior, especialmente no interior de Minas Gerais. Por outro lado, 
ainda que a construção da cidade de Patos tenha dialogado com as intervenções urbanas que mar-
cariam os fins do século XIX e seriam vitais para a experiência da modernidade, em se tratando da 
temática eleita para a pesquisa a contextualização na República revelou-se mais operacional. Não 
obstante, ao realizar a problematização do objeto, percebeu-se que, embora a cidade de Patos de 
Minas possua uma representação que a equivale a um lugar tranquilo e de bem viver, sua memória 
urbana dá conta de um processo eivado de conflitos, não raro sangrentos, entre as elites locais. 
Por fim, toda a documentação pesquisada para a composição da Tese, ensejou, além do trabalho 
acadêmico, a produção de um filme, “Janelas para 30”, cujo roteiro e Direção de Produção foram 
executados também pela autora desta comunicação.

Patrícia Vargas Lopes De Araujo (Universidade Federal de Viçosa)
• Ordenamento urbano, Administração municipal e Aspirações de modernização - 

Campanha/MG (1890-1830)
Essa proposta de trabalho tem como objetivo a análise das intervenções realizadas por políticos, 
especialmente os denominados Agentes do Executivo Municipal, e outros agentes sociais, na cida-
de de Campanha/MG, no período compreendido entre 1890-1930, procurando verificar as ações 
empreendidas no espaço urbano a partir de três vetores: a remodelação/melhoramentos, o sane-
amento e o embelezamento. Além disso, interessa-nos discutir também questões relacionadas às 
noções de modernização e intervenções urbanas. Tais preocupações podem se ligar a uma noção 
mais abrangente: a de melhoramentos, e revelavam a preocupação de que as cidades necessita-
vam renovar suas feições a fim de se mostrarem modernas, progressistas e civilizadas. As cidades 
modernizadas constituir-se-iam a expressão mais representativa do progresso material e civiliza-
tório de finais do século XX e metade do século XX. Embora não seja um termo empregado entre 
finais do século XIX e começo do século XX, o termo modernização é utilizado como uma cate-
goria explicativa que busca a aproximação com a realidade histórica estudada e sua compreensão. 
Compreende-se que a modernização corresponde às perspectivas de incorporação das inovações 
do capitalismo europeu àquela época. Propomos tomar como ponto de reflexão o processo de 
remodelação e de intervenções urbanísticas, vistos a partir da pequena cidade de Campanha, no 
interior de Minas Gerais, buscando compreender como se incorporavam as aspirações de moder-
nização. As mudanças de ordem material e as transformações de caráter cultural constituir-se-iam 
como iniciativas necessárias ao desenvolvimento desse projeto modernizador/civilizador idealiza-
do pelas elites políticas e intelectuais brasileiras. Partimos da perspectiva de que ocorre um pro-
cesso de modernização no interior no Brasil, nas pequenas cidades, tal como Campanha, em que a 
modernização da cidade se expressaria pela busca da incorporação de um ideário civilizatório, de 
remodelação e de intervenções empreendidas no espaço da cidade, bem como de transformações 
no campo do comportamento, mas compartilhando ou incorporando esses princípios a partir de 
suas singularidades locais. Frequentemente os estudos sobre os processos de modernização urba-
na no Brasil tem privilegiado o movimento que se segue da capital para o interior ou do centro 
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para interior, perdendo-se aspectos locais desse processo. Dessa forma, ao se investigar as trans-
formações urbanas ocorridas em Campanha busca-se cumprir o objetivo de analisar os processos 
da modernização no interior do Brasil, considerando-se suas especificidades locais e as condições 
próprias do interior em sua formulação da modernidade.

Eliane Kuvasney
• Os mapas como ‘operadores espaciais’ na construção da ideia de modernidade na cidade de 

São Paulo do início do século XX
A pesquisa trata das representações da cidade de São Paulo no início do século XX, período que 
se configura como a gênese da metrópole paulistana. Os principais objetos da pesquisa são os 
mapas, aqui analisados como objetos técnicos representativos das sociedades de seu tempo e que 
“tem o poder, como muitas outras imagens, de orientar as decisões da sociedade e da cultura, 
simplesmente porque formata a visão do mundo sobre a qual se baseiam essas decisões” (BESSE, 
2006, p.5, trad. nossa). O que se busca é de que forma o ambiente de transformações do inicio do 
século XX influenciou e foi influenciado pela produção cartográfica, no caso específico dos mapas 
que estavam sendo produzidos representando a cidade de São Paulo e seu entorno. A hipótese 
deste trabalho é que a forma como a cartografia refletia as mudanças começou a participar da 
dinâmica da cidade e que os ingredientes dessa dinâmica (as ideias de crescimento e expansão, 
por exemplo) passaram a ser orientados pelos mapas, ou seja, os mapas tornaram-se “operadores 
espaciais” (“entidades que possuem a capacidade a agir com ‘desempenho’ no espaço geográfico 
das sociedades interessadas” conforme LUSSAULT, 2007, p.19, trad. nossa). Constata-se, em princí-
pio, que os mapas tornam-se operadores não humanos, artefatos “simples protagonistas” da ação 
dos verdadeiros operadores espaciais- humanos e, portanto, dotados de competência enunciativa. 
Caberá à pesquisa esclarecer até que ponto estes artefatos deixaram de ser simples protagonistas 
para - dotados de competência enunciativa que os hibridiza (“O mapa nos mostra”, “o mapa nos 
informa”) – tornarem-se quase personagens. O objetivo principal da pesquisa é contribuir para o 
desenvolvimento de uma geohistória cartográfica na perspectiva de analisar os mapas como fatos/
fenômenos sociais e assim refletir sobre a extensão e duração desses fenômenos na organização e 
funcionamento dos espaços das sociedades.

Bruna Scheifer (Fateb)
• Paranaguá: A cidade imaginada

Esta pesquisa problematiza historicamente a cidade de Paranaguá enquanto espaço de práticas, 
inclusive discursivas, focalizando a estreita relação entre o cotidiano urbano, a Estrada de Ferro 
Paranaguá-Curitiba e o Porto, os investimentos em reformas urbanas e os ideais de modernidade. 
O recorte temporal abarca o período entre meados do século XIX, quando Paranaguá perde a 
representatividade político-administrativa no Paraná para Curitiba, escolhida para ser a capital da 
recém-criada província, e 1931, quando foi criado o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. 
Neste período, a cidade perde o título de cidade mais importante do Paraná e passa a ser repre-
sentada como “Princesa do Litoral”, afirmando-se mais como cidade portuária. A construção da 
estrada de ferro e investimentos no espaço urbano, como a implantação da água encanada e da 
rede de esgotos, no início do século XX, são constantemente rememorados. Para a realização deste 
estudo, foram utilizadas fontes como jornais e revistas locais, relatórios e mensagens de governo e 
atas da Câmara Municipal.
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Jeferson Augusto da Cruz (Centro de Educação Superior à Distância - CESAD/UFS)
• Um flâner à sergipana: Modernidade, urbanização e cotidiano de Aracaju na Belle Époque 

(1918-1926)
Um período entressecular marcado por transformações, essa foi uma das características que per-
mearam as últimas décadas do século XIX e as iniciais do XX. Nessa época, ocorreram diversas 
mudanças nos âmbitos político e social, a cidade se converteu no palco onde foram materializadas 
as transfigurações que caracterizavam esse momento. No Brasil, com a implantação da república 
em 1889, as palavras ordem e progresso estavam em alta, se fazia necessário conduzir o pais aos 
ideais modernos que outrora vigoravam na Europa, por isso a urbanização das principais cidades 
brasileiras, principalmente as capitais dos estados, foram empreendidas com intuito de vivenciar 
os ares cosmopolitas e modernos tão almejados pelo novo regime. Sergipe, menor estado da fede-
ração, não sentiu de imediato as modificações empreendidas no âmbito urbano, pois mesmo sen-
do idealizada na sua gênese como moderna, a capital sergipana, Aracaju, ficou inerte durante mais 
de meio século, ocorrendo mudanças significativas em sua estrutura citadina a partir no segundo 
decênio do século passado. Por isso, o propósito deste estudo é apresentar o processo de moderni-
zação e urbanização de Aracaju, principado em 1910, porém, intensificado a partir de 1918 e 1920. 
Para a realização deste trabalho, foram utilizados jornais do período analisado, juntamente com 
os relatórios presidenciais e o Diário Oficial do Estado, ambas as documentações comparavam as 
transformações empreendidas na menor capital do país ao processo de embelezamento do Rio 
de Janeiro em 1903, capitaneado pelo então prefeito Pereira Passos e as reformas em Paris imple-
mentadas na segunda metade do século XIX pelo Barão Haussmann. Sendo assim, através dessas 
comparações, um dos objetivos deste estudo é analisar o processo de inserção da Belle Époque em 
Aracaju através do seu projeto de modernização e urbanização, iniciado na gestão do presidente 
do Estado José Joaquim Pereira Lobo (1918-1922) e impulsionado por seu sucessor Maurício Grac-
cho Cardoso (1922-1926). Concomitantemente, tomarei como interlocutores autores que se de-
bruçaram sobre a temática no âmbito nacional e sergipano, juntamente com os que evidenciam os 
conceitos de modernidade, representação, apropriação e cotidiano, facilitando assim o descortinar 
desses eventos e possibilitando a melhor compreensão do objeto estudado.

Sylvia Costa Couceiro (Fundação Joaquim Nabuco)
• Pelas ruas da cidade: a presença afrodescendente - confrontos e conciliações no Recife dos 

anos 1920
A partir do início da década de 1910 uma série de transformações se operaram na cidade do Recife, 
sobretudo com relação aos espaços públicos. Sob o espírito das reformas realizadas Paris, Rio de 
Janeiro e em outras cidades, o Recife se modernizava, gerando alterações profundas no seu cenário 
e nos padrões de convívio da população. A modernização do Porto, a reforma urbana do Bairro 
do Recife, as melhorias nos serviços de abastecimento d’água e o Plano de Esgotamento Sanitário, 
fizeram parte de um rol de melhoramentos empreendidos nessa fase. As reformas realizadas du-
rante o governo de Sérgio Loreto nos anos vinte, tais como: abertura de avenidas e ruas, construção 
de mercados públicos, urbanização de áreas da cidade, embelezamento de praças, dentre outras, 
mudaram a paisagem da cidade. 
O impacto que tais mudanças causavam não se resumia aos aspectos estéticos, higiênicos ou eco-
nômicos. Os melhoramentos urbanos implicavam em modificações profundas nos hábitos coti-
dianos e modos de viver a cidade. A rua era, agora, um espaço disputado. Vendedores ambulantes, 
carregadores, mendigos, crianças, prostitutas e tantos outros que faziam das vias públicas o seu 
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lugar de trabalho, subsistência e diversão, agora tinham concorrentes. As elites, satisfeitas com 
a modernização da cidade, também queriam ocupar as ruas. Passeavam pelos novos parques e 
praças, faziam compras nas lojas elegantes da Rua Nova, torciam, às margens do Capibaribe nas 
competições de remo, procurando novos espaços de convivência e sociabilidade. 
Assim, uma luta pelo território das ruas da cidade foi travada nessa fase. Nessa batalha para manu-
tenção e conquista de territórios, às vezes esses grupos se aproximavam, faziam alianças e tolera-
vam atitudes, num rico e complexo processo de embates e acordos. Diálogo tenso entre diferentes 
e desiguais, as ações passavam do confronto e do uso da força, para momentos de recuo, em que a 
cautela e os pactos eram a melhor solução. 
Este trabalho tem como objetivo analisar esse momento de conflitos e convivências nas ruas da ci-
dade, tendo como ponto de partida a presença afrodescendente nas ruas do Recife dos anos 1920. 
As revistas de variedades, as colunas policiais dos jornais da época, além da análise das imagens 
fotográficas do acervo iconográfico da Fundação Joaquim Nabuco, que conta com cerca de 200 
mil documentos, entre fotografias, cartões postais, selos, rótulos de cachaça e de cigarro, foram 
a base para a construção desse texto. O foco está nos embates e momentos de conciliação entre 
esses diferentes grupos que compunham a cidade, visando, sobretudo, evidenciar a presença negra 
nas ruas, identificando modos de comportamento, atividades desempenhadas, diversões e demais 
aspectos ligados a ao cotidiano nas ruas do Recife nos anos vinte.

Thiago da Silva Nobre (Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patrimônio)
• “Menino amarelo, comedor de broa”: Modernismo e construção da Identidade Regional em 

Fortaleza (1927 – 1931)
Este trabalho tem como objetivo compreender a produção literária lavrada pelos intelectuais 
participantes do movimento modernista em Fortaleza, de 1927 a 1931, no que diz respeito aos 
seus discursos sobre a identidade regional cearense e nordestina. De acordo com a documentação 
histórica manuseada, foi percebido que a produção letrada, dos intelectuais engajados na estéti-
ca moderna em Fortaleza, possuía um sentindo comum compartilhado, que era a construção da 
identidade regional do Nordeste (espaço geográfico) e do nordestino (indivíduos que possuíam 
uma cultura específica). Neste sentido, pretende-se compreender a produção dos discursos destes 
agentes letrados, bem como o relacionamento dentro de uma constelação caótica de discursos 
possíveis, os limites, os significados, as implicações e os temas. A metodologia utilizada para a ela-
boração deste artigo foi análise do discurso presente nas poesias, nos textos jornalísticos e nas 
entrevistas dos intelectuais participantes do movimento modernista em Fortaleza. Também fora 
feito o cruzamento de fontes, como as memorialísticas e as oficias da época para estabelecer um 
diálogo crítico. As fontes históricas manuseadas foram o livro O Canto Novo da Raça, o jornal O 
POVO, bem como as folhas modernistas Maracajá e Cipó de Fogo. Acredita-se, portanto, que os 
escritores participantes da geração modernista em Fortaleza contribuíram com sua produção le-
trada, no universo de discursos possíveis, na construção e na edificação da identidade regional do 
Nordeste e do nordestino. No qual toda uma gama e sorte de discursos produzidos (políticos, mé-
dicos, urbanísticos, literários, científicos) criaram o conjunto imagético-discursivo que entendemos 
como sendo a região Nordeste do país.

Everton Vieira Barbosa
• Mais que uma “cidade dos pianos”: A polifonia carioca oitocentista por meio dos impressos 

periódicos (1840-1889)



416

Desde a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, e com o início de sua fabricação no 
país, em 1834, o piano foi o instrumento que ganhou tamanho destaque no meado oitocentista, 
em especial na cidade do Rio de Janeiro, a ponto de Manuel Araújo Porto-Alegre, em 1856, carac-
terizar a cidade imperial como “a cidade dos pianos”. Tal caracterização é resultado não apenas ao 
destaque dado ao instrumento, considerado moderno, mas ao crescente comércio em torno deste 
objeto, com a criação de depósitos, impressos musicais, afinadores, consertadores, alugadores e 
anúncios de professores, dando ao piano um status, em comparação a outros instrumentos já 
existentes e praticados na cidade. Não deixando de lado a existência dos outros instrumentos e 
práticas sonoras no Rio de Janeiro, esta pesquisa visa identificar, por meio de impressos periódicos, 
durante o governo de D. Pedro II (1840-1889), a divulgação das práticas musicais, demonstrando a 
multiplicidade de sons, instrumentos, espaços e agentes que tornaram a cidade do Rio de Janeiro, 
não apenas “a cidade dos pianos”, mas uma cidade polifônica.

Giuliana Souza de Lima
• Do “patriotismo desinteressado” à “Pátria de todos”: as múltiplas identidades do rádio 

paulistano (1932-1949)
Este trabalho se propõe a tecer algumas considerações em torno da radiofonia paulistana na pri-
meira metade do século XX, a partir da análise de dois fragmentos: a criação do programa educa-
tivo “Hora Infantil” (1932) e a crônica “Nossa Cidade” (1949). Veiculados pela Rádio Record com 
quase duas décadas de distância um do outro, estes programas apontam alguns dos aspectos que 
marcaram o broadcasting paulistano entre a implantação de um modelo comercial e um novo 
cenário cultural no pós-guerra, evidenciando que, para além de um empreendimento capitalista, 
havia certa concepção de projeto cultural por trás da programação. O primeiro, como indica o 
título, visava o público infantil e tinha por missão transmitir “ensinamentos utilíssimos à infância”, 
empenhando-se “em realizar algo que se caracterize, sobretudo, por obra de patriotismo desinte-
ressado”. O segundo, programa despretensioso de cunho humorístico, trazia um relato sobre o co-
tidiano na cidade num domingo qualquer, mostrando inúmeras faces e algumas das contradições 
da “cidade que não para”, sintetizadas pelo polivalente escritor Osvaldo Moles. De perfis bastante 
distintos, estes programas indicam a existência de um esforço deliberado no período em se apro-
priar do potencial do rádio para a ampliação do universo cultural da metrópole. Eles permitem 
entrever ainda os impasses advindos com a lógica progressista de São Paulo, num momento em 
que a cidade procurava apagar as feições provincianas para se tornar o principal centro econômico 
do estado e o mais rico do país. O rádio, assim, se mostrava como um meio privilegiado para cap-
tar as dinâmicas sociais na cidade neste período e dialogar com a linguagem macarrônica que se 
escutava pelas ruas. Ao mesmo tempo em que a programação primava por determinado padrão 
culto, era também o espaço do desvio das normas, incorporando jogos de palavras, ditos e manei-
ras de se expressar rebarbativos, conhecidos pela maioria da população. Através destes episódios 
busca-se ponderar as peculiaridades da linguagem radiofônica paulistana, em que se destacam a 
heterogeneidade de seu tecido social e as influências estrangeiras que recebe e difunde, bem como 
as tensões entre o ritmo acelerado de crescimento da cidade com as resistências das culturas tra-
dicionais. Com isso, pretende-se reconstituir os passos de alguns dos projetos culturais da cidade e 
abordar a importância deste meio de comunicação para o imaginário de sua época e para a conso-
lidação das identidades paulistanas.

Inez Beatriz de Castro Martins (Universidade Estadual do Ceará)
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• Representações de civilidade e modernidade na banda de música do Corpo de Polícia do 
Ceará (1854-1910)
No ano de 1831, durante o período imperial brasileiro foram criados a Guarda Nacional e os Cor-
pos de Guardas Municipais Voluntários os quais extinguiram o antigo aparato policial herdado 
do período colonial. Com a publicação do Ato adicional de 1834, houve permissão para que as 
províncias criassem e gerissem seus corpos policiais que estariam ligados diretamente aos presi-
dentes das províncias. Seguindo essas mudanças, o então presidente da província cearense José 
Martiniano de Alencar criou a Força Policial do Ceará em 1835. Em 1854 essa Força Policial criou 
sua banda de música, embora, apenas em 1857 é que houve dotação orçamentária prescrita em 
lei. Tomando por base relatos de jornais e de outras bandas no mesmo período, constata-se que a 
atuação da banda da Polícia cearense não se limitava somente as celebrações oficiais, mas também 
ao entretenimento da sociedade local. O repertório abrangia desde tocar o Hino Nacional até mú-
sicas de entretenimento como polcas, valsas, aberturas de óperas. Em outras palavras, a banda da 
Polícia assumia tarefas musicais para além de suas obrigações militares. Essa situação foi posta em 
questionamento no ano de 1861 pelos deputados da Assembleia provincial cearense. A discussão 
girou em torno do motivo pelo qual o tesouro provincial deveria sustentar uma banda de música 
dentro de uma corporação policial. Um dos argumentos a favor da permanência do grupo consis-
tia justamente do discurso de que era necessário “civilizar a população”. Após algumas sessões de 
debate, a banda acabou por ser dissolvida. A suspensão da banda do Corpo Policial manteve-se até 
o início de 1864 quando foi novamente reativada. Essa reativação demonstrou o quanto a força 
do discurso, das ações e do pensamento de “civilizar a população” estava impregnado na capital 
cearense, produzindo assim influência suficiente para reativar essa banda. Seu retorno deve ser 
refletido ainda em relação a duas outras questões: primeiro, a importância de como a música era 
vista pelos liberais como instrumento de educação do povo; segundo, o fato de se ter uma banda 
de música ligada a uma corporação policial, representativa de poder e repressão. Durante o século 
XIX, muitos instrumentos musicais de metal foram criados ou sofreram modificações técnicas e 
mecânicas. Na análise das fontes iconográficas da banda da Polícia dos anos de 1879, 1897, 1910 e 
do acervo musical dessa corporação é possível constatar que a banda compartilhava dessa moder-
nidade, pois possuía esses instrumentos musicais ditos modernos, tinham pessoas que pudessem 
tocá-los e repertório específico para ser tocado. A banda do Corpo Policial do Ceará foi durante o 
século XIX e início do XX, sinônimo e ícone de modernidade, ao mesmo tempo em que exerceu 
um papel civilizador nas mãos dessa corporação.

Rodrigo Medina Zagni (Universidade Federal de São Paulo)
• “Deus dá o frio conforme o cobertor” - Mobilidade social, sonhos e decepções: a trajetória de 

Adoniran Barbosa e dos calouros nos programas paulistas de rádio (1930 a 1950)
Por meio do entrecruzamento da biografia de Adoniran Barbosa e da história do rádio no Brasil, 
analisaremos o papel dos programas de calouros no rádio, como representação de uma ilusória 
possibilidade de ascensão social para seus ouvintes, potenciais ou não participantes, decorrente 
do distanciamento de classes característico das relações de produção de um capitalismo industrial 
e financeiro que dialogava tanto com a crise mundial como com o progresso técnico científico, 
acentuado pela existência de uma aristocracia consolidada e culturalmente ativa na cosmopolita 
São Paulo dos anos 30; bem como no papel que desempenhou no imaginário popular a partir da 
ascensão do insistente calouro João Rubinato (verdadeiro nome de Adoniran Barbosa) e outros 
ao estrelato. Dada a natureza do tema tratado e da amplitude de vieses que podem ser utilizados, 
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elegemos uma metodologia alinhada à História da Cultura e das Idéias, capaz de nos aproximar, 
através do estudo dos programas de calouros e da trajetória de Adoniran Barbosa, do imaginário 
popular e desta forma das micro-relações da São Paulo cotidiana; não aquela vista de cima pela 
perspectiva histórica paradigmaticamente tradicional, mas a vista de baixo, por meio das vozes 
daqueles que tentavam sua inserção em uma sociedade que produzia economicamente a exclu-
são. Esperamos contribuir com o resgate de um dos períodos áureos da história do rádio e, mais 
amplamente da História da Cultura, que certamente pode denunciar práticas sociais e ideológicas 
do período, permitindo-nos melhor entender um dos aspectos da conturbada e assustadoramente 
moderna São Paulo daquele período.

Priscila Constantino Sales (FCL - Unesp Assis)
• O movimento cineclubista brasileiro e suas modulações na recepção cinematográfica

Este trabalho tem como objetivo elaborar um balanço acerca das contribuições do movimento 
cineclubista brasileiro ao fomentar uma nova forma de se relacionar com o cinema, por meio dos 
rastros encontrados nos arquivos preservados do Clube de Cinema de Assis e a literatura sobre o 
assunto. Os cineclubes são entidades nascidas no começo do século XX em meio ao processo de 
legitimação cultural do cinema que, marcadas pela discussão político cultural, irão se ampliar a 
partir de 1950. Entendemos as imagens surgidas no calor das novidades da modernidade no final 
do século XIX como mobilizadoras do olhar que, além das experiências visuais, abarcam também 
processos de modernização e racionalização como condição para o advento de uma cultura mo-
dernizante e um alargamento das possibilidades de experiência estética, influenciando de forma 
decisiva a maneira de perceber e estruturar o mundo. Tendo em vista que a institucionalização e 
racionalização do cinema serão responsáveis pela disseminação e produção, em larga escala, de 
informações, valores, linguagens e imagens homogêneas, buscaremos compreender o papel dos 
cineclubes brasileiros na formação de público e suas constantes interferências nas formas de re-
cepção, exibição e distribuição de filmes. Trata-se de um esforço analítico que tem como finalidade 
contribuir para a discussão da relação entre experiência fílmica e os processos de normatização 
e subjetivação próprios ao cinema e à indústria cinematográfica, que nos permitirão aprofundar 
os caminhos pelos quais transitou o viés cultural da prática cineclubista brasileira, entendida aqui 
como agente de uma nova forma de sociabilidade frente ao ato de ver filmes.

Elisabet Prudant
• A cidade sexuada: sociedade urbana e mulheres trabalhadoras nas páginas da revista Zig-

Zag. Santiago do Chile, 1905-1934
Esta comunicação analisa a importância das mulheres trabalhadoras que percorreram as ruas de 
Santiago na construção de um imaginário sexuado da cidade, difundido nas páginas da revista de 
variedades Zig-Zag, entre os anos de 1905 a 1934. Valorizar as dimensões “sexo” e “gênero” na ela-
boração simbólica da urbe permite aprofundar a discussão sobre as contradições e possibilidades 
que a modernidade evidenciou nas sociedades onde a implementação dos processos moderniza-
dores se chocou, em muitos casos, com os padrões culturais tradicionais que regiam a cotidianida-
de e as subjetividades de seus habitantes.
Especificamente, estudaram-se as representações de um grupo de mulheres que atingiu visibili-
dade na esfera pública depois de ingressar no circuito do trabalho assalariado, como cobradoras 
dos bondes que serviram à população de Santiago. Tratou-se de trabalhadoras pertencentes aos 
estratos populares, mas que, apesar de sua dupla condição de subalternas, conseguiram instalar-
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se publicamente e, inclusive, tomar o controle quotidiano de um dos símbolos por excelência da 
modernidade: o bonde. Essas trabalhadoras intervieram na paisagem da cidade e tencionaram, 
mediante a disposição de seus corpos, o discurso patriarcal, evidenciando as objeções deste discur-
so à presença popular feminina em uma área estratégica para a modernização urbana, como foi o 
transporte coletivo.
As cobradoras dos bondes constituíram figuras atraentes para revista a Zig-Zag, já que fizeram 
parte da galeria de sujeitos populares que deram vida à trama da cotidianidade urbana, depósito 
a partir do qual a publicação extraiu os temas e personagens que lhe pareceram interessantes aos 
nascentes públicos leitores. Ao se analisarem as representações desenvolvidas em torno dessas 
trabalhadoras, é possível reconhecer a importância que adquire o fato de que tenham sido mulhe-
res que circularam quotidianamente pelas ruas de Santiago, estabelecendo circuitos próprios que, 
além de remeter a suas atividades como trabalhadoras, traziam à cena as formas de sociabilidade 
popular e de resistência que as camadas pobres tinham cultivando no marco da luta histórica por 
seu “direito à cidade”. Decifrar estes aspectos requer uma aproximação crítica aos textos e discursos 
que outorgaram sentido à atuação dessas trabalhadoras no interior da cidade, mediante a recons-
tituição e/ou a reformulação de identidades de sexo e de gênero assentadas nos paradoxos da 
modernidade. De igual forma, implica indagar a respeito dos campos sociais onde circularam suas 
representações, dos agentes e suportes que as produziram, bem como do potencial que se lhes 
atribuiu como referentes da participação feminina na configuração material e simbólica da cidade.

Maria Adaiza Lima Gomes (Universidade Estadual do Ceará)
• “Desrespeito ao decoro das famílias fortalezenses”: O meretrício no discurso do jornal O 

Nordeste (1922 – 1930)
Este trabalho apresenta como proposta analisar os discursos a respeito da prostituição em Forta-
leza, presentes no jornal O Nordeste, que era um periódico de grande circulação na cidade nas dé-
cadas iniciais do século XX, procurando perceber de que modo este era utilizado, pelos grupos que 
o promoviam, tais como membros da Igreja Católica e de uma elite intelectual, como instrumento 
de combate ao meretrício, de controle social e de disciplinarização da população, nesse período 
em que a cidade passava por grandes transformações econômicas e sociais, em que ocorreram 
tentativas de modernização e de civilização, por parte das elites locais e dos poderes públicos. Estes 
buscavam uma remodelação do espaço urbano e o controle e o disciplinamento dos hábitos da 
população, tentando adequá-la a este espaço urbano remodelado. A partir daí, condutas vistas por 
estes grupos como transgressoras, por não se alinharem ao modelo e sociedade por eles pretendi-
da, passaram a ser combatidas. A prostituição foi um delas.

Rafaela Sales Goulart
• Por uma consciência de patrimônio cultural: reflexões sobre os sentidos da folia de reis de 

Florínea/SP
Ao pesquisar os sentidos da folia de reis realizada na cidade de Florínea/SP, deparamo-nos com 
estratégias e táticas de preservação formuladas e concebidas por agentes sociais ligados ao poder 
público e a própria comunidade de foliões e simpatizantes da celebração, no período de 1993 a 
2013. Tal delimitação temporal acentua as ressignificações da prática festiva na cidade, sendo que 
em 1993, foi construído um espaço público para a realização da folia de reis nos dias 6 de janeiro, 
chamado de “Parque de Tradições Sebastião Benedito de Paula”. E, em 2013, foi criada a “Associa-
ção folclórica de reis Flor do Vale de Florínea”. Desta maneira, tais estratégias e táticas representam 
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uma consciência local de preservação da manifestação cultural, proporcionando reflexões sobre 
as problemáticas de patrimônio, as quais estão intrinsecamente ligadas a uma nova concepção de 
identidade brasileira.

Flávia da Cruz Santos
• Uma capital que se queria civilizada: os divertimentos paulistanos entre 1828 e 1867

Essa comunicação é um recorte da pesquisa de doutorado “Uma história do conceito de diverti-
mento na cidade de São Paulo (1828-1867)”. O foco aqui é a construção de uma nova sensibilidade 
e de novos valores morais em torno dos divertimentos, que estava em curso na cidade de São Paulo 
entre 1828 e 1867. Tal mudança de sensibilidade e de valores morais teve como base as sociedades 
europeias tidas como civilizadas. A moral desses sociedades adentrava São Paulo levando seus ha-
bitantes a questionarem seus hábitos, sua cultura. Enquanto alguns divertimentos passaram a ser 
tidos como inapropriados ou inadequados a uma cidade que se queria civilizada, outros passaram 
a ser prescritos como símbolo de civilidade. 
Os divertimentos estavam, assim, em disputa por projetos de cidade, e eles assumiam funções, pa-
péis de acordo com esses projetos. Essas disputas pelos divertimentos e as funções a eles atribuídas 
estavam presentes nos periódicos da chamada grande imprensa paulistana. Essas foram as fontes 
que juntamente com relatos de viajantes que estiveram na cidade no período em tela, permitiram 
captar a construção de um projeto de civilidade na cidade, e o papel dos divertimentos nesse pro-
jeto. Havia prescrições que indicavam os divertimentos que eram bons e que eram vividos pelos 
bons, “pela melhor sociedade”, pelos que tinham melhor gosto e “mais rígido e severo pensar”, e 
que indicavam o que era imoral, “origem de males”, que trazia como consequência “a sensibilidade 
afetada”, e que se destinava a “imaginações mais fracas” e aos “pervertidos”. 
Assim, as práticas de divertimento paulistanas podiam ser consideradas boas e adequadas ou ina-
dequadas e desagradáveis, dependia do olhar e do projeto de mundo de quem as avaliava. Diver-
timentos que eram úteis a alguns projetos de cidade e de país eram, por isso, indesejáveis a outros. 
Os divertimentos foram disputados por esses projetos de mundo na cidade de São Paulo, foram 
entendidos como dimensão importante da constituição da ordem e da dinâmica da cidade por 
todos eles, de modos diferentes. Se se queria uma cidade e um país republicanos, alguns diverti-
mentos eram adequados enquanto outros eram inadequados; se o projeto era a manutenção da 
monarquia, o mesmo se aplica; se o projeto era o de uma cidade civilizada, também havia diverti-
mentos que eram apropriados e divertimentos que eram inapropriados. Tudo dependia de onde se 
queria chegar e do olhar que se tinha sobre os divertimentos.
São Paulo passava por uma mudança de sensibilidade frente aos divertimentos, mudança devida 
à busca pela civilização. Essa “maravilha” europeia orientava os gostos, e determinava quais diverti-
mentos deviam ser abolidos do cotidiano paulistano e quais deviam dele fazer parte.

Igor Estevam Santos de Oliveira (Universidade Federal Fluminense)
• “Estamos certos que estes não regatearão seu auxílio...” As representações e símbolos, 

construídos pelas associações de lazer suburbanas no Rio de Janeiro (1905-1912).
Buscamos identificar as representações e os símbolos que compunham as sociedades voltadas 
para o lazer, utilizamos como fontes: estatutos, lista de sócios e reportagens da imprensa local su-
burbana. Nossa análise se focou prioritariamente nas representações sobre si (construídas por elas 
mesmas) positivas das sociedades, que visavam legitimar uma leitura positiva, construída pelos 
sócios através de símbolos diversos. Essas representações positivas se contrapunham a uma leitura 
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negativa, tida por grande parte do meio social que viam essas experiências de associativismo para 
o lazer com desconfiança, embora não analisemos as representações negativas, pontuamos sua 
existência através da atuação da polícia. Essas representações positivas visavam à união e engaja-
mento dos sócios de uma sociedade e/ou de uma comunidade local, em torno da legitimação da 
experiência de associativismo para o lazer, parte significativa da experiência social de muitos tra-
balhadores. O auxilio mutuo também enriquece a experiência desses trabalhadores e demonstra a 
constante busca de uma união entre os sócios de uma sociedade.

Carla Manuela da Silva Vieira (Museu do Ceará)
• Civilização e Progresso em Espaços de Sociabilidade e Lazer de Fortaleza no Início do Século 

XX
Práticas de sociabilidade e cultura de uma dada sociedade apresentam-se sempre como um rico 
campo para compreenderem-se as relações sociais entre os indivíduos que a constituem. Nesse 
sentido, no contexto da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, no início do século XX, a investiga-
ção acerca da maneira como tais formas e práticas relacionavam-se com a ideia e o desejo pela “ci-
vilização dos costumes” da população à época encontra a crônica jornalística do período como um 
importante espaço de registro. Seja por seu conteúdo ou por suas características formais, pelas re-
lações que constrói entre cotidiano e ficção, pelo tom com o qual elabora seleções aparentemente 
casuais dos acontecimentos diários, a crônica mostra-se como portadora privilegiada do “espírito 
do tempo” e, em relação ao tempo aqui em questão, as primeiras décadas do Regime Republicano, 
esse tipo de registro revela, entre outros, a paródia criada pelas relações entre a ideia de civilização 
e os hábitos urbanos da população fortalezense no período, muitas vezes ainda bastante ligados ao 
recente passado provinciano, provocando verdadeiras deformações dos conceitos de civilização e 
progresso na capital. Essa ideia de civilização, bastante visada pelas elites fortalezenses, que deseja-
vam inserir a cidade do Forte no rol das “capitais mais adiantadas do país”, materializava-se então 
na remodelação e reordenação dos espaços públicos e também se traduzia pela busca de modos 
de conduta e pensamento elitistas de sociedades europeias, sobremaneira a francesa, paradigma 
maior para o restante do mundo que se pretendia civilizado e moderno. Nesse processo, espaços 
e práticas de sociabilidade e lazer mundanos aparecem como locus privilegiado para o desenvol-
vimento desses modos, mas também como significativos palcos onde se expunham os profundos 
contrastes entre o projeto das elites e a realidade em que se inseriam os diversos grupos que cons-
tituíam a sociedade. Oscilando entre o aplauso e a recusa das ações de modernização da urbe e 
civilização da população, sob o pretexto de falar a respeito de bailes, música, teatro, cinema ou do 
simples cotidiano da cidade, as crônicas jornalísticas diárias passaram a configurar o veículo estra-
tégico de defesa ou crítica a essas transformações na negociação entre tradicionais e novos padrões 
que deviam mediar as relações sociais naquele momento. Personagens como Jack, Jacy Ubirajara, Z. 
Estrabico e C., assinaturas que apareciam ao final das sessões de crônicas O ôlho da rua, Chronica, 
Olho vesgo e Entrelinhas (publicadas pelos principais jornais de Fortaleza à época), não apenas 
posicionavam-se a favor ou contra determinados hábitos ou ações, mas revelavam importantes 
índices das tensões sociais que se estabeleciam no período.

Felipe Marinho Duarte (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• Do concreto às letras: um passeio literário pelas ruas da história

O artigo busca fazer uma relação entre História e Literatura, a natureza do conhecimento histórico 
comporta uma pluralidade de métodos e teorias, que ajudam a explicar o passado. Não é novidade 
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que muitos pesquisadores urbanos têm usado a ficção para o entendimento das relações humanas 
e suas experiências ambientais, aliás, para melhor compreensão de “todo modo de vida” num con-
texto, cuja obra literária ganha contorno de fonte histórica. 
Ao elencar a literatura como documento de auxílio para construção de uma narrativa sobre as 
impressões um tema cotidiano aos moradores de uma cidade, as ruas, temos como objetivo não 
somente dar um novo olhar a História Urbana, através da sensibilidade acerca a realidade social 
impressa nos textos, como compreender sua historicidade, refletindo sobre os períodos e sujeitos 
históricos. A história, ou ainda, o texto historiográfico, é uma construção metodológica que pode 
ser feita a partir de diversos pontos de vista oferecem possibilidades e alternativas altamente esti-
mulantes ao pesquisador. Outro conceito importante para este trabalho é o materialismo históri-
co, pois acredita se que seriam as formas concretas de uma cidade, em grande medida, o elemento 
condicionante a construção dos textos literários.
Sendo assim, as obras literárias (históricas) produzidas por autores de diversas nacionalidades: rus-
sos, ingleses, franceses e brasileiros seriam capazes de apresentar um ponto de vista sobre a intensi-
dade das transformações econômicas, sociais e culturais que assolaram os alguns cidades ao redor 
do mundo durante o século XIX, especialmente aquelas cujo processo industrial foi assimilado, 
reconfigurando as formas e funções urbanas. Procura-se também, ressaltar os elementos que cons-
tituem a ideia de modernidade, atrelada a intensificação das relações capitalistas e a propagação 
do modelo (Europeu) de crescimento urbano/industrial.

Miranice Moreira da Silva (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)
• Extra! Extra! Entrudo ameaça a civilidade e modernidade feirense (1900-1930)

O artigo trata das práticas carnavalescas em Feira de Santana entre os anos de 1900 e 1930. Dentre 
essas manifestações, o entrudo e o carnaval protagonizam o debate; o entrudo ameaçava a civili-
dade feirense, enquanto o carnaval apresentara à urbe uma identidade que atendesse aos ideais de 
modernidade que o século XX trouxera. As fontes utilizadas para este debate é o Jornal O Folha do 
O artigo trata das práticas carnavalescas em Feira de Santana entre os anos de 1900 e 1930. Dentre 
essas manifestações, o entrudo e o carnaval protagonizam o debate; o entrudo visto como uma 
ameaça a civilidade feirense, enquanto o carnaval apresentara à urbe uma identidade que atendes-
se aos ideais de modernidade que o século XX trouxera. As fontes utilizadas para este debate é o 
Jornal O Folha do Norte, com circulação ativa desde 1901, e jornal O Comercial, especificamente o 
ano de 1900. Fundamentados pelas discussões teóricas e metodológicas de Roger Chartier (2001) 
com a tríade: práticas, apropriações e representações. Sandra Pesavento (2002) com as discussões 
sobre as cidades e seus múltiplos significados. E Maria Clementina Cunha (2001) ao apresentar e 
significar um panorama carnavalesco, na qual as disputas entre carnaval e entrudo se estabelecem.

Josiane Silva de Alcântara (UFRJ)
• Intelectuais e a divulgação científica em revistas cariocas da Primeira República: a produção 

da modernidade e da identidade nacional no magazine Kósmos (1904-1909)
O presente trabalho busca analisar as representações da ciência veiculadas pela revista cultural 
Kósmos, publicada no Rio de Janeiro entre 1904 e 1909. Este magazine tinha como proposta edi-
torial divulgar literatura, artes e ciências, contando com a colaboração de renomados intelectuais, 
integrantes das principais instituições e redes de sociabilidade do país.
Os homens de letras e sciencias, que participavam do dito periódico, objetivavam acompanhar as 
mudanças urbanas e sociais da Capital Federal, debatendo as principais questões nacionais, como 
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o território e a história nacional, as intervenções na paisagem urbana e social através das ações de 
médicos-sanitaristas e engenheiros, e o papel que atores e instituições, principalmente, científicos 
tinham para dirigir o país rumo ao progresso. Assim, ao se investirem de mediadores entre as prin-
cipais mudanças da cidade (ações do Estado) e seu público (integrante da elite carioca), esses inte-
lectuais buscaram produzir imagens para a nação, através de seleção de determinados conteúdos 
científicos que não fossem de encontro ao ideal da revista, que era mostrar (mais precisamente, 
produzir) representações de um país moderno e civilizado.
Kósmos aliou um projeto gráfico sofisticado e inovadoras técnicas de impressão de texto e ilustra-
ção, com a escrita particular de Olavo Bilac, José Veríssimo, Capistrano de Abreu, Arthur Azevedo, 
Gonzaga Duque, Coelho Neto, para representar os acontecimentos da vida social carioca e retratar 
o cotidiano do projeto de ‘civilização’ da Capital. Assim, o trabalho buscará analisar os textos vei-
culados por esta revista fixando-se no grupo de intelectuais que colaboravam para este impresso 
e como este representou a ciência e suas instituições, no contexto da primeira década do século 
XX, com vistas na produção de uma identidade nacional, calcado em um ideal de modernidade 
e progresso. Para tal, será necessário identificar quais elementos distintivos foram utilizados para 
delinear o campo científico e quais os papéis e posições que estes intelectuais conceberam para a 
ciência no contexto analisado.

Faustino Teatino Cavalcante Neto (Universidade Federal de Campina Grande)
• Fotografia e modernidade: a vila de Taperoá-PB na gestão Hermann Cavalcanti (1924-1926)

As primeiras décadas do século XX foram um período de grande mobilização em defesa da moder-
nidade e da modernização das cidades brasileiras. Contudo, a amplitude e os ritmos desse processo 
variaram de acordo com as especificidades regionais. Neste contexto, a cidade da Parahyba (atual 
João Pessoa), que apresentava uma fisionomia rural, passou a adquirir um aspecto moderno com 
as obras progressistas e reformadoras dos governadores João Machado (1908-1912) e Castro Pinto 
(1912-1916), continuadas com o reformista de tradição liberal Camilo de Holanda (1916-1920). 
Consistiu-se então em uma tentativa de se fazer chegar à modernidade por meio da modernização 
lenta e gradual, uma vez que, para alguns intelectuais, a modernidade ainda não podia ser detec-
tada no Brasil, pois seu povo vivia, em muitos aspectos, sob tradições rurais. Ao mesmo tempo, 
essa modernização pela qual passava a capital paraibana era uma referência para as cidades e vilas 
do interior da Parahyba, que em consonância com as novidades advindas dali passaram a adotar, 
na medida do possível, os chamados signos modernos. Nesse sentido, o presente texto tem por 
objetivo analisar um conjunto fotográfico para se perceber a gradual transformação urbanística 
pela qual passou a vila do Batalhão (atual Taperoá - PB) durante a gestão do prefeito Hermann 
Cavalcanti (1925-1926). Reformas essas que propiciaram à vila não só uma nova paisagem ao seu 
espaço urbano mais também constituíram novas representações que passaram a ressignificar o 
imaginário dos citadinos.

Arnaldo Martin Szlachta Junior (Faculdade Pitágoras)
• Itu e São Paulo no século XIX: as pinturas de José Ferraz de Almeida Junior e a construção do 

espaço urbano.
O presente trabalho traz para discussão na história pinturas enquanto evidência histórica execu-
tadas pelo artista brasileiro José Ferraz de Almeida Junior utilizando obras produzidas no final do 
século XIX circunscritas pelas transformações do discurso da modernidade influenciadas pela Belle 
Époque o surgimento de ações que transmudaram o ambiente do campo para a cidade, e a rotina 
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do rural para o urbano. Junto a essas transformações do século XIX e ocorre também a construção 
de uma identidade nacional que se compôs com as vivência do final do Segundo Reinado e os dis-
cursos da modernidade no início da República, tais acontecimentos tornam-se importantes, pois, 
são contemporâneos ao nosso pintor. Buscamos fomentar um debate sobre essas transformações 
e a ideia de progresso presentes nas cenas registradas por Almeida Junior das cidades de São Paulo 
e Itu; e como ocorreu a mudança nos aspectos cotidianos, como os discursos da modernidade e da 
civilização transfiguraram o campo e a cidade no Brasil interiorano.

Arrovani Luiz Fonseca (Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Pta.)
• (Re)Inventar o Passado e Atualizar o Tempo: percorrendo a narrativa da cidade

A publicação dos almanaques em cidades do interior paulista possuía um objetivo muito claro 
pelas mãos dos seus editores: atualizar dados sobre a localidade. Neles se encontram conteúdos 
de temáticas múltiplas tendo como destaque a existência de textos sobre historia da cidade com-
pondo um desejo dos que publicam e dos que escrevem de falar do passado. Porém a medida que 
tais textos passam a ser publicados constroem uma imagem dos tempos primordiais da cidade que 
é retomada e reinterpretada nas publicações seguintes pelos autores conferindo um novo olhar 
pois seus locutores do passado nunca são os mesmos. Assim o trabalho de inventar e reinventar o 
passado na mesma medida que se destina para atualizar o tempo e mostrar as novidades típicas 
dos conteúdos de almanaques dá a entender que o trabalho de escrita do passado pelas penas dos 
autores nunca tem fim e assim o próximo almanaque reinsere o fervor da escrita na senda de firmar 
o passado ao mesmo tempo que é o de mostrar o presente. Os focos temáticos são sempre os mes-
mos? Quais destaques são mais recorrentes nessas escritas? O proposito dessa comunicação é dis-
cutir e escrita da historia local dada à demanda dos almanaques de apresentarem sempre o novo.

Marcos Antonio de Menezes (UFG - Campus Jataí)
• Representações do espaço urbano de Paris no século XIX vistas através da poesia de 

Baudelaire.
Esse trabalho pretende demonstrar como o Espaço Urbano de Paris no século XIX é representado 
nas poesias do poeta francês Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) mais precisamente a dos Qua-
dros Parisienses (ciclo de 18 poesias que compõem o livro As flores do mal publicado em 1857). 
Única obra de poesias lançada por Baudelaire que se destaca também como o maior crítico de arte 
de seu tempo. O poeta é o primeiro a problematizar o espaço urbano. Em suas poesias a cidade é 
mostrada como fragmento, ruína, ruptura com o passado. A Paris de Baudelaire revela sua fragili-
dade, traz a poesia das ruas, dos prostíbulos, das tavernas, do proletário. Com este poeta “maldito” 
a cidade se torna matéria literária e aparece a partir do século XIX como lugar-comum na literatu-
ra. As descrições, imagens e correspondências do urbano foram amplamente percebidas por ele, 
que se tornou segundo Walter Benjamim (1994) um lírico parisiense por excelência. As alegorias 
presentes em seus Quadros Parisienses representam a cidade grande em seu caráter transitório e 
decrépito, a reurbanização que é realizada em Paris a partir de 1852, período que Baudelaire viveu 
na capital da França, expõe as relações entre a nova e a antiga Paris.

Juliana Pegoraro Kus
• A Cidade em Disputa: Entre Leis, Códigos, Regulamentos e Páginas do Jornal em Ponta 

Grossa–PR no Ano de 1914
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Com o acelerado processo de crescimento urbano que se configurou em diversas cidades brasilei-
ras no início do século XX, urbanização e modernização foram temas recorrentes entre as preocu-
pações das autoridades municipais daquela época. Inúmeros documentos que expressam estas in-
quietações se apresentam, hoje, como potenciais formas de entender fenômenos sociais ocorridos 
naquele contexto, como a individualização do espaço presente na lógica burguesa. 
A cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, fazia parte desse cenário de crescimento urbano 
na virada do século XIX para o XX, o que instiga a pesquisa sobre as formas como os preceitos de 
“cidade moderna” eram percebidos. Este trabalho faz parte de um dos capítulos da pesquisa de 
Mestrado em História da autora, ainda em andamento, na linha de pesquisa Instituições e Sujeitos: 
saberes e práticas da Universidade Estadual de Ponta Grossa sob orientação da Prof. Dra. Rosângela 
Maria Silva Petuba.
Para entender como o poder público considerava que a cidade deveria se organizar, analisamos 
neste trabalho o Código de Posturas publicado em 1914. Como este documento era produzido 
pela Câmara Municipal, as Atas das reuniões da referida Câmara são estudadas, pois apresentam o 
processo de produção do Código. Relacionamos algumas considerações da legislação ponta-gros-
sense com outras cidades brasileiras, a fim de compreender o movimento mais geral de busca por 
sanear a cidade.
À medida que os impactos do processo de normatização se apresentam, outras parcelas da popu-
lação vão sendo percebidas através das reclamações publicadas no jornal Diário dos Campos de 
1914. As formas como a população se expressava acerca dos problemas urbanos, principalmente 
em relação às solicitações de melhoramentos, caracterizam questionamentos e disputas provenien-
tes da efetivação do projeto de cidade pelo poder público. Nem sempre as reclamações do jornal 
eram assinadas, o que não impede de identificarmos conflitos entre a legislação e o que acontecia 
na cidade. Muitas vezes as reclamações solicitavam medidas que já eram abordadas no Código, ou 
então pediam mais fiscalização por parte da Prefeitura. A partir dessas fontes, analisamos algumas 
contradições entre o que era exigido pelo poder público e o que acontecia no cotidiano.

Natália de Noronha Santucci
• Clubes de Ciclismo - Modernidade e Identidades na Belle Époque Porto-Alegrense

Neste texto temos uma abordagem parcial da pesquisa de Mestrado, em desenvolvimento no Pro-
grama de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
sobre a indumentária e o esporte em voga na Porto Alegre da virada do século XIX para o XX, que 
chamaremos aqui de Belle Époque Porto-alegrense.
Com base em fontes bibliográficas, notícias e análise de imagens, e sob o recorte da configuração 
de identidades, observaremos a ocorrência simultânea de hibridação cultural e da busca pela ma-
nutenção da identidade cultural teuto-brasileira no universo do ciclismo.
Utilizando subdivisões para auxiliar no desdobramento da proposta, no item “Belle Époque Por-
to-alegrense” explicaremos a qual período atribuímos o termo e no que se assemelha ou distingue 
de suas definições referentes ao Rio de Janeiro e Paris. Em “Cidade Moderna” será apresentado o 
contexto urbano no qual os clubes de ciclismo se desenvolveram no final do século XIX: contem-
plaremos a importância no imaginário das elites do fin de siècle do ideal de modernidade, inspira-
do no modelo parisiense, em que proporção este modelo foi aplicado - visto que a imigração teuta 
no início do mesmo século já havia trazido suas próprias matrizes culturais - e que reflexos teve 
nas modificações urbanas e nos hábitos dos moradores da capital. Nesta conjuntura, entendemos 
os clubes de ciclismo como um palco para expressão do desejo de viver nas metrópoles, de estar 
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incluso na cidade moderna. 
No segmento “Identidades” veremos como um dos dois clubes de ciclismo da época se abriu para 
sócios de diversas origens, enquanto o segundo serviu à preservação identitária germânica. Obser-
varemos por meio dos trajes e das práticas os aspectos simbólicos relacionados à introdução dos 
esportes e do associativismo para manutenção da identidade cultural teuta pelos imigrantes e seus 
descendentes, paralelamente às hibridações e apropriações culturais.
Enfim, nos debruçaremos brevemente sobre a relação do ciclismo com os significados e expecta-
tivas associados à dita modernidade e com as questões de manutenção e combinação identitárias 
decorrentes nos clubes.
O contexto do ciclismo é um fio condutor bastante promissor para compreendermos como o ideal 
de modernidade, a imigração e a hibridação, entre outras questões da época, atuaram na formação 
identitária desta nova elite e no desenvolvimento e expansão da cidade.

Andréa de Souza e Silva
• Marcas de Envolvimento: Transformações Urbanas e Políticas do Recife Oitocentista 

Evidenciadas nas Cartas de Leitor (1837-1844)
A comunicação intitulada Marcas de Envolvimento: Transformações Urbanas e Políticas do Recife 
Oitocentista Evidenciadas nas Cartas de Leitor (1837-1844) tem como objetivo principal discorrer 
sobre a maneira pela qual uma série de mudanças evidenciadas na cidade do Recife, no período 
de 1837 a 1844, atuaram na transformação de comportamentos e práticas cotidianas da popula-
ção recifense.Nessa perspectiva,optamos por construir uma narrativa a partir das cartas de leitor 
publicadas em jornais coevos, assim como os documentos oficiais dos projetos de intervenção 
urbana empreendidos pelos médicos sanitaristas e arquitetos e a legislação urbanística elabora-
da pelo governo da época.Em outras palavras, pretendemos analisar as cartas de leitores como 
possibilidade de manifestação política dos diversos grupos sociais (escritores, partidos políticos, 
religiosos), atentando também para as representações da sociedade recifense acerca do projeto de 
sociedade moderna. Sobre os procedimentos teóricos e metodológicos utilizamo-nos dos estudos 
de Roger Chartier(1990:27) 3 , o qual considera que o fazer historiográfico pode ser realizado a 
partir da análise das representações que constituem as configurações conceituais próprias de um 
tempo e espaço. Também fazemos uso de estudos desenvolvidos por Michel de Certeau 4 , no in-
tuito de compreender as estratégias e táticas desenvolvidas pelos grupos sociais no que diz respeito 
ao segmento das normas instituídas pela legislação urbanística.Em suma, a partir desse estudo, 
pretendemos compreender como o processo de modernização da cidade do Recife no período em 
tela se articulou com a vida cotidiana da população, através de uma rede complexa de discussões 
nas páginas dos periódicos, o que nos leva a inferir que a modernização da cidade não assumiu um 
caráter homogêneo, possuindo múltiplas significações. Para alguns, o projeto moderno foi con-
cebido como uma perda dos valores e das tradições; para outros, tornou-se indispensável para o 
desenvolvimento da cidade.

Davidson de Oliveira Rodrigues (Instituto Federal Sul de Minas)
• Estrangeiros da terra: subcidadania e exclusão do negro na cidade do Rio de Janeiro

Este trabalho – a partir de referenciais analíticos de autores como Georg Simmel e Jessé de Souza – 
busca problematizar a experiência da exclusão urbana como uma faceta da subcidadania no Brasil. 
Parte-se da análise da segregação imposta aos negros e mulatos na cidade do Rio de Janeiro. Os en-
saios de Georg Simmel sobre o estrangeiro e o pobre são o ponto inicial para a composição de um 
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quadro analítico acerca da subjetivação e do estranhamento da população negra com a cidade flu-
minense. Propõe-se compreender aas relações entre atraso & progresso, campo & cidade, capital & 
província nas literaturas de Lima Barreto e Machado de Assis. As reflexões e considerações de Jessé 
de Souza abrem uma nova trilha para percepção do valor então atribuído à influência afrobrasilei-
ra. O contraste selecionado é o estrangeiro em sua própria terra e o estranhamento causado pelas 
reformas urbanas na cidade carioca. Cabe avaliar em que medida as narrativas literárias delinearam 
os embates da cultura urbana de fins do século XIX e começos do século seguinte, operando em 
um contexto de reestruturação do trabalho sob a ordem internacional capitalista. Ou seja, o traba-
lhador em suas novas premências de circulação pela cidade alcançou ou não o reconhecimento de 
um personagem da vida urbana? Quais foram os efeitos formais/estéticos constituídos para tema-
tizar a exclusão do negro e sua vinculação com o atraso brasileiro? De que modo as literaturas de 
Machado de Assis e Lima Barreto representaram essas subjetivações da vida moderna fluminense? 
No século XIX com a integração subalterna do Brasil à lógica capitalista internacional, as situações 
do negro e a do mulato receberam contornos que confirmaram a condição de não-cidadania e os 
posicionamentos de paria e estrangeiro. Ao mesmo tempo em que o Brasil buscava uma moder-
nização, ou melhor, uma atualização da sociedade brasileira em relação à europeia, as condições 
típico-ideais da modernidade não eram vivenciadas, tais como internalização da ética do trabalho, 
Estado democrático liberal e as decorrentes concessões de direitos básicos etc. Estudar a cidade 
brasileira por esses parâmetros evidencia formas de sensibilidade e sociabilidades geradas, tratan-
do-se da experiência dos negros e mulatos com as dimensões do moderno e do atraso no Rio de 
Janeiro. No limite, coloca-se a efetiva inclusão ou exclusão desses segmentos, para isso, seria impor-
tante recorrer às reflexões de Jessé de Souza que propõe uma síntese das teorias de Charles Taylor 
e Pierre Bourdieu. Vale também considerar as contribuições de Florestan Fernandes para entender 
a situação do negro no Brasil, pontos articulados à própria questão da experiência moderna, con-
forme entenderia Simmel.

Laura Alice Rinaldi Camargo (Universidade Federal do Paraná)
• Lazer, turismo e cultura

O Turismo têm-se destacado como relevante fenômeno social, econômico e histórico/cultural, 
e a participação da comunidade nas ações de planejamento e desenvolvimento vêm proporcio-
nando a relação com os turistas mais autêntica e fortalecida. O objetivo deste trabalho foi analisar 
se esse envolvimento da comunidade leva à restauração de valores de sua identidade e cultura, 
já que o turismo e o lazer na sua função social podem funcionar como elementos dinamizadores 
dos processos de recuperação das identidades e das memórias do lugar. Dentro deste contexto, a 
Região Metropolitana de Curitiba- PR tem-se destacado pelo desenvolvimento de Circuitos Tu-
rísticos que visam o fortalecimento das questões étnicas e rurais. Se pretende trabalhar o turismo 
e o lazer através das interrelações culturais e históricas, utilizar este conceito justamente por se 
entender que ambos ultrapassam a lógica econômica, sendo necessário enxergá-los também sob 
a perspectiva da diversidade e identidade cultural. O turismo e o lazer elaborados segundo o viés 
histórico/cultural representam um segmento que visa valorizar e promover os bens materiais e 
imateriais encontrados no patrimônio cultural, bem como pela inserção da demanda em manifes-
tações culturais, em eventos, feiras e no próprio território. Os municípios da região de Curitiba são 
caracterizados pela colonização de alemães, poloneses e italianos que desenvolveram sua historia 
e atividades no meio rural. Os Circuitos visam mostrar o cotidiano, a historia e a gastronomia no 
espaço de vivencia dessas pessoas, utilizar estes elementos e o envolvimento dessa comunidade 
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no planejamento do turismo e lazer. Utilizou-se para este estudo uma abordagem qualitativa, com 
entrevistas semi-estruturadas, seguindo um roteiro temático dos objetivos específicos da pesqui-
sa. Procurando mostrar a visão da comunidade envolvida nas ações e planejamento do Circuito, 
discutindo a sua percepção quanto ao fortalecimento do patrimônio cultural e sua história, com 
o intuito de verificar o envolvimento e satisfação dos mesmos em relação ao turismo e lazer. O 
planejamento adequado e a participação da comunidade local durante o processo de preparação 
de uma região ao turismo pode ter resultado positivo. A utilização do patrimônio cultural neste 
planejamento faz com que esta comunidade sinta-se valorizada e essa história e cultura passam a 
ser veículo de socialização entre visitantes e visitados.

024. Circulações entre teorias e práticas na produção do conhecimento histórico, 
artístico e cultural
Coordenação: Luzia Margareth Rago, Marilda Ionta

Resumo: Este Simpósio Temático propõe-se a discutir as circulações entre as teorias pós-estrutura-
listas e as práticas de produção do conhecimento histórico, artístico e cultural. Pergunta como os 
estudos feministas, queer e pós-coloniais têm inspirado e fundamentado teoricamente pesquisas 
e estudos em história das relações de gênero na arte, na cultura e na política e como estas, por sua 
vez, permitem dar densidade aos conceitos e teorias, ou forçam os limites explicativos estabeleci-
dos. Nesse movimento circular, em que teorias e práticas se constituem e afetam simultaneamen-
te, reforçando-se ou questionando-se, autores como Foucault, Deleuze, Derrida, Agamben, Butler, 
Braidotti, Bhabha, Hall e Spivak, entre outros teóricos/as contemporâneos, ganham destaque ao 
produzirem interpretações, lançarem problematizações e criarem conceitos e categorias que per-
mitem olhar diferentemente para o presente e para o passado, percebendo questões antes silencia-
das. Assim sendo, fornecem instrumentos conceituais que abrem espaço para a elaboração de no-
vos sentidos interpretativos a fenômenos já reconhecidos, tanto quanto dão visibilidade a outros 
acontecimentos. Do mesmo modo, indagamos quais as contribuições que as pesquisas históricas 
nas artes visuais, na literatura, na música e no cinema têm trazido para as teorias feministas, queer 
e pós-coloniais. Assim sendo, convidamos aqueles/as que possam enriquecer o debate, trazendo 
suas reflexões teóricas e suas pesquisas históricas.
Justificativa: A escrita da História das mulheres, das relações de gênero, das diferenças étnicas e 
sexuais, em muitas áreas, da política às artes visuais tem-se inspirado e norteado pelas “filosofias 
da diferença”, com Foucault, Deleuze, Derrida, Agamben, por renomadas teóricas feministas como 
Judith Butler, Elisabeth Grosz e Rosi Braidotti, para citar as mais conhecidas internacionalmente, 
e por importantes nomes dos estudos pós-coloniais como Stuart Hall, Spivak, Bhabha e Canclini. 
Essas diferentes teorias que confluem ao propor novos modos de pensar a diferença e de pensar 
diferentemente, incorporando as multiplicidades, o corpo e a subjetividade, questionando e sub-
vertendo a lógica da identidade têm tido um peso fundamental na produção de novos formas de 
conhecer o passado e o presente e de refletir sobre os problemas da nossa atualidade. Desde os mi-
cropoderes e a biopolítica de Foucault às artes da existência, passando pelo nomadismo de Deleu-
ze, pela desconstrução de Derrida, pelos “problemas do gênero” de Butler e Scott, pelas metamor-
foses de Braidotti ou pelo “dispositivo amoroso” de Tania Swain, uma ampla produção de trabalhos 
historiográficos emerge reconfigurando o passado, dando visibilidade para outros personagens e 
acontecimentos e colocando questões nucleares ao presente. Também as artes feministas, queer 
e póscoloniais têm lançado contundentes críticas à cultura masculinista, branca e heterossexis-
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ta, subvertendo sentidos fixos e verdades cristalizadas, suscitando outros modos de subjetivação. 
Lembremos de importantes trabalhos fotográficos ou cinematográficos, que deram visibilidade 
a acontecimentos históricos, cenas de guerra, sobrevivência, amor ou amizade, que se tornaram 
inesquecíveis para muitas gerações. A arte aparece como lugar do testemunho, como possibilidade 
de expressão do não-dito e criação de devires outros. Assim sendo, esse ST visa reunir pesquisa-
dores que possam discutir e avaliar as circulações entre teorias e práticas que se estabelecem nas 
últimas décadas, num movimento que se fez na própria experiência do trabalho de pesquisa e de 
escrita da História do passado ou do presente.

Paulo Vinicius Silva de Santana (Instituto Federal do Espírito Santo e FACIG)
• Estratégias e civilizações: Jogos Eletrônicos como abordagens históricas e ferramentas 

didáticas
Por meio das concepções pedagógicas atuais, o contato com o conhecimento da história dentro 
do processo formativo do sujeito escolar não tem ficado apenas a cargo da mediação do professor. 
Influenciados, por diversos programas de TV, sítios da internet que buscam trabalhar esta temá-
tica, livros de profissionais não especializados na área, assim como uma variada gama de jogos 
eletrônicos, cuja ambientação está calcada na representação de períodos históricos, os alunos do 
ensino médio e fundamental encontram nestes novos meios formativos formas de apropriação do 
conhecimento mais acessíveis e atraentes do que nas aulas tradicionais. Já que algumas vertentes 
dos games proporcionam caminhos mais abertos permitindo uma maior interação com as dinâ-
micas históricas de maneira participativa pretendemos então, com o nosso trabalho, compreender 
e explorar em que medida o professor pode utilizar as potencialidades deles como instrumento 
mediador do ensino de história na sala de aula. Para fundamentar nossa pesquisa, partimos dos 
estudos liderados por Lúcia Santaella e Mirna Feitosa dentre outros autores. Para eles a busca pela 
definição de conceitos e o estudo de sua complexidade demonstram o desenvolvimento de pe-
ças de entretenimento com apelo popular e dotados de conteúdo de qualidade. Constituindo-se 
num dos ramos mais lucrativos da indústria cultural, os games tornaram-se importantes formas de 
entretenimento da sociedade do espetáculo. Partindo deste problema nos propomos: 1) analisar 
o conteúdo histórico presente nos jogos que ocupam posições de destaque perante a crítica espe-
cializada; 2) utilizar experimentalmente Civilization V como proposta didática para mediar o pro-
cesso de ensino de história na sala de aula. Este jogo de turnos se apresenta como uma engenhosa 
máquina de desenvolvimento de conceitos relevantes para a história das sociedades, bem como 
um instrumento versátil dentro do espaço acadêmico. Desta forma, a experiência do jogo em sala 
de aula nos proporcionou diagnosticar e concluir, por um lado a existência dentro do pensamento 
cotidiano de concepções equivocadas sobre a história; por outro lado, a necessidade de reelaborar 
nossas estratégias didáticas. Além do mais, que este instrumento didático demonstrou ser uma 
ferramenta promissora não só para compreender as formas atuais de se reelaborar e reinterpretar 
o conhecimento histórico, como também uma alternativa útil para tornarmos mais acessível a 
disciplina para os alunos.

Paula Tatiane de Azevedo (SEDUC-RS)
• Gênero, cinema e ensino de história: A sala de aula como laboratório de investigação 

histórica
Este trabalho objetiva apresentar possibilidades de inclusão das questões de gênero no ensino 
de História. Buscando com essa temática discutir em sala de aula as desigualdades sociais entre 
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homens e mulheres, através da inserção da pesquisa histórica como metodologia de ensino. A 
temática a ser desenvolvida é a ditadura civil-militar brasileira (de 1964- 1985), particularmente 
a atuação das mães a procura dos filhos desaparecidos durante o período ditatorial através das 
películas fílmicas. O cinema, aqui, vai além de arte e comunicação; é um produto cultural produ-
zido por práticas sociais e, por isso, atravessado de significados. A partir do movimento da tela, o 
cinema, como artefato da cultura, vai produzindo, ressignificando e visibilizando representações e 
significados das práticas sociais, constituindo sujeitos e identidades. Trata-se, portanto, de proble-
matizar como a narrativa fílmica constrói modos específicos de exercer o gênero. A intenção desta 
proposta não é simplesmente fazer uma “história das mulheres”, mas trazê-las para a sala de aula, 
considerando que enquanto a história ou o ensino de história não incorporarem os dois gêneros, a 
história estará incompleta.

Alice Mitika Koshiyama (Universidade de São Paulo - ECA-USP)
• Histórias de mulheres nikkeis: memórias, identidades e poderes

O trabalho propõe uma releitura da história das mulheres nikkeis (imigrantes japonesas e seus des-
cendentes) no Brasil e nos E.U.A., a partir do registro de suas histórias de vida e de suas memórias. 
Consideramos como apoio teórico textos de M. Foucault (poderes), S. Hall (identidades), M. de 
Certeau (A escrita da história), e depoimentos no site Discover Nikkei (http://www.discovernikkei.
org/en/interviews/). Há uma diversidade de situações que possibilita repensar a questão de gê-
nero na sua complexidade nas histórias das famílias em que mulheres assumiram múltiplas iden-
tidades, criaram filhos e netos, sustentaram causas sociais, vivenciaram opções de vida para seus 
descendentes assimilando influências multiétnicas e multiculturais. Concluímos que a perspectiva 
de Beauvoir, do segundo sexo, da mulher como um ser fruto da biologia e também resultado das 
culturas, se nos traz a importância histórica de proposições feministas na cultura laica ocidental, 
apresenta uma complexidade nas práticas que demandam diferentes estratégias e táticas de vida 
em outras realidades. Ou, a questão de assumir o direito de decidir é algo condicionado às possi-
bilidades dadas pelos valores assumidos pelas pessoas na vida cotidiana, lembrando Agnes Heller.
A noção de que existem feminismos, que constroem a afirmação da mulher como um ser que par-
ticipa da construção de uma nova cultura, ao mesmo tempo em que mantém traços de sua nação 
de origem é um desafio aos esteriotipos de mulher japonesa submissa e passiva aos controles do 
homem. A imigração trouxe problemas para a vida quotidiana e para os projetos sonhados para o 
novo mundo: mulheres tiveram que se reinventar no universo das famílias. Várias delas assumiram 
a liderança em negócios, em atividades de assistência social, na formação de escolas, na educação 
de filhos e netos, assumindo a responsabilidade pela manutenção dos lares, seja pela morte, seja 
pela omissão ou incapacidade de provedores masculinos.

Ana Carolina Arruda De Toledo Murgel (Unicamp/IFCH)
• Luli & Lucina: gênero e contracultura na canção popular brasileira

Luli & Lucina, iniciaram suas carreiras ainda nos anos de 1960, Luli em carreira solo e Lucina no 
grupo Manifesto. No início dos anos de 1970 Luli foi a responsável pela aproximação de Ney Mato-
grosso com o grupo Secos & Molhados de João Ricardo, com quem compôs “O Vira” e “Fala”. Op-
tando por uma vida sem amarras e preconceitos, reinventaram seus relacionamentos e trouxeram 
leveza e profundidade em suas canções nos difíceis anos de chumbo. Esta pesquisa busca olhar 
para a obra dessas duas mulheres na perspectiva dos estudos de gênero e do pós-modernismo.
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Príscila Paula de Sousa (Unicamp)
• Mulheres e Memórias: uma análise de como esses temas tem sido tratados pela historiografia 

sobre a Ditadura Militar brasileira
A produção historiográfica sobre a Ditadura Militar brasileira (1964-1985) é bastante vasta. São 
133 livros, somente tendo em conta as obras indicadas como bibliografias básicas nos cursos de 
bacharelado em História de apenas 15 universidades do país. Esse numero de instituições é um 
amostra para esse trabalho, que teve como critério de escolha as Universidades cujos cursos de 
Pós-Graduação em Historia receberam nota igual ou superior a 5 pela Capes. Sendo uma parte 
reduzida de um projeto de Mestrado, para esse trabalho serão analisados apenas dois desses livros: 
Combate nas Trevas – A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada, de Jacob Gorender 
e Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari, explorados em 6 e 4 das 15 bibliografias, respectiva-
mente.
A opção por analisar os livros que são trabalhados em muitos cursos de Bacharelado, advém da 
constatação de que a escolha dessas obras obedece aos critérios de seleção dos professores res-
ponsáveis pela disciplina e/ou professores responsáveis pelo curso de História e que formularam as 
Bibliografias Básicas dos cursos. Ou seja, são considerados fundamentais para a compreensão do 
período ditatorial por muitos especialistas auxiliando a formação dos futuros historiadores. 
Dentre os diversos temas e fontes que podem ser explorados em qualquer trabalho historiográfico, 
esse trabalho busca analisar como as mulheres que participaram da Ditadura Militar e sofreram as 
conseqüências dessa participação são exploradas nessas obras, quando estão presentes nelas. Isso 
porque, como demonstra Margareth Rago (2009), poucos são os trabalhos historiográficos que 
abordam a atuação das mulheres no período, ainda que se saiba que muitas delas participaram 
ativamente na luta contra a repressão e que, muitas foram presas, torturadas ou exiladas por terem 
algum tipo de com um militante.
Outro objetivo é compreender se as memórias dos sujeitos que passaram pelo período estão con-
templadas nesses livros, e de que maneira isso é feito. No Brasil, o testemunho e as obras autobio-
gráficas sobre o período de 1964 a 1985, são escassos. Isso se deve, segundo Macio Selgmann-Silva 
(2010) à falta de espaço e de publico encontrada pelos poucos que querem falar sobre suas me-
mórias.
Diante disso, acredita-se importante trabalhar a Ditadura brasileira por esses vieses. Mas, mais do 
que isso, sejam quais forem as fontes e metodologias empregadas, falar, escrever, debater e anali-
sar esse período é de fundamental importância, uma vez que ainda temos cadáveres insepultos, 
documentos inacessíveis, sujeitos da Historia não contemplados pela mesma, memórias sobre o 
período que ainda não foram ouvidas e, recentemente, pessoas defendendo abertamente a volta 
do Regime Militar ao comando do país.

Deivid Aparecido Costruba (UNESP)
• Por um feminismo estratégico: a possível análise nomadista identitária na trajetória 

intelectual de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934).
Este texto tem o objetivo de sustentar a hipótese de um certo nomadismo identitário na trajetória 
intelectual de Júlia Lopes de Almeida. O termo, questão principal da problemática da subjetivida-
de/identidade nômade, referendado por Rosi Braidotti e Elisabeth Grosz, traz à luz a percepção de 
se fazer uma descontrução pós-moderna do sujeito, ao ressignificar o papel da mulher tradicional, 
presa a concepção de modelo Universal. Tendo como foco de análise a concepção da experiência, 
ao entendê-la em uma lógica pós-moderna e compreendendo-a como a inserção do sujeito nas 
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práticas sociais, na imersão do ser no mundo, na sua ação e seus movimentos em uma ordem so-
cial múltipla, ressignifica também a identidade. Esta não pode ser apenas um detalhe anatômico, 
emocional ou funcional, mas um conjunto de experiências que fazem de nós, seres em mutação, 
marcados por momentos de mutações diversas, agindo a partir de um local de fala ou de um papel 
sócio-histórico-intelectual específico. Por fim, esta análise via experiência possibilitou identificar 
três fases que estiveram presentes aleatoriamente na trajetória de Júlia Lopes de Almeida, as quais 
foram: existência, resistência e subversão.

Maria Ariádina Cidade Almeida (Universidade Federal do Acre)
• A relação História e Sujeito Nas Palavras e as Coisas de Michael Foucault

A partir da segunda metade do século XX, o filosofo Michael Foucault passou a representar um 
importante expoente para a historiografia pós-oitenta, especialmente para àqueles interessados 
em escrever uma história dos submundos. Este trabalho tem como objetivo evidenciar e discutir a 
relação existente entre história e sujeito na obra “As Palavras e as Coisas de Michael Foucault”, em 
paralelo com o trabalho do historiador Paul Veyne, “Como se escreve a História: Foucault Revolu-
ciona a História”. As Palavras e as Coisas constitui-se numa importante obra sobre a constituição 
das ciências humanas onde Foucault procura enfatizar sob que condições o homem se torna obje-
to do conhecimento. Do mesmo modo, faz se capital a leitura e análise do trabalho do historiador 
Paul Veyne que além de introduzir as ideias deste filosofo no fazer historiográfico, utiliza-se deste 
pensador para problematizar os limites e possibilidades do conhecimento histórico. Esta analise 
servirá para um entendimento da “morte do sujeito”, do “homem desistoricizado”, e da “fragmen-
tação da história”, da “impossibilidade de uma ciência humana”, ou seja, temas polêmicos suscita-
dos desde o final do século XX, e que tencionam as teorias da Historia até os dias atuais.

Diogo Silva Manoel (Secretária de Educação do Estado de São Paulo)
• “Uma coisa puxa a outra”: Identidade, humor e os três eixos da vida caipira em um pagode 

de viola.
A presente comunicação deriva das investigações e dos questionamentos de nossa pesquisa de 
mestrado acerca da história da música brasileira. A ideia central é apresentar a análise da poesia de 
uma canção “caipira”; especificamente o pagode de viola de autoria de Tião Carreiro, um dos mais 
notórios violeiros de todos os tempos. A canção intitulada “Uma coisa puxa outra”, lançada no 
álbum Pagodes vol. 2 de 1979, é mais um exemplo de como elementos que compõem a identidade 
cultural das populações interioranas estão inseridos e transparecem no cancioneiro caipira. 
Inspirados pelos Estudos Culturais do século XX, temos o conceito de identidade cultural como ob-
jeto de estudo que possibilita uma investigação histórica pautada na compreensão das represen-
tações de grupos sociais. Os estudos de identidade muito em voga no século passado (BAUMAN, 
2005), são a decorrência de processos como a globalização e preocupações no âmbito acadêmico 
com o multiculturalismo inerente às transformações da vida em um ambiente pós-moderno. A 
cultura brasileira se enquadra neste quadro por se tratar uma sociedade diaspórica, forjada por di-
versas culturas que aqui se fixaram. Ocorre que, em um cenário nesses moldes, a iminência dos gru-
pos em tomar novas posições de identificação, dão condições para surgimento de novas identida-
des que seriam concebidas em “circunstâncias econômicas e sociais cambiantes” (WOODWARD, 
2014:20).
Aproveitando os elementos que nossa fonte evidencia, queremos expor como nela estão embu-
tidos fundamentos da identidade caipira, focando nos três eixos essenciais da cultura rústica: o 
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trabalho, a religião e o lazer. Como sugere Antonio Candido (2010), pensar através desses três eixos 
é uma forma de melhor compreender a vida dos habitantes do interior. Partindo dessas premissas, 
pretende-se exemplificar que os tais eixos são símbolos da vida rural. Além disso, discorrer-se-á 
sobre uma característica identitária muito evidente nos pagodes de viola: a comicidade.

Natalia Monzón Montebello (Pesquisadora PNPD-CAPES)
• À procura de vaga-lumes – por um tempo outro, anárquico, numa história menor

Ao pensar numa problematização da História que dispense abrigos teóricos — mesmo aqueles 
pautados pelas diversas e prováveis reformulações inter, trans, pós... —, propõe-se uma conversa, 
enquanto experimentação analítica do ponto de vista da potência de um tempo menor, entre 
Deleuze, Guattari, Didi-Huberman, Benjamin, e Agamben. Esse tempo menor, por sua vez, dimen-
sionado como tempo anárquico, livre dos resguardos semânticos do sentido histórico e político. 
Dessa maneira, a noção do menor em Deleuze e Guattari desdobra-se em Georges Didi-Huber-
man no encontro com a força da luminescência insurgente dos vaga-lumes em Pier Paolo Pasolini, 
provocando linhas de fuga, deslizamentos, invenções que compõem a experimentação por um 
tempo, histórico, outro.

Luzia Margareth Rago (Unicamp)
• Entre as artes do viver e os feminismos no Brasil

Essa comunicação visa a discutir a circulação e as apropriações de alguns conceitos de Michel Fou-
cault pelos estudos feministas, destacando as noções de estéticas da existência ou artes do viver, 
modos de sujeição e de subjetivação, parresia e escrita de si. Se de um lado, essas noções têm 
instrumentalizado o olhar para perceber as práticas feministas e femininas ao longo da História, 
por outro lado, também se pode notar como a história das experiências vividas pelas mulheres e 
construídas em suas práticas cotidianas contribui para o esclarecimento de algumas das problema-
tizações e discussões teóricas do filósofo. Nesse sentido, observa-se uma certa confluência entre 
as preocupações do filósofo da diferença com os feminismos, pois ambos propõem novos modos 
de pensar a diferença e de pensar diferentemente, incorporando as multiplicidades, o corpo e a 
subjetividade. Essas teorias, em que pesem suas enormes diferenças, convergem no questionamen-
to da lógica da identidade enquanto pensamento binário, hierárquico e excludente, na subversão 
das concepções masculinistas e racistas que instituem realidades sociais e culturais, na crítica aos 
modos de existência dominantes no Ocidente, na desnaturalização dos regimes de verdade já cris-
talizados. Ao mesmo tempo, buscam novas saídas para o pensamento e para a ação.

Priscila Piazentini Vieira (Unicamp)
• Michel Foucault e os limites do sujeito de direito: as questões da ética e da liberdade na 

atualidade
Esta comunicação trata da problematização que Michel Foucault faz à figura do sujeito de direito, 
apontando para os seus limites dentro do pensamento e da prática política. Ao emergir em um pe-
ríodo histórico específico, a sociedade do contrato do século XVIII, o sujeito de direito convive com 
outros modos de produção do sujeito na modernidade, tais como o sujeito disciplinar, de interesse, 
do homem econômico etc. Além disso, os estudos do filósofo sobre a ética antiga indicam uma di-
ferença muito grande no espaço da subjetividade, principalmente quando atentamos para os seus 
trabalhos sobre a coragem da verdade. O objetivo deste texto será entender como a concepção de 
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liberdade relaciona-se a essas discussões, lidando com as divergências entre, por exemplo, o sujeito 
produzido pelo liberalismo e pelo neoliberalismo e o sujeito ético e autônomo da cultura antiga.

Marilda Ionta (Universidade Federal de Viçosa)
• Mulheres Afetam: os discursos e práticas da amizade

É comum no imaginário ocidental idealizar a capacidade dos homens para o exercício da amizade 
e menosprezar as experiências das mulheres nesse vínculo intersubjetivo. Grosso modo, esse ima-
ginário masculino veicula a incapacidade das mulheres para tecer laços de amizade entre si e com 
o sexo oposto, pois de acordo com esse cânone elas só pensam em amor e casamento. Por essa 
razão, o objetivo desse texto é refletir, a partir das noções desenvolvidas por Michel Foucault, Gilles 
Deleuze e Felix Guatarri em seu intercurso com as teóricas feministas, as relações de saber e poder 
que perpassam a escrita da história e os discursos canônicos sobre amizade, pois eles alimentam 
regimes de verdades amplamente consumidos pelas sociedades contemporâneas que reproduzem 
estereótipos vinculados às noções de masculinidade e feminilidade atuando como poder sobre a 
vida e controlando os imaginário políticos. A recuperação histórica das práticas de amizade exer-
cidas pelas mulheres aponta para a construção de relações com o outro mais livres, solidárias e 
múltiplas demonstrando sua potência de vida. Certamente, não só para as mulheres, mas as prá-
ticas de amizade exercidas pelas mulheres em sua multiplicidade apontam para novas formas de 
existência, novas subjetividades contribuindo para enriquecer o empobrecido mundo dos afetos. 
As mulheres afetaram e afetam os discurso da amizade, a arte, a cultura e política.

Alcilene Cavalcante De Oliveira (Universidade Federal de Goiás)
• A violência de gênero em A freira e a tortura (1983), de Ozualdo Candeias.

A comunicação consiste em um recorte de um projeto de pesquisa em andamento, intitulado 
História e Gênero nas telas: cinematografias brasileiras do período de transição democrática (1974-
1989), no qual buscamos esquadrinhar as construções de sentidos sobre o passado recente de 
ditadura, no Brasil, bem como os elementos de conexão com a agenda feminista do período, em 
longas-metragens, de ficção, realizados e exibidos entre os anos 1974 e 1989, no país.
Esse estudo se desenvolve a partir da perspectiva da historiografia recente sobre o período, que 
envolve novos atores, objetos, fontes e contextos de transição democrática, bem como dos traba-
lhos na chave História-Cinema, que analisam a “História plasmada em filme”, procurando superar 
a abordagem do objeto fílmico como ilustração de um evento histórico, analisando-o, isto sim, em 
sua complexidade.
Em análise preliminar, consideramos que filmes, do período de transição democrática, obtêm con-
tornos de memória, construindo discursos sobre o passado, ao mostrarem, dentre outros aspectos, 
violência política, militância revolucionária, luta armada, ditadura e repressão – temas próprios 
do período recente de ditadura. Configuram “lugares de memória”, dialogando com as ideias, os 
valores e demais aspectos da vida social do período em que são elaborados, inclusive com a histo-
riografia referente à temporalidade ambientada no filme. 
A Freira e a Tortura (1983), de Ozualdo Candeias, se insere em tal quadro, ao levar para as telas 
questões relativas ao passado de ditadura civil-militar no Brasil. A partir do diálogo com estudos 
acadêmicos recentes sobre este filme, propomos abordar, na comunicação, duas sequências que 
mostram, na representação fímica, a violência de gênero empreendida durante a ditadura.
Parte-se, portanto, do conceito gênero – segundo o qual os papéis sociais atribuídos aos homens 
e às mulheres configuram construções sócio-culturais, que implicam relações de poder, sendo cir-
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cunscritas a certas sociedades e temporalidades, por conseguinte, são construções históricas. Daí 
indagarmos: que papeis Candeias atribuiu às suas personagens maculinas e femininas? A violência 
política representada no filme adquire contornos específicos, quando observamos as relações de 
gênero? Que diálogo é possível estabelecer entre essas questões do filme, o “cinema boca do lixo” – 
do qual o cineasta era um dos expoentes – e os apontamentos da historiografia sobre essa matéria, 
em tal período? Trata-se, pois, de questões que norteiam esse trabalho.
E ainda: esse filme põe em tela a difícil e complexa relação– mesmo em sentido ficcional – entre 
a vítima de tortura e seu algoz. Essa problemática, assim como as questões levantadas acima, são 
abordadas na comunicação.

Caion Meneguello Natal (PUC-SP)
• A dimensão política da cultura: uma perspectiva historiográfica

Este trabalho procura ressaltar o caráter político da história cultural tendo como norte a reflexão 
de Jacques Rancière sobre o conceito de política. A hipótese aqui defendida é que, sejam quais 
forem as definições de cultura e de política, todo fenômeno abordado em história é cultural e po-
lítico simultaneamente. Busca-se traçar um panorama bastante sumário da trajetória do conceito 
de cultura desde o começo do século XIX – entre os historiadores europeus mais conhecidos no 
mundo acadêmico – para, em seguida, pensar seu dimensionamento político. O objetivo consiste, 
enfim, em sugerir bases teóricas que encaminhem a superação da divisão disciplinar entre história 
cultural e história política. Assim, no presente trabalho, a cultura será questionada em sua dimen-
são política, e a política, em sua dinâmica cultural.

EKristayne Medeiros de Lima Santos
• A Revista De Educação Do Estado De Goiás: Primeira Fase (1937-1944)

Esse texto apresenta resultados parciais alcançados na pesquisa de mestrado, desenvolvida no Pro-
grama de Pós-graduação em Educação Escolar na Faculdade de Ciências e Letras da UNESP/Ara-
raquara. Apresenta-se aqui como circulou o ideário escolanovista no Estado de Goiás por meio da 
Revista de Educação no período de 1937 a 1944. Essa delimitação temporal corresponde aos anos 
datados nos números da Revista que foram localizados. O objetivo foi apresentar como o poder 
público colocou em circulação o novo modelo pedagógico para o Estado de Goiás, por meio do 
Impresso Pedagógico Oficial do Estado - Revista de Educação - que foi criada com a finalidade de 
divulgar e disseminar as novas concepções pedagógicas vigentes no país. Apoiando-se na perspec-
tiva da História Cultural a partir de estudos sobre circulação de ideias como Valdemarin (2010), 
Carvalho (2005), Carvalho e Jorge do Ó (2009), além de autores que discutem o Impresso peda-
gógico como fonte, para a produção de pesquisas em História da Educação, como Bastos (2005), 
Biccas (2008), Catani e Bastos (1997). Nesse sentido o trabalho contribui com os estudos acerca 
do uso do impresso pedagógico na produção da pesquisa em História da Educação do Estado de 
Goiás, bem como na História da Educação brasileira.

Hermetes Reis De Araujo (UFSC)
• Arte, ciência, tecnologia e narrativas do presente

A discussão aqui proposta sintetiza alguns aspectos gerais da transformação histórica da ciência 
e da tecnologia que provocou a emergência de uma nova paisagem sociotécnica, a tecnociência. 
Nesse sentido são destacados alguns dos seus principais impactos referentes às formas do saber 
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e à existência humana e são apresentados alguns exemplos sobre a hibridização arte, ciência e 
tecnologia, presente em múltiplas práticas artísticas atuais. Essa hibridização apresenta elementos 
importantes para uma reflexão sobre as formas contemporâneas de produção e circulação do co-
nhecimento, pois ela constitui um campo de experimentações e de promoção de novas atitudes 
em relação às percepções dominantes da arte, da ciência e da tecnologia.

Gabriela Barzaghi De Laurentiis
• Entrelaçadas: as paisagens corporais de Louise Bourgeois de Maria Martins

Neste texto trato da arte de Louise Bourgeois (Paris, 1911 – Nova York, 2010) e de Maria Martins 
(1984, Campanha – 1973, Rio de Janeiro). Concentro-me em abordar as figuras corporais criadas 
por elas, nas quais prevalece um universo discursivo e imagético historicamente associado ao fe-
minino. Traço, assim, algumas linhas de sentido, que colocam em conversação a obra dessas duas 
artistas, no que se refere a elaboração de imagens críticas aos signos falogocêntricos.

Luana Saturnino Tvardovskas (Unicamp)
• Feminismo e rastros da violência na obra de Adriana Varejão

Essa comunicação destaca aspectos da produção artística de Adriana Varejão – especialmente 
quando uma forte dimensão de gênero se faz presente – e analisa como suas obras discutem tra-
ços de violência da cultura brasileira. Referindo-se à dramática herança colonial e escravista de 
nosso país, Varejão expõe práticas de poder invisibilizadas pelas narrativas históricas tradicionais 
e também pelas representações da História da Arte canônica, mas não reproduz acriticamente 
traumas do passado nacional, escolhendo reintrepretá-los acidamente e atualizando algumas de 
suas dimensões urgentes na contemporaneidade. Pretende-se perceber esse trânsito complexo 
de temporalidades e espacialidades presentes em sua poética visual por meio do diálogo com o 
pensamento de Michel Foucault e com as historiadoras feministas Margareth Rago e Tania Na-
varro-Swain. Como discutido por diferentes autores como Griselda Pollock, Jill Bennett e Marcio 
Seligmann-Silva, esse potencial do afeto nas artes permite-nos ainda abordar os múltiplos traumas 
e feridas em uma história que não está congelada no tempo ou é impassível de mudanças e que por 
meio da arte adquire a dimensão viva de uma cultura em permanente transformação.

Daniela de Avelar Vaz Rodrigues (Instituto Inhotim)
• O pós-estruturalismo e a problemática de gênero: digressões da obra de Tunga

Este artigo traça uma análise das obras que compõem a “Cena Psicopombo”, exposta na Galeria 
Psicoativa Tunga, do Instituto Inhotim. São elas: “Vers la voi Humide” (2010), “Personagem de Cris-
tal ‘Cristalino’” (2010), “Personagem Cooking Crystal e Portal Duplo” (2011) e “Switch Ethérs 1/10” 
(2010), todas de autoria do artista pernambucano Tunga. 
As quatro obras possibilitam interpretações acerca de sexualidades heteronormativas, assim como 
contranormativas. As linhas das monotipias, traçadas de maneira a desconstruir não somente as 
figuras, mas também as práticas permitem a análise de composições transgressoras, tanto da re-
presentação sexual quanto das identidades de gênero. Suas obras são aberturas para elaborações 
discursivas múltiplas e nômades, em constante trânsito. Desta maneira, os argumentos que aqui se 
esboçam não pretendem ser considerados como verdade, pelo contrário, apenas uma possibilida-
de dentre as múltiplas potencializadas pelos trabalhos de Tunga. 
A análise se dá a partir da ótica da problemática do gênero elaborada por Judith Butler (2003) na 
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qual a subversão da identidade do feminismo argumenta sobre a performatividade do gênero, 
trazendo à tona a discussão sobre a transgressão das práticas sexuais heteronormativas. Outros 
autores pós-estruturalistas entram em cena para formular a hipótese de um Tunga polissêmico e 
rizomático, utilizando aqui do conceito de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995). Jacques Derrida 
(2011) aparece para pensarmos não o significado das obras, mas os significantes do significante por 
elas estimulados, ou seja, para afirmar a impossibilidade de conhecermos o ser em si, mas apenas 
interpretações de interpretações. Conhecer a obra de Tunga, em si, é impossível e a digressão tor-
na-se estrutura para análise desta galeria. 
Desta maneira, conclui-se que as circulações entre teorias pós-estruturalistas e a produção do co-
nhecimento artístico inspiram e fundamentam leituras ao desconstruírem o saber e a identida-
de universais, forçando os limites explicativos estabelecidos. O tensionamento da racionalização 
para uma hermenêutica da obra de arte elucida condições da contemporaneidade, pois lançam 
problematizações e criam conceitos que permitem olhar diferentemente para a sociabilidade e as 
questões silenciadas pelo modo de análise estruturalista moderno. Tunga, um artista da diferen-
ça, incorpora as multiplicidades, o corpo e a subjetividade, sugerindo novos modos de pensar o 
tempo presente. Considerá-lo a partir de uma leitura pós-estruturalista delineia argumentos que 
criticam a cultura masculinista e heterossexista, subvertendo verdades cristalizadas e propondo 
outros modos de subjetivação.

Franciele Cettolin (Rede Pública e Particular)
• Musicando a história: necessidades e possibilidades interdisciplinares

O presente trabalho é resultado parcial da pesquisa intitulada “Musicando a História e Historian-
do a Música em escolas de Caxias do Sul, 2008 - 2014”, desenvolvida junto ao programa de pós-
graduação latu sensu, Mestrado Profissional em História da Universidade de Caxias do Sul, sob a 
orientação da professora Drª Eliana Gasparini Xerri. O estudo propõe problematizar o não cumpri-
mento da lei nº 11.769 tendo por base o resultado de entrevistas aplicadas junto a professores de 
história de escolas públicas, municipais e estaduais, de Caxias do Sul. Pretende ainda, se constituir 
como provocador de debates, ponderações e questões acerca do material didático e pedagógico 
já existente sobre o assunto. O texto aqui apresentado refere-se à análise dos resultados das entre-
vistas, uma vez que as mesmas serviram para encontrar fontes e justificativas, pois servem como 
comprovação aos questionamentos presentes no trabalho integral. As entrevistas foram pensadas 
e formuladas em um formato semi-estruturado, com nove questões, sendo que oito apresentavam 
uma formatação objetiva e uma dissertativa. Foram aplicadas no início do segundo semestre de 
2014, e direcionadas para professores que atuam nas séries finais do ensino fundamental, na disci-
plina de História. Sabendo-se da impossibilidade de alcançar o ideal de entrevistar a totalidade de 
escolas de Caxias do Sul, isto quer dizer, 86 escolas municipais, 57 escolas estaduais, 18 particulares 
e 1 federal, as entrevistas foram realizadas com seis professores de História, de escolas distintas. 
Sendo o recorte necessário, pensou-se em trabalhar apenas com escolas de ensino público, já que 
supõe-se que o ensino privado dispõe de melhores condições estruturais para o cumprimento da 
lei. Dessa forma, as escolas selecionadas, se justificam de acordo com o significativo número de 
alunos e a acessibilidade para a aplicação das entrevistas. Da totalidade, três escolas são de ensi-
no público municipal e três do ensino público estadual. Através dos questionamentos feitos aos 
professores, foi possível conhecer tanto as práticas desenvolvidas, quanto as necessidades por eles 
relatadas, sendo que as entrevistas compõem uma análise qualitativa dos dados. Como conclusões 
parciais, foi possível verificar que além das relações que a música permite, ultrapassando questões 
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puramente teóricas e interpretações nos mais diversos campos do saber, tem-se a necessidade de 
um material didático pedagógico que norteie o professor de história para trabalhar de forma inter-
disciplinar com música em suas aulas.

Douglas Maris Antunes Coelho (Emef Wanny Salgado Rocha)
• Os caminhos de Clio - História e a Cultura Popular

Propõem-se nas linhas que se seguirão uma reflexão a respeito de alguns debates em torno da 
epistemologia da História que ocorreram a partir da segunda metade do século XX. Os questiona-
mentos feitos pelo italiano Carlo Ginzburg direcionados a Michel Foucault e aos historiadores que 
operam com alguns de seus conceitos, como Michel de Certeau e Roger Chartier, especialmente no 
tocante às questões da centralidade da noção de discurso e dos pressupostos teóricos da história 
cultural são centrais para a perspectiva deste artigo.

Wagner Xavier de Camargo (Universidade Federal de São Carlos - UFSCar)
• Problematizando o gênero na história do esporte? Origem, institucionalização e atualidade 

dos Gay Games
O objetivo deste paper é resgatar as origens históricas, o surgimento e a institucionalização dos 
denominados “Gay Games”, jogos esportivos criados em 1982 com o propósito de reunir gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e outros (inclusive heterossexuais simpatizantes) para a 
causa de uma prática esportiva inclusiva, menos discriminatória e homofóbica, além de fortemen-
te (à época) baseada em identidades sexuais e de gênero. Para tanto, o texto percorrerá a trajetória 
histórica de vários pontos de vista, inclusive de parte de alguns atletas participantes deste evento. 
A escrita se estrutura baseando-se na experiência etnográfica do autor, que percorreu algumas 
edições do mencionado evento, numa pesquisa antropológica de longa duração entre 2006 e 2012

Clementino Nogueira De Sousa (UNEMAT)
• Entre King Row e Cuiabá: biopolitica e o ouvi dizer feminino do amor, da paixão, da traição 

entre uma cidade ficcional, literária e uma cidade histórica.
A presente comunicação tem por objetivo analisar dois acontecimentos ocorridos em tempora-
lidades diferentes: o primeiro ocorreu em 2009, quando a cidade de Cuiabá foi escolhida como 
uma das sedes da copa do mundo e o efeito imediato foi uma explosão discursiva sobre os ícones 
cuiabanos: Maria Taquara. Zé bolo Frô, Mãe Bonifácia, Zé peteté, logo ganharam legibilidade pela 
mídia, pelos blogs etc; segundo acontecimento ocorreu na noite de 01 de junho de 1946 prova-
velmente, estava sendo exibido na tela do cine Teatro de Cuiabá, o filme baseado no romance do 
escritor americano Henry Bellamam “Kings Row” de 1890. A tradução brasileira ficou como – “Em 
cada coração um pecado” dirigido por Sam Wood e estrelado por Ann Sheridan, Robert Cummin-
gs, Ronald Reagan, Betty Field. Logo após a sessão cinematográfica, Sebastiana e Lourival, encon-
traram-se na saída do cinema. Ambos se olharam de forma desafiadora. Ai começou os gritos, os 
palavrões, as ofensas e a quase agressão física. Apareceram algumas pessoas e os separam e segui-
ram os seus caminhos pela noite. Desta forma, me interessa analisar arqueogenealogicamente os 
efeitos da biopolitica entre essas cidades fílmica, literária, histórica (Kings Row e Cuiabá-MT) que 
irá inventar o sujeito anormal. Por outro lado dar outro sentido ao ouvi dizer feminino enquanto 
devir mulher que irá fabricar uma história menor.
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Mayara Lat Moreira
• O acontecimento em Aldair França: marcas de um crime sexual em Cuiabá (1930-1940)

A trama discursiva desta pesquisa tem como ponto de partida narrar à experiência de Aldair Fran-
ça, cuja trajetória causou desordem, tumulto e excitações na cidade de Cuiabá/MT, entre as dé-
cadas de 1930 a 1940. Para tanto, procuro ir além de todas as verdades falocêntricas, as quais, 
ao tentarem extrair-lhe uma essência, por meio da instauração de um processo judicial, deram 
início a uma espécie de jogo de verdades sobre seu corpo, sua vida, sua sexualidade, suas marcas. 
Maurizio Lazzarato, em seu livro As revoluções do capitalismo (2006), nos sugere que o “aconte-
cimento” cria um mundo possível, articulando o sujeito e o objeto, o material e o espiritual. Isto é, 
a natureza do mundo e do ser tem como ponto de partida o “acontecimento”. Em outros termos, 
tal leitura nos leva a focalizar o próprio “acontecimento” de Aldair, que em si, já causa uma tensão 
entre as leis do Estado e a instituição familiar, que são estruturas ordenadas por normas e regras. 
O “acontecimento” ao qual nos referimos, é justamente seu encontro com o sistema jurídico e 
com o discurso médico, que pretendiam estabelecer uma nova linguagem moral, social e política, 
forjando, assim, a mulher e o homem civilizados. É esse acontecimento que nos permite focalizar 
parte de sua história, por mais que não se possam transpassar os limites do término do processo 
judicial. É preciso, ainda, olhar mais entusiasticamente para as marcas que o “acontecimento” cau-
sou em Aldair, exercendo um tipo de exorcismo contra aquilo que Suely Rolnik (1993) chama de 
“marcas-ferida” – experiências que produzem uma espécie de enfraquecimento da nossa potência 
–, retomando o feixe de luz então lançado sobre nossa personagem que, aos poucos, transformava 
sua história de amor num drama policial, reinscrevendo a existência de Aldair num outro script 
que lhe apontava um novo destino. Nesse sentido, procuramos lançar um antídoto escriturário 
contra o veneno atuante inoculado nas marcas de Aldair, pensando seu movimento nos marcos da 
“epistemologia feminista” que, nos últimos quarenta anos, vêm focalizando as maneiras cotidianas 
pelas quais figuras femininas resistiram aos jogos de objetivação e de subjetivação, ou ainda como 
elas se reinventaram ao se rebelarem contras as técnicas de individualização e os procedimentos 
do Estado. Portanto, embrenhada nesta proposta, inspirada pelo “acontecimento em raridade” 
proposto por Lazzarato e afetada pela “epistemologia feminista”, busco pensar o “acontecimento” 
de Aldair como a única marca veemente e insofismável de sua existência, como também, de sua 
ruptura com a passividade, a virgindade, a essencialidade, ainda que não se possa fugir completa-
mente a estas injunções.

Felipe Salvador Weissheimer
• Relaçôes de gênero nas leituras e apropriações do kama-sutras de Vatsyayana

A intenção desta comunicação é apresentar e debater algumas considerações sobre os desliza-
mentos de sentidos que surgiram nas obras de Alicia Gallotti em relação ao Kama-sutras de Vat-
syayana, considerando, também, a primeira tradução inglesa do livro (efetuada por Burton), que 
foi a tradução responsável pela propagação do livro nos idiomas anglo-saxões e latinos. Buscamos 
operacionalizar nossas análises a partir da categoria “gênero”, que nos serviu de fundamento para 
observarmos as relações de poder e hierarquias presentes nas obras analisadas. Além disso, anali-
samos a forma pela qual, a partir da instituição da narrativa erótica, Gallotti transgrediu a ordem 
androcêntrica presente nos discursos de Vatsyayana e Burton.
O Kama-sutras de Vatsyayana (séc. I-IV) tinha uma característica peculiar, que era a de dissertar 
sobre os comportamentos religiosos, sociais e sexuais adequados para um “homem citadino”. Nes-
te sentido, no que se refere ao prazer e ao sexo, Vatsyayana escreveu que os homens deveriam 
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proporcionar prazeres sexuais às suas esposas para que os mesmos conseguissem manter uma 
forma de dominação sobre elas, mediante o prazer sexual. Por sua vez, Richard Francis Burton 
(1883) – tradutor inglês do Kama-sutras – observou no livro de Vatsyayana um discurso possível à 
reflexão sobre as práticas sexuais dos vitorianos, e constituiu o Kama-sutras como um manual de 
aprendizagem sexual. Já Alicia Gallotti (1999-2010), se apropriou do título do clássico indiano, sem 
reproduzir o discurso de Vatsyayana, dissertando de forma diferenciada sobre o sexo e o prazer. A 
autora, por não reproduzir a tradição-discurso do Kama-sutras criou um vazio discursivo, mas que 
foi preenchido mediante o uso de uma linguagem metafórica e da ordem na fantasia erótica, na 
intenção de desenvolver reflexões sobre a sexualidade (a partir da sexologia reichiana e da emer-
gência de demandas sociais atuais) e estimular os leitores ao “deleite dos prazeres sexuais”.
A comunicação efetivada pelos sujeitos acima citados é uma forma particular de comunicação 
inter-humana, dado a partir de fenômenos que envolvem leitura, interpretação, apropriação, res-
significação e publicidade. Esta comunicação se operou na e pela distância. Neste sentido, conside-
ramos estas perspectivas para analisar a história do referido livro.

Carla Fernanda da Silva (Instituto Federal de Santa Catarina)
• Roberto Freire: um Zaratustra em Visconde de Mauá

Esta comunicação tem por objeto o estudo da trajetória intelectual do anarquista Roberto Freire, 
em que por meio de uma cartografia de sua obra, visou-se analisar e problematizar o processo 
de desassujeitamento e transformação de sua subjetividade na constituição de uma estética de 
existência anarquista. Destacando o auto-exílio em 1969 em que viajou para a Itália e França como 
fuga da repressão da ditadura militar, tendo como momento de ruptura e início do processo de 
reapropriação de si o encontro com o grupo The Living Theatre em apresentação da peça Paradise 
Now em Paris, cujo diretor Julian Beck, apresentou-lhe a obra do psicanalista Wilhelm Reich. Os 
livros de Reich possibilitaram a Freire o primeiro aporte teórico para repensar a atividade psicanalí-
tica, mas não supria de todo o desenvolvimento da prática terapêutica. Para resolver este impasse 
Freire empreendeu uma pesquisa entre teóricos contemporâneos, que o levou ao encontro da 
antipsiquiatria. Desta forma, acrescentou-se aos estudos as obras de Bateson, David Cooper, Ro-
nald Laing, Franco Basaglia, Thomas Szasz, a gestalt de Fritz Perls e o psicodrama de J.L. Moreno. 
Também buscou conhecer a obra de Alexander Lowen que acompanhou o desenvolvimento da 
vegetoterapia por Reich nos Estados Unidos. No período de 1970 a 1974 realizou diversas viagens 
com o intuito de conhecer a prática das atividades terapêuticas e aprofundar os estudos teóricos o 
que lhe possibilitou criar a Somaterapia, uma terapia corporal e anarquista. A Somaterapia e a es-
tética de existência anarquista defendida por Roberto Freire também têm sua base argumentativa 
e experimental na contracultura, que ofereceu experiências de um viver libertário e a ruptura com 
o modelo imposto pela sociedade brasileira, com transformações no âmbito do privado e do indi-
víduo. Possibilitando um ‘viver à parte, para forjar novos valores’ criando um laboratório que ofere-
ceu condições de possibilidades para balizar o estudo de Wilhelm Reich, David Cooper, Fritz Perls, 
Ronald Laing e Alexander Lowen nas áreas da psicanálise, psicologia e antipsiquiatria; e Bakunin, 
Proudhon, Kropotkin e Stirner sobre o anarquismo, em que as teorias eram sobrepostas à realidade 
militante, autogestionária e libertária. Para além da revolução terapêutica Roberto Freire instigou 
e criou uma estética de existência anarquista em contínuo processo de revolução individual que 
se desdobrava para o coletivo e que provocou novas reflexões acerca da subjetividade anarquista.

Sylvia Pinto Machado
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• O dispensário antituberculoso Clemente Ferreira: espaço de assistência e de ciência na luta 
contra a tuberculose em São Paulo (1904-1917)
Para combater a disseminação da tuberculose em São Paulo, em 1899 fundou-se a Liga Paulista 
contra a Tuberculose, idealizada por parte da comunidade médica paulista sensível à expansão da 
doença em questão. No mesmo ano, foi criada a Associação Paulista dos Sanatórios Populares para 
Tuberculosos, órgão vinculado à Liga e que pretendeu organizar recursos financeiros e também 
científicos para o combate e controle da tuberculose, conforme experiências europeias. 
Fruto dos esforços da associação paulista, em 1904 foi inaugurado o Dispensário Clemente Ferreira, 
nomeado em homenagem ao seu idealizador, à Rua Líbero Badaró em São Paulo, sendo considera-
do àquele momento o principal centro da luta contra a tuberculose. No momento de sua inaugu-
ração, o dispensário tinha como objetivos centrais prover o tuberculoso pobre de tratamento e as-
sistência gratuitos, distribuindo auxílios médicos e farmacêuticos, socorros alimentares, financeiros 
e fornecimento de informações sobre a profilaxia da doença. No decorrer de suas atividades, e ob-
jetivando beneficiar o enfermo que buscasse o auxílio médico através do dispensário, este passou 
também a desenvolver pesquisas para aprimoramento das técnicas existentes para o diagnóstico e 
tratamento da tuberculose, em consonância com experimentos realizados no exterior. 
Através do estudo de fontes como os relatórios anuais do Dispensário Clemente Ferreira e a revista 
de divulgação da Associação Paulista dos Sanatórios Populares para Tuberculosos, a Defesa con-
tra a Tísica, esta apresentação irá, portanto, discutir como o espaço, que inicialmente pretendia 
dar assistência médica e material ao tuberculoso, transformou-se também em local de estudos 
científicos sobre doença. Pretende, ainda, abordar algumas variáveis particulares à produção do 
conhecimento científico no local, como a escolha dos objetos de investigação, os procedimentos 
de pesquisa, a divulgação dos resultados, os agentes implicados e as possíveis problemáticas en-
volvidas na utilização daquele espaço para o desenvolvimento de pesquisas sobre a tuberculose.

Gabriela Müller Larocca (Universidade Federal do Paraná)
• Se Eles Apenas Soubessem que Ela Tinha o Poder: a Monstruosidade Feminina em Carrie, A 

Estranha (1976)
Carrie, a Estranha foi lançado em 1976, adaptação do romance homônimo de Stephen King e diri-
gido pelo norte-americano Brian De Palma. O filme conta a história da tímida adolescente Carrie 
White que sofre todos os tipos de humilhações por parte de seus colegas da escola. Acerca de seu 
livro, King afirma que a personagem é em grande parte uma representação de como as mulheres 
encontram seus próprios canais de poder e de como são temidas por sua sexualidade. O grande 
diferencial é que Carrie possui poderes paranormais, fortalecidos com a chegada de sua primei-
ra menstruação. O filme envolve em seu enredo traumas da adolescência e da criação materna, 
pautando-se em uma sexualidade feminina contida por uma mãe repressora e psicótica. Com a 
menstruação, a personagem atinge a puberdade, podendo a partir dai exercer a maternidade. Ig-
norando o que acontecia devido à falta de conhecimento, em uma das primeiras cenas do filme, a 
jovem acredita que está morrendo devido à grande quantidade de sangue. Sua mãe, uma fanática 
religiosa, diz a ela que o ato sexual é algo sujo e que os homens são seres perversos. Ao pronunciar 
tais palavras a Sra. White reforça o medo e a ansiedade tão associados historicamente ao corpo e 
à sexualidade feminina. Ao ser convidada para o baile da escola e ser submetida a uma perversa 
“brincadeira” envolvendo uma enorme quantia de sangue de porco jogado em cima de sua cabeça, 
Carrie dá início à morte e à destruição, matando praticamente a todos os seus colegas com seus 
poderes paranormais. O filme é notadamente marcado por uma imagética menstrual, iniciando 
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com a menarca da personagem e atingindo seu clímax com o sangue de animal que a transforma 
em um ser demoníaco e destruidor. A imagem angelical e ingênua de Carrie, que é construída ao 
longo do filme, é suplantada por uma figura demoníaca com poderes sem controle, iniciados pelo 
sangue menstrual, fonte de sua dor, mas também de seu estranho poder. No filme vemos a rea-
tualização da associação da figura feminina como o Mal encarnado, bem como da maternidade 
anormal, ou seja, sua possibilidade como ritual de morte e não de vida. A aproximação do femini-
no com o monstruoso é algo comum em diversas sociedades e invoca o medo da diferença e do 
corpo feminino. Neste trabalho nos propomos a identificar e analisar a construção dessa produção 
cinematográfica e suas representações de gênero e sexualidade. Ademais, refletiremos acerca da 
feminilidade no gênero fílmico de horror, como parte de uma longa tradição cultural que a asso-
cia ao mal, assim como as incertezas, medos e inseguranças que desperta numa sociedade ainda 
marcadamente patriarcal. Pretendemos discutir como a presença da monstruosidade feminina no 
horror diz mais respeito a medos masculinos do que desejos ou subjetividades femininas.

Elisa Fauth da Motta
• Representações de gênero na obra “Modos de homem e modas de mulher”, de Gilberto Freyre

A presente comunicação apresenta um recorte de meu projeto de Mestrado intitulado “Modos 
e modas em Gilberto Freyre: Um estudo sobre identidade visual e patrimônio cultural brasileiro”. 
Dentre os objetivos do projeto está análise da obra “Modos de homem e modas de mulher”, escrita 
pelo sociólogo Gilberto Freyre, buscando identificar, uma possível identidade visual da população 
brasileira, seus modos de vestir e portar-se. 
Uma das ideias centrais da obra de Freyre é a de que as mulheres são mais ligadas à moda e os 
homens aos modos, apesar de as mulheres estarem conquistando espaços considerados por ele 
masculinos. Logo nas primeiras páginas o autor afirma: “Modo e moda tendem a confluir a serviço 
do ser humano. Mas sem perderem essenciais de característicos que fazem, de um, expressão de 
masculinidade e de moda; da outra, expressão mais de feminilidade do que de masculinidade” 
(FREYRE, 2009, p. 20). Essa diferença da noção de moda entre os sexos foi discutida em “O Espírito 
das Roupas”, por Gilda de Mello e Souza, texto em que explica que houve uma mudança no sécu-
lo XIX com relação às modas. Segundo ela, as expressões do masculino e do feminino mudaram 
consideravelmente neste período, enquanto as roupas femininas passavam por um momento de 
retomada das rendas e babados, o masculino era representado pelo aumento de símbolos fálicos 
da indumentária: as bengalas, charutos e as longas bigodeiras. Freyre parece ter observado a com-
plexidade das roupas femininas e, dessa maneira, chegado à conclusão de que por esse motivo, as 
mulheres eram mais inclinadas a gostar de moda, em relação aos homens. 
Nesta apresentação proponho uma análise preliminar das percepções de Gilberto Freyre sobre as 
diferenças do vestir relacionadas aos sexos, buscando responder às seguintes questões:
- Quais os estereótipos de beleza apresentados por Freyre?
- Como o autor enxergava as relações de homens e mulheres com seus corpos e a roupa?
- Quais os valores do imaginário social podem ser percebidos na obra “Modos de homem e modas 
de mulher”, com relação ao gênero?
Por se tratar de uma análise preliminar, esta apresentação tem o intuito de, mais do que encontrar 
respostas concretas para esses questionamentos, suscitar novas possibilidades de análise e aborda-
gem para as obras de Gilberto Freyre.
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026. Contrabando, descaminhos e heterodoxias religiosas na Época Moderna
Coordenação: Paulo Cavalcante, Ernst Pijning

Resumo: Este Simpósio Temático acolhe trabalhos que investigam as relações entre Estado, Igreja e 
sociedade nas colônias, discernem as fronteiras entre as relações lícitas e ilícitas na dinâmica social 
e na cultura política e descortinam os diferentes modos de efetivação do consórcio Estado-Igreja e 
das religiosidades. O cotidiano da colonização imprimiu as diretrizes da ação da política metropo-
litana, em um esforço contínuo e aleatório de adaptação das regras à prática. A construção deste 
universo, reinventado como mundo colonial, foi multifacetada e fragmentada, mas também – e 
por isso mesmo – estimulava as capacidades de invenção e reconstrução. Nesse sentido, nosso ob-
jetivo é promover o debate através da discussão de diferentes perspectivas e matrizes historiográ-
ficas, bem como articular as diferentes dimensões das práticas ilícitas e das desordens em situação 
colonial, percebendo os fundamentos da sociedade de Antigo Regime e o processo de colonização 
encetado na América portuguesa para investigar a prática do contrabando, do descaminho, das 
ilicitudes e das heterodoxias religiosas como constituintes deste Novo Mundo.
Justificativa: A história da expansão comercial européia da Época Moderna e, em particular, a da 
colonização da América, jamais deixou de consignar o tema do contrabando/descaminho. De iní-
cio, foi situado em conjunturas específicas, tematizado sob as alcunhas da pirataria e do corso ou 
tratado em oposição aos monopólios e ao regime do exclusivo metropolitano, de modo a negá-lo 
ou ao menos mitigá-lo. Se há alguns anos atrás era possível afirmar que o tema vinha sendo pouco 
explorado, agora, no entanto, inúmeros estudos se debruçam sobre a prática do contrabando, do 
descaminho e das heterodoxias religiosas em diferentes chaves de abordagem e compreensão do 
fenômeno. Este Simpósio Temático destina-se a acolher esses diversos estudos em desenvolvimen-
to.

Marcos Guimarães Sanches (UNIRIO)
• “Nas suas apertadas mãos”: a centralidade da administração da Fazenda no Império 

Português
A América portuguesa conheceu desde 1549 uma estrutura vertical de administração da Fazenda. 
Junto a instituição do Governo Geral, justiça e fazenda passaram a dispor de “ramos” administra-
tivos específicos.
A presente comunicação parte do pressuposto que a Fazenda, em Portugal, foi elemento central, 
ainda que não exclusivo, da consolidação da monarquia, no entendimento de Magalhães Godinho, 
projetando-se o mesmo ordenamento nas colônias, onde a extração fiscal estava concentrada nas 
“apertadas mãos” reais (Joaquim Romero de Magalhães).
Compreender a instituição da administração fazendária e sua dinâmica de funcionamento pode 
ser reveladora da natureza da colonização na época moderna, ainda que seu ordenamento deva 
ser compreendido à luz do arranjo social no qual estava inserido.
A criação da Provedoria-Mór e das Provedorias de Fazenda projetavam na colônia um arranjo 
administrativo já bastante amadurecido e institucionalizado nas Ordenações do século XV. Coin-
cidam também com a relativa universalização da capacidade tributária da monarquia, sobretudo 
através das sizas. O foco da atuação monárquica, em um quadro de uma sociedade estamental, es-
tava na esfera da circulação, na qual os “tratos” mercantis com as conquistas vão se tornar cada vez 
mais significativos ao longo do século XVI, como nos revela a importância da Alfândega de Lisboa.
Na América, a tributação mais relevante incidia sobre a produção - os dízimos - e embora formal-



444

mente pertencentes a Ordem de Cristo constituíam extração direta da Fazenda Real.

Rafaela Franklin da Silva Lira
• A Fazenda Real no Brasil dos Filipes: descaminhos em torno dos rendimentos nas capitanias 

de Pernambuco e Bahia (1580-1640)
Nossa pesquisa tem como objetivo analisar as medidas implantadas pela Coroa dos Habsburgo 
para fiscalizar e reduzir as fraudes e sonegações contra a Fazenda Real em Pernambuco e na Bahia 
no período da Monarquia Hispânica (1580-1640) e os conflitos decorrentes das investigações ins-
tauradas sobre os agentes da administração e colonos. O recorte tem como base o período da 
união dinástica, momento em que Portugal e suas possessões ultramarinas passaram para o do-
mino dos Áustria. Com isso, houve também uma série de modificações jurídicas e administrati-
vas, apesar das Cortes de Tomar, sobre as colônias portuguesas. No Brasil, foram implantados, por 
exemplo, a Junta da Fazenda e o Tribunal da Relação da Bahia além de outros cargos que tinham 
por função fiscalizar e punir aqueles que praticassem fraudes. Procuramos observar as tensões e 
negociações existentes entre as autoridades locais e Coroa hispânica em torno dos descaminhos. 
Utilizamos, sobretudo, a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, documentos de natu-
reza administrativa, que relatam tais atividades ilícitas. Procuramos analisar as fontes abarcando as 
dimensões dos grupos envolvidos nas fraudes como também as instituições que formavam o cor-
po administrativo no Brasil. Nos ajudam a pensar sobre temática os trabalhos de Stuart Schwartz, 
Jack P. Greene, Pierre Rosanvallon entre outros.

Maria Isabel de Siqueira (UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• Negócios ilícitos na época dos Filipis: a legislação sobre a mineração e o pau-brasil na 

América Portuguesa.
Oficialmente, Portugal não permitia a comercialização da madeira sem a sua autorização, assim 
como dos metais extraídos das minas. Entretanto, a exploração desses recursos nem sempre obe-
deceu à lógica governamental levando os exploradores, muitas vezes, a não prestarem contas das 
riquezas encontradas. Este trabalho pretende analisar, a partir da legislação elaborada, no período 
Filipino, a estratégia da Coroa no combate aos negócios espúrios, o contrabando. 

Raimundo Moreira das Neves Neto (IFPA-CRMB)
• Os descaminhos da Fazenda Real no Estado do Maranhão e Grão-Pará por seus 

contratadores. Primeira metade do século XVIII.
Nosso objetivo é analisar os interesses dos contratadores e os conluios nos quais se inseriam para 
maximizar os seus lucros, abordando os descaminhos da Fazenda Real no Estado. Com relação a 
prática da arrematação, Margarida Vaz Rego alega que “o sistema dava-lhes a possibilidade de não 
só enriquecer, como ascender a uma elite comercial e muitas vezes a nobilitação”. Semelhante é 
o ponto de vista de Ana Paula Médicci para a qual os contratadores “buscavam fundir benefícios 
econômicos e honoríficos” quando de suas participações na administração pública via arremata-
ções. 
Em São Luis, por exemplo, o contratador Manuel Gaspar Neves foi figura constante nos contratos 
das rendas reais da Capitania (entre 1724 e 1741), apresentando uma turbulenta participação na 
administração colonial, posto que tinha sido capitão, Juiz de órfãos, escrivão (da fazenda, almoxa-
rifado e alfândega) e Juiz Ordinário. Em verdade, o dito cargo de escrivão já tinha sido comprado 
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de modo ilegal um pouco antes por Manuel. Tais cargos e sua função de contratador logo lhe 
renderam muitas controvérsias na sociedade colonial, quando tentou se valer deles em benefício 
próprio. 
Na capitania do Pará, significativo era o descaminho que envolvia o cacau, como ocorreu com o 
contratador Diogo Manen. Assim, em carta de 17 de outubro de 1739, o Governador explicava 
que no Estado havia dois valores distintos para alguns gêneros do contrato: o primeiro valor era o 
fixado pela “receita e despesa da Fazenda Real” e o segundo valor era o que corria normalmente 
“no comércio de compras e vendas e trato comum do povo”, ressaltando que o cacau corria por 
moeda da terra. Os valores eram, respectivamente, para a “receita e despesa da fazenda real” e para 
o “comércio comum”: açúcar a) três mil réis b) “dez até doze tostões”; cravo e salsa a) cinco mil e 
quatrocentos réis b) três mil e seiscentos réis; cacau – valor único de três mil e seiscentos réis, a 
moeda da terra. 
O governador intentava denunciar as práticas de enriquecimento ilícito dos contratadores que 
usavam o cacau (moeda da terra) que ganhavam no contrato para com ele comprarem os outros 
gêneros que corriam no comércio comum, a preço inferior, e após utilizavam tais gêneros para o 
pagamento do contrato como se tivessem sido arrecadados normalmente. Como a recebedora era 
a Fazenda Real, para a qual os preços eram fixados acima do valor do mercado comum, era garan-
tido o lucro dos contratadores.

Letícia dos Santos Ferreira (Universidade Federal Fluminense)
• Sebastião Cardoso Sampaio na trilha da desordem e do descaminho

Na segunda metade do século XVII, o desembargador Sebastião Cardoso Sampaio chegava a Sal-
vador imbuído de fazer diligências e rever as contas dos impostos e contribuições aplicados ao sus-
tento da infantaria e do dote de Inglaterra e paz de Holanda. A tarefa respondia às demandas dos 
oficias camarários. Em busca de descaminhos, o oficial recém chegado de Angola evidenciou um 
emaranhado de desvios do donativo do dote e paz colocando se em conflito direto com a câmara. 
A comunicação buscará demonstrar através da trajetória de Sampaio a dinâmica política e social 
da América Portuguesa. Igualmente tencionamos compreende de que modo nosso personagem 
pôde ser um importante aliado para a coroa, não apenas na execução das devassas, mas transfor-
mando o que viu e o que ouviu em subsídios para a ação régia em diversas matérias. Entretanto, 
nem sempre suas propostas foram encaminhadas pela coroa colocando as seguintes questões: em 
que medida a coroa estava disposta a ouvir os oficiais? Ou ainda, estariam os reis preocupados em 
conter os descaminhos acima de qualquer outro objetivo?

Tharles Souza Silva (Evolução Centro Educacional)
• Sociedade e contrabando: o comércio ilícito como reflexo da estrutura social no Brasil 

setecentista
Diversos pesquisadores têm se dedicado ao estudo da prática do contrabando durante o período 
colonial. Estes estudos possibilitam o debate de diversos aspectos da sociedade luso-colonial: eco-
nômico, na medida em que apresentam o comércio ilícito como um ramo comercial, tão dinâmico 
quanto o regulamentado pelas autoridades; funcionamento da justiça, na medida em que discu-
tem as diferentes penalidade aplicadas ao mesmo delito, a depender do status social das pessoas 
presas por este crime; político, na medida em que exploram as relações de poder nas quais estavam 
imersos os contrabandistas; social, quando discutem a forma como os colonos se comportavam 
diante do comércio ilícito. Tomando como base estes estudos, objetivamos, neste trabalho, analisar 
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o contrabando como reflexo da própria estrutura social, tentando identificar como os contraban-
distas repetiam costumes sociais a partir deste tipo de comércio. Para tanto, recorreremos a diver-
sos casos de contrabando ocorridos nas Comarcas da Bahia e Porto Seguro, na segunda metade do 
século XVIII, dando continuidade a pesquisas que há alguns anos estamos desenvolvendo.

Ernst Pijning (Minot State University)
• Guerra e Contrabando: a Guerra de Sucessão Espanhola e a conjuntura da illegalidade.

A presente comunicação discute a influência de algumas conjunturas de guerra em dois eventos 
específicos: na ideia de autonomia local (como ocorre na Restauração de Pernambuco e na Restau-
ração de Portugal) e no estabelecimento da forma de controle sobre a produção de ouro no Brasil. 
Toma-se como ponto de partida a época da Guerra de Sucessão Espanhola quando os “perigos 
externos”, associados à invasão francesa, e os “perigos internos”, com as contestações em Minas 
Gerais, se fazem presentes na mesma fase em que se lança uma nova legislação fiscal. A regula-
mentação das arribadas dos navios estrangeiros, o comércio do ouro nas Frotas, a administração 
fazendária exercida pelas câmaras se passam ao mesmo tempo que o livro de Antonil Cultura e 
Opulência do Brasil foi publicado.

Dilma Ferreira do Nascimento (FUNARTE)
• 1788-O contrabando das Minas Gerais nas instruções de Martinho de Mello e Castro ao 

Visconde Barbacena governador da capitania na premeditada sublevação de 1789.
Este trabalho é fruto do mestrado defendido na UFF em 2004, que foi um estudo dos autos da 
devassa mineira de 1789, constituído de 07 volumes, 04 tomos arranjados para contextualizar o 
movimento, totalizando 11 volumes, contendo aproximadamente 600 páginas cada. O volume VIII 
organizado por Herculano Gomes Mathias encontra-se delimitado de fevereiro de 1782 a março 
de 1789. O tomo VIII é construído à margem dos autos. Porém, fundamental para a contextualiza-
ção do conflito entre Portugal e sua capitania. O volume aponta 1789 como de inquietação para 
Minas Gerais em razão dos burburinhos sobre as orientações trazidas de Lisboa pelo governador 
Barbacena. As instruções de 1788 é destaque nos autos por apontar um conjunto de medidas 
administrativas vindas de uma coroa decidida a centralizar a fazenda, coibir o tráfico do ouro e 
o contrabando, disciplinar a tropa, controlar a justiça, acalmar as insubmissões e os eclesiásticos. 
Mello e Castro desejava regularizar a situação fiscal de Minas, devedora dos 31 contratos firma-
dos com a coroa, deveria Barbacena punir os responsáveis pelos abusos e as fraudes ocorridas 
na capitania que segundo Mello e Castro com o consentimento das autoridades da fazenda e da 
justiça morosa para julgar os processos em trâmites. Barbacena conheceu em 1788 a importância 
do território que governaria pela importância fronteiriça com as regiões de portos. Lembraria o 
ministro a Barbacena que as principais produções das minas eram o ouro e os diamantes, em seu 
entendimento reservados ao reino. As orientações de 1788 ordenavam ao governador corrigir as 
distorções promovidas pela má fé dos administradores locais e do reino, para acabar com os vícios 
usasse o governador do alvará de 1750 para deflagar a devassa, obrigando aos mineiros a pagarem 
todo imposto devido ao reino. Gonzaga depondo em 1790 estimou a dívida da capitania em nove 
milhões. Mello e Castro desconfiava da decadência das minas e avisou a Barbacena não tolerasse 
a diminuição das cem arrobas de ouro. Barbacena conheceria pela devassa que o ouro cobiçado 
por sua Majestade eram ambicionadas pelos mineiros nas conversas sobre ser Minas uma repú-
blica e também saberiam pelo testemunho de Gonzaga em 1790 que ele considerava injusto os 
habitantes das Minas pagarem as cem arrobas de ouro ao reino porque em seu entendimento um 
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dos tributos deveria ser eliminado fosse os da entrada ou o do quinto. As instruções de 1788 de-
monstra um projeto concentrador de rendas e mantenedor dos impostos. Enquanto o projeto dos 
inconfidentes capturado nos autos indicam 1789 influenciado pelas ideias de Raynal e pelas leis 
dos americanos ingleses de 1788; ambas condenavam os excessos tributários e Raynal aconselhava 
Portugal a tratar melhor sua América Portuguesa.

Otávio Ribeiro Chaves (Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso)
• As fortificações portuguesas Bragança e Real Forte Príncipe da Beira: artefatos de defesa e de 

contrabando.
Após a assinatura do Tratado de Madri (1750), a Coroa portuguesa procurou estabelecer pon-
tos militarizados na fronteira oeste da América Portuguesa. As fortificações Bragança e Real Forte 
Príncipe da Beira foram edificados para garantir a defesa politico-territorial contra investidas de 
tropas espanholas do Vice-Reinado do Peru. Essas fortificações serviram também como pontos de 
apoio ao contrabando com as antigas missões jesuitisas de Moxos e Chiquitos. A partir destas mis-
sões diversos grupos populacionais migraram para a capitania geral de Mato Grosso e Cuiabá, pós 
expulsão dos jesuítas da América espanhola (1767). O intuito desta comunicação é discutir esses 
pontos, tendo com eixo principal o contrabando autorizado pela Coroa portuguesa com missões 
espanholas de Moxos e Chiquitos.

Hyllo Nader de Araújo Salles (Universidade de São Paulo)
• Caminhos e Descaminhos do Ouro do Brasil, 1710-1735

A presente pesquisa tem por objeto de estudo a circulação de ouro do Brasil, isto é, o seus cami-
nhos e descaminhos, da colônia para a metrópole e mesmo para a economia mundo do século 
XVIII, entre 1710 – ano do decreto régio que determinava que todo o ouro que fosse remetido do 
Brasil para o Reino deveria ser levado à Casa da Moeda em Lisboa, ou seja, a constituição do cami-
nho do ouro – e 1735, quando a arrecadação do Quinto – imposto de 20% sobre o ouro extraído 
– deixou de ser feito nas Casas de Fundição. A descoberta de ouro, mercadoria-moeda, impactou 
a circulação de fazendas em todo o império português. A disponibilidade de ouro nas áreas mine-
radoras produziu o incremento das atividades mercantis ao gerar demanda por mercadorias. Parte 
dessa demanda era atendida pelo mercado externo, que, no caso da mineração, envolvia, além da 
importação, a exportação de outra mercadoria, o ouro, contrapartida necessária para sustentá-lo, 
que nem sempre seguia seu caminho. Formaram-se, também, circuitos mercantis internos que ar-
ticulavam áreas abastecedoras e áreas consumidoras. Em 1710, um decreto determinava que todo 
o ouro que fosse nas frotas do Brasil ou em navios soltos para o Reino deveria ser levado à Casa 
da Moeda em Lisboa, forma de o poder central controlar a circulação de metais preciosos. Ainda 
quanto à circulação de ouro da colônia para a metrópole, em 1720, D. João V, por meio de um al-
vará, determinou que todo o ouro transportado do Brasil para o Reino deveria pagar o direito do 
1%. Anos depois, essa determinação se estenderia às pedras preciosas também, constituído, assim, 
o caminho das riquezas minerais do Brasil, da colônia para a metrópole, no entanto, essa ordem 
fora, por vezes, subvertida e o caminho transformado em desencaminho. O período em questão é 
considerado fértil para a prática social do descaminho, pois corresponde a montagem do sistema 
fiscal, isto é, de seus mecanismos de pressão e, como é comum a história da administração colonial, 
o movimento pendular dos representantes do poder central entre o máximo rigor e a brandura. As 
fontes que alicerçam a presente pesquisa são de caráter oficial, os avulsos das capitanias de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro do Projeto Resgate pertencentes ao Arquivo Histórico Ultramarino. Ten-
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do em vista a natureza e a diversidade das fontes que alicerçam a presente pesquisa, a metodologia 
considerada a mais adequada deve ser baseada nos procedimentos usuais de coleta, sistematização 
e análise crítica dos dados levantados.

Ana Claudia Alves de Aquino Garcia (USP)
• Coletorias, tributos e contrabando em Goiás entre os séculos XVIII e XIX: perseguindo os 

rastros de uma economia quase invisível.
Na consolidação da atriz interpretativa da formação brasileira, o dualismo litoral/sertão cristalizou-
se hierarquicamente, a partir da sobreposição do primeiro sobre o segundo. No entanto, novas 
pesquisas apontam que a compreensão da dinâmica do mundo colonial e imperial passa necessa-
riamente pela elucidação das atividades subsidiárias. Em Goiás, tais atividades se constituíram no 
meio pelo qual se deu a lenta reconversão econômica pós-declínio do ouro. Esse texto trata das 
alterações tributárias coloniais e imperiais visando melhoras na arrecadação dos impostos, no mo-
vimento das boiadas goianas em direção aos currais da Bahia, Minas e São Paulo e nos mecanismos 
pelos quais se deu grande parte desse movimento: o contrabando.

Lincoln Marques dos Santos (Colégio Estadual Rodrigo Otávio Filho)
• Governo e desordem nas Minas Gerais setecentistas (1721-1732)

O objetivo central do presente trabalho é descortinar e problematizar alguns aspectos da desor-
dem no mundo colonial, apresentando-os como critérios norteadores para ações políticas e admi-
nistrativas específicas e que contribuíram para a consolidação da presença da coroa lusa e de seus 
interesses fiscais em território americano. Nesse sentido, o caso das Minas é fundamental, pois a 
partir dos eventos/acontecimentos que marcaram a sua origem, levantaremos considerações que 
nos permitam entender a construção e a institucionalização da ordem metropolitana.

Pedro Castellan Medeiros (Universidade de São Paulo)
• O Movimento Sócio-religioso da Serra do Rodeador (1817-1820): Uma releitura 

interpretativa
Os movimentos messiânicos, frutos de um catolicismo popular que tem em sua religiosidade peni-
tencial e apocalíptica o seu principal elemento, compõem o que podemos chamar de “cultura do 
fim do mundo”. Por mais que, diversas vezes reduzidos à ótica do “fanatismo” ou “misticismo”, estes 
fenômenos levam ao fascínio tanto seus participantes quanto os que se propõem a estudá-los.
No sertão pernambucano do início do século XIX, mulheres e homens livres pobres, sob a lideran-
ça do profeta Silvestre fundaram a Cidade do Paraíso Terreal, na esperança que de dentro de uma 
pedra considerada encantada, Dom Sebastião e seu exército surgissem acabando com a miséria e 
injustiça que ali pairava, logrando felicidade e riquezas para aquela comunidade.
Caracterizado como a primeira manifestação sebastianista do Brasil, o movimento messiânico-mi-
lenar da Serra do Rodeador inclui-se nos movimentos sócio-religiosos “rústicos” do nordeste bra-
sileiro. Nas diversas teses encontradas sobre estes fenômenos a maioria revela-se inadequada para 
definir a realidade complexa e dinâmica destes movimentos históricos. Dás abordagens clínicas às 
sociológicas, de vertente autoritárias à liberal-paternalista, até à marxista permanecem como uma 
explicação fenomenológica, em que a interpretação e a terminologia não fazem senão definir um 
outro bárbaro e incompreensível, atrasado, incapaz de utilizar a linguagem da razão e condenado a 
se expressar em formas alienadas, às quais não é reconhecida legitimidade de sistema de leitura do 
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mundo. Diante da necessidade da releitura dos estudos tradicionais sobre os movimentos sócio-
-religiosos “rústico” este trabalho se propõem a analisar o a revolta sebastianista da Pedra do Rode-
ador (1917-1920) sob uma nova ótica interpretativa. Parte-se do pressuposto que os participantes 
desta revolta viveram, organizaram-se e lutaram num espaço e num tempo mítico, objetiva-se as-
sim, analisar o universo simbólico destes sertanejos que o utilizaram como instrumento de leitura 
e transformação do mundo.
Acredita-se que o patrimônio simbólico não é apenas um dos componentes de um movimento só-
cio-religioso, mas é sua base lógica, sua linguagem, é então, de fundamental interesse compreender 
os conjuntos míticos-rituais que se estabeleceram na comunidade referida. Para compreende-los, 
partimos do pressuposto que o patrimônio religioso do sertão se construiu ao longo do processo 
de tradução cultural e de negociação simbólica, onde tem sua gênese no “encontro do catolicismo 
ibério e a cosmologia indígena nas aldeias missionárias fundadas pelos jesuítas nos séculos XVII e 
XVIII, e que prosseguiu com as missões capuchinhas junto à população “cabocla” até o século XIX.”.

João Oliveira Ramos Neto (Instituto Federal Goiano)
• Os anabatistas além do reducionismo historiográfico

O movimento anabatista, uma corrente da ala radical da Reforma Protestante (1517-1555), surgiu 
em 21 de janeiro de 1525 em Zurique, na Suíça, como alternativa tanto ao catolicismo romano 
como ao luteranismo ou anglicanismo. Desde então, este movimento tem sido reduzido em im-
portantes obras historiográficas que os apresentam como camponeses pobres e marginalizados 
cuja atuação no século XVI teria sido motivada por uma busca de melhores condiçoes de vida. É 
o caso, por exemplo, das obras de Jean Delumeau, Norman Conh e Lucien Febvre. Retornando às 
fontes percebe-se, porém, que esse equívoco historiográfico é preciso ser corrigido tendo em vista 
que, na verdade, o movimento anabatista teve participação majoritária da elite urbana. O próprio 
fundador, Conrad Grebel (1498-1526), era filho de um dos membros do conselho da cidade. Tal 
equívoco historiográfico, muitas vezes, ocorre por conta da confusão que se faz entre os anabatis-
tas e os seguidores de Thomas Müntzer (1490-1525), que não era um anabatista, até porque, além 
do que dizem as fontes, ele faleceu antes do início do movimento. Essa comunicação é parte da 
nossa pesquisa de doutoramento, que investiga o conflito entre os anabatistas e as demais alas da 
Reforma Protestante.

Vinícius Zúniga Melo
• Os diretores de povoações no Grão-Pará do Diretório dos Índios (1757-1798): o serviço à 

monarquia portuguesa e as constantes infrações às suas normas
O trabalho tem como objeto de estudo os diretores de povoações na capitania do Pará durante 
o período do Diretório dos Índios (1757-1798). Os diretores eram os encarregados da tutela dos 
indígenas dentro das Vilas e Lugares durante a vigência dessa política. Esses sujeitos possuíam uma 
série de atribuições no interior desses espaços, se constituindo, portanto, em peças chave para a 
realização dos planos da Coroa Portuguesa sobre o Vale Amazônico. Vários deles estavam envol-
vidos na capitania do Pará em práticas e instituições originárias da Europa, presentes em diferen-
tes regiões do império português e reconhecidas pela metrópole: as câmaras, as tropas militares, 
as sesmarias e na lógica de prestação de serviços à monarquia. É nessa última que o trabalho irá 
centrar-se. No entanto, ao mesmo tempo em que os diretores estavam imersos a essas práticas e 
instituições, e prestavam uma série de serviços à monarquia portuguesa durante o exercício do 
cargo, tais agentes constantemente infringiam as normas dessa mesma monarquia. Tais infrações 
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estavam relacionadas aos seus anseios e interesses que remetiam especificamente a capitania do 
Pará. Isto é, eles se aproveitavam das inúmeras atribuições do ofício para se apropriarem, mesmo 
que de forma contrárias às diretrizes legais, de três importantes fontes de riqueza local: os produ-
tos extrativos, agrícolas e a mão de obra indígena. Várias dessas infrações envolviam alianças com 
outros agentes que transitavam em meio as povoações. A partir dessas considerações, o trabalho 
busca sustentar o seguinte argumento: mesmo que o período de vigência do Diretório dos Índios 
tenha se caracterizado por ser um contexto em que a metrópole buscou ter um maior domínio e 
controle sobre o Vale Amazônico, as importantes atribuições dos diretores de povoações e os seus 
serviços desempenhados no cargo, apontam para um cenário em que Portugal, durante o reinado 
de D. José I, continuava dependente dos habitantes do Vale Amazônico para que os seus objetivos 
na região fossem concretizados. Além do mais, na capitania do Pará, durante a vigência do Dire-
tório dos Índios, servir a Coroa Portuguesa e descumprir as normas criadas por ela mesma, não 
eram práticas incompatíveis, mas sim, coexistentes. E tanto nos momentos em que o diretor agia 
em conformidade com a lei, quanto nos momentos em que a descumpria, ele buscava satisfazer 
vontades pessoais.

Igor José Trabuco Da Silva (UNEB)
• A atuação social da Assembléia de Deus: normas e valores entre os anos 1970 e 1980

O presente trabalho analisa a participação social da Assembléia de Deus de Feira de Santana, suas 
normas, doutrinas e valores entre os anos de 1970 e 1980. 
A Assembléia de Deus é um dos maiores grupos pentecostais, com um conjunto de normas, bem 
como sanções e disciplinas para os fieis desviantes de sua prática religiosa. Estas mudaram ao lon-
go das últimas décadas. Os assembleianos preocupavam-se fundamentalmente com os aspectos 
morais e comportamentais de seus fieis. O jornal Mensageiro da Paz, como um dos meios de divul-
gação e doutrina do grupo relatava sobre a conduta digna de um cristão, como deveriam agir e se 
comportar, apresentando a visão dos assembleianos sobre problemas sociais.
As mudanças levaram a uma participação social mais ativa, com uma intensa participação na po-
lítica partidária, antes ativamente condenada pelo grupo e expresso em seu livro de atas. Assim, 
estudaremos as relações dos assembleianos com a sociedade feirense, suas práticas sociais, apro-
priações e representações sociais. Usaremos fontes como jornais do município, jornais denomina-
cionais, livros de atas e membros.

Helena de Cassia Trindade de Sá (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)
• A administração filipina na América portuguesa: o comércio e a Alfândega na capitania do 

Rio de Janeiro (c.1580-c.1640)
A análise das relações comerciais estabelecidas no Rio de Janeiro e da constituição paulatina do sis-
tema colonial, tendo como pano de fundo a Alfândega é a proposta desta comunicação. O recorte 
temporal utilizado deve-se ao fato de ser um período em que a dinastia filipina procurou organizar 
de forma mais eficiente à exploração colonial. Neste contexto e ainda com a ameaça holandesa 
de ampliação de suas conquistas, o Rio de janeiro, devido a uma posição geográfica estratégica 
desponta como uma rota a ser integrada no circuito comercial transatlântico. Com capacidade de 
articulação com outras praças do império português, a cidade e seu porto vão assumindo de forma 
gradual um importante papel no cenário ultramarino ibérico. A Alfândega fluminense então, passa 
a ser um cenário crucial para o desenvolvimento da região, já que era a instituição responsável por 
recolhimento de tributos, organização comercial e vigilância anticontrabando, além de palco de 



451

conflitos e descaminhos típicos da dinâmica daquela sociedade.

Tamyris Monteiro Neves
• A devassa do cativeiro injusto de índios e as práticas ilícitas de aprisionamento nos sertões 

da Amazônia setecentista
Em 10 de dezembro de 1721, el-Rei D. João V ordenava Francisco da Gama Pinto a sair de Lisboa e 
partir rumo às terras distantes do Estado do Maranhão e Grão-Pará. O objetivo desta viagem era 
verificar os desvios perpetrados pelos moradores no que dizia respeito ao aprisionamento de es-
cravos indígenas no sertão. Francisco da Gama Pinto permaneceu no Estado por mais de um ano 
e, ao longo desse período, visitou oito localidades, ouviu 119 testemunhas, que denunciaram 180 
pessoas envolvidas com o tráfico de escravos. 
No momento da chegada de Francisco da Gama Pinto, o acesso à mão de obra escrava indígena es-
tava regulamentado de acordo com o Alvará de 28 de abril de 1688, que estabelecia duas formas lí-
citas de obtenção de escravos indígenas: as guerras justas e os resgates. A guerra justa era permitida 
nos casos de guerra defensiva, quando índios inimigos invadissem as terras do Estado ou quando 
impedissem a propagação da doutrina cristã, hostilizando os missionários que entrassem no sertão 
com o propósito de pregar o Evangelho; ou guerra ofensiva, quando houvesse “temor certo e infa-
lível” de que índios inimigos invadiriam as terras portuguesas ou quando praticassem “hostilidades 
graves e notórias” contra os colonizadores. Os resgates consistiam na compra, pelos colonos, de 
índios prisioneiros de guerras entre nações indígenas. Tratava-se, então, de uma negociação entre 
colonos e indígenas. Poderiam ser resgatados os “índios presos à corda”, sob o argumento jurídico 
de que seu destino era serem comidos por grupos que praticavam antropofagia ritual e, ao serem 
resgatados de seus captores, deveriam suas vidas a quem os comprasse.
Ocorre que, em 1721, mais de trinta anos depois da publicação do Alvará de 1688, os aprisiona-
mentos ilegítimos de indígenas continuavam acontecendo. Na tentativa de entender o motivo e, 
principalmente, encontrar os culpados a fim de evitar a continuação desta prática, Francisco da 
Gama Pinto foi enviado de Lisboa até São Luís, onde começou sua viagem pelas terras do Estado 
do Maranhão. Este trabalho é sobre essa viagem e as informações coletadas ao longo dela, buscan-
do entender as diversas práticas de cativeiros ilícitos de indígenas, quais os argumentos utilizados 
pelos moradores para justificar esses crimes e quais agentes estavam envolvidos no tráfico de es-
cravos oriundos dos sertões. Essa não foi a primeira tentativa da Coroa de fazer um levantamento 
dos crimes cometidos no sertão contra as ordens de Sua Majestade. Todavia, como todas as outras 
devassas, essa apontava para uma única conclusão possível: os aprisionamentos ilícitos de indíge-
nas eram prática generalizada no Estado do Maranhão.

Paulo Cavalcante (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• Norma e prática ilícita na Alfândega do Rio de Janeiro: o Livro Segundo da Alfândega (1725-

1743)
O jogo dialético entre ordem e desordem ou norma e prática é operação metodológica de pri-
meira monta para conhecermos a sociedade colonial na América Portuguesa. O conjunto de do-
cumentos reunidos no Livro Segundo da Alfândega do Rio de Janeiro (1725-1743) nos oferece 
matéria prima preciosa para, de um lado, compreendermos o processo de estruturação baseado 
em modelos reinóis de uma instituição chave para as atividades comerciais e, de outro, os limites 
impostos a esta estruturação pelo contexto diverso, e não poucas vezes adverso, da própria terra. 
Esta comunicação explora diversos documentos desse “Livro” que está em vias de publicação.
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Wanderlene de Freitas Souza Barros
• Processos Inquisitoriais: a bigamia tipificada como crime de foro misto e sua ação na 

Amazônia Portuguesa (Séc. XVII a XIX)
O trabalho exposto baseia-se na coleta de dados dos processos inquisitoriais sobre bigamia do sé-
culo XVII ao XIX na Amazônia portuguesa, cujo levantamento nos autos indica uma análise quanti-
tativa que nos leva a uma procura mais rebuscada da conduta dos acusados em sua defesa e como 
se dava as suas relações e vivências na Colônia . A vida desses sujeitos era permeada de relações 
sociais, econômicas, culturais e políticas que caracterizam uma existência comum, porém com um 
desvio de comportamento que era apenado em foro misto. O casamento era garantia de preser-
vação da ordem pública, arrebanhamento e controle de seus fiéis. O estudo pretende trazer parte 
da vida de sujeitos históricos travada na Colônia. E nas relações sociais recorrentes no cotidiano de 
cada caso que venha a ser analisado, agregar sentidos para um melhor entendimento das vivências 
estabelecidas naquela sociedade,com representações e significados de relevância para nossa histo-
riografia.

Anna Karoline da Silva Fernandes
• A administração espanhola no Brasil durante a monarquia dual (1580-1640): o caso do 

Espírito Santo.
O projeto buscará compreender a influência dos novos órgãos de controle fiscal e da justiça do pe-
ríodo Filipino na capitania do Espírito Santo no século XVII. Esses órgãos estão inseridos num con-
texto de reformas que os Habsburgo empreenderam nos domínios portugueses durante a União 
Ibérica (1581-1640) para melhor controle da arrecadação e aumentar os rendimentos régios. Desse 
modo, buscaram controlar o descaminho, ou seja, coibir práticas de desvio de mercadorias que 
implicavam a redução dos rendimentos da Coroa. Os acusados eram o provedor e o almoxarife da 
Alfândega e mercadores da capitania, cuja devassa apontou a forma de suas alianças que resulta-
vam no fortalecimento dos poderes locais na capitania. Tais alianças e as práticas de acumulação 
de poder econômico e político dividiam, na prática, o poder real que não dispunha de mecanismos 
para confrontar as ilicitudes cotidianas.

027. Cultura audiovisual, memória e narrativas do pertencimento: território e 
identidade na contemporaneidade.
Coordenação: José Roberto Severino, Zilda Marcia Gricoli Iokoi

Resumo: Neste Simpósio colocam-se em pauta temas transversais da vida contemporânea, ten-
tando estabelecer laços conceituais e de investigação entre os mais diversos olhares sobre a produ-
ção de sociabilidades e subjetividades urbanas contemporâneas. A cidade é um campo de fluxos 
da memória, e o sentido do território é narrado em contextos culturais e políticos de matrizes 
e contextos em suas diversidades. Produzem-se movimentos de embate entre o novo e o velho, 
tentativas de homogeneização e esforços de diferenciação, experiências do tempo inaugurando 
novos regimes de historicidade (HARTOG, 2013). Acolher-se-á reflexões sobre os processos de 
construção de patrimônio cultural e seus dispositivos de memória, ativadores de pertencimentos 
por possibilidades recriadoras de processos culturais em comunidades urbanas brasileiras, marca-
das por novas configurações sobre o lugar. Neste sentido, pretende-se reunir pesquisadores estu-
dam representações das diferenças relacionadas aos territórios e seus usos. Uma das possibilidades 
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nestas reflexões encontra-se na necessidade de acolher escritas de ouvido, coletadas pelas várias 
possibilidades abertas pela História Oral e pelas literaturas de povos cujas narrativas são garantidas 
pelas oralidades.
Justificativa: Sua justificativa está ligada à necessidade de compreensão do fenômeno de centrali-
dade da cultura na contemporaneidade, momento em que se comprime espaço e tempo, levando-
nos a novas formações discursivas cada vez mais universalizadas , cada vez mais afetadas pelos usos 
cotidianos de dispositivos de conexão. (MARTIN-BARBERO, 2008 e HALL, 2001) As narrativas de 
pertencimento a uma história universal permitem simultaneamente as diferentes representações 
do pertencimento, das tensões territoriais, dos conflitos e dissensos no espaço público globaliza-
do, desdobrando-se em novas possibilidades de intervenções urbanas das diferentes experiências 
identitárias contemporâneas.

Carolina do Amarante, Simone de Novaes Costa Pereira
• A derrubada do Bar do Chico no bairro Campeche: uma perspectiva audiovisual

Desde a inauguração do Bar do Chico, em 1983, foi construída uma relação muito íntima entre o 
seu espaço e grande parte da comunidade pertencente ao bairro do Campeche, situado no sul da 
Ilha de Florianópolis - SC (Brasil). Como o bairro ainda iniciava um processo de urbanização, a falta 
de infraestrutura e de empreendimentos de lazer foi responsável por tornar o bar um ponto de en-
contro dos moradores da região. Desta forma, foi polêmico para a comunidade local quando, em 
16 de julho de 2010, o bar foi derrubado. Dada esta situação, o presente artigo tem como principal 
finalidade justificar a construção de uma narrativa audiovisual a partir da identificação do Bar do 
Chico como um lugar de sociabilidades e a partir desse evento compreender a luta pelo direito à 
cidade, configurada pela especulação imobiliária e as disputas políticas em Florianópolis, envolvi-
das no processo de instalação, derrubada e esforço pela preservação de sua memória. Procurando 
assim, relacionar esses acontecimentos no contexto de urbanização do bairro que se inicia a partir 
da década de 1990, após a modernização da cidade de Florianópolis. Para isso, será utilizada a 
abordagem da História do Tempo Presente, para buscar construir uma teia de sentidos que ora 
se aproximam e ora se afastam, tecendo reminiscências que desvelam significados atuais ligados à 
especulação imobiliária, à preservação ambiental e à dúbia relação entre esta e a modernização e/
ou expansão da urbanização a capital catarinense para o referido bairro.

Eduardo Tulio Baggio (UNESPAR), Rafael Tassi Teixeira (Universidade Tuiuti Do Paraná)
• O Documentário Migratório na Cinematografia Espanhola: Balseros e En Construcción

A ficcionalização da realidade e o ensaio realístico na ficção, dentro do contexto dos documentá-
rios espanhóis, acontecem durante a década de 1990, a partir das discussões fílmicas com as ques-
tões dos deslocamentos humanos e as subjetividades em trânsito. O artigo procura explorar os 
processos de mobilidade transterritorial e a intersecção com os sujeitos dos deslocamentos desde 
a perspectiva das relações entre reflexividade estilística e condição errante em dois documentários 
corais na história dos filmes migratórios no contexto espanhol: Balseros (Carles Bosch e Josep Ma-
ria Domènech, 2002) e En Construcción (José Luis Guerín, 2000). Os dois filmes revelam a portabi-
lidade migrante e as ficções de origem tanto na sociedade de hospedagem como nos (múltiplos) 
lugares de partida. A temática migratória está estabelecida nas narrativas dos sujeitos da migração, 
seus dramas cotidianos e os pequenos estranhamentos, margens da sensibilidade que tensionam a 
diacrítica de significados.
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Daniel de Deus Barcelos (Universidade de São Paulo)
• Redomas de vidro: ressignificação da mulher como profissional no meio urbano a partir da 

narrativa da série “Mad Men”
Embasado pela análise do discurso e por teorias acerca do cotidiano e do feminino, o trabalho em 
questão pretende perscrutar os clichês culturais e as ambiguidades do espaço urbano, majoritaria-
mente concebido a partir da perspectiva masculina, que influenciaram a ressignificação, na ficção 
audiovisual e literária, da mulher contemplada no mercado de trabalho a partir da década de 60 
do século passado. O primordial objeto de análise será a série televisiva estadunidense “Mad Men”, 
produzida entre 2007 e 2015, notadamente a personagem Peggy Olson, cujo arco narrativo, de 
incauta secretária a redatora publicitária na agência onde decorre grande parte da trama, será de 
significativa pertinência para o estudo proposto.

Suzana Lopes Salgado Ribeiro (Universidade de Taubaté - UNITAU)
• Narrativas audiovisuais sobre “Remedinho dos Prazeres”: um estudo de registros do 

pertencimento e da construção de identidades
A apresentação é resultado de um estudo realizado no Bairro dos Remedinhos dos Prazeres na 
área rural do município de Paraibuna no interior do estado de São Paulo. A equipe de pesquisa foi 
organizada a partir do desenvolvimento de uma oficina, que teve como resultado a produção de 
registros de entrevistas com sete personagens da história cotidiana da cidade, a partir da prática 
da história oral. Tais registros geraram um documentário audiovisual e livro digital. O trabalho 
registrou e analisou narrativas dos moradores do bairro, para entender a diversidade cultural do 
município de Paraibuna e os elementos que os moradores selecionam como importantes para sua 
vivência e sua relação com aquele local de pertencimento. Todo o trabalho de registro das narrati-
vas de histórias de vida foi feito com suporte do audiovisual.
Durante o processo de pesquisa buscou-se também entender como as pessoas narram sobre seu 
pertencimento e se relacionam com seu espaço. Neste sentido destaca-se a culinária do “Fogado” 
e a celebração da festa de Nossa senhora dos remédios como elos de articulação identitária desta 
comunidade.
Em decorrência da vivência de pesquisa, as discussões sobre os conceitos de identidade e de co-
munidade, foram trabalhadas de maneira interligada. Segundo os procedimentos da história oral 
adotados, ao se definir um grupo a ser pesquisado definiu-se uma comunidade de destino, ou 
seja, uma coletividade que partilha experiências, características e aspirações afins. Nessa pesquisa, 
o sentido de pertencimento a uma comunidade se relacionou a um fazer religioso, e seu sentido é 
partilhado pelos narradores, que demosntram seu enraizamento mesmo ao fazer críticas aos no-
vos modos de vida presentes no bairro.

Alexandra Lis Alvim (UFSC)
• Nas sarjetas do Bom Fim: ponderações sobre uma identidade urbana para o Rio Grande do 

Sul no longa-metragem “Deu pra ti, anos 70” (1981)
No Brasil, no início da década de 1980, uma crise política acompanhava uma crise da ordem do 
tempo: o anúncio de uma nova década e o prenúncio de um governo autoritário, suscitavam a ne-
cessidade de se rearranjarem narrativas pessoais e coletivas, de se reorganizarem o passado e de se 
realinharem as expectativas de futuro. Em 1981 era lançado em Porto Alegre o longa-metragem em 
Super-8 “Deu pra ti, anos 1970”, despretensiosa produção urbana que alcançou um grande sucesso 
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em um estado cuja parca produção cinematográfica da década anterior pautava-se em temáticas 
rurais muito ligadas ao crescimento do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Pretende-se, 
neste trabalho, analisar a possibilidade da emergência um nova identidade a partir desta película, 
que sugere uma identidade jovem, urbana e cosmopolita à capital de um estado que insistia em 
proclamar tradições requentadas do século passado e idealizava um mundo rural, articulando-a 
como parte de um novo processo de produção de identidades relacionados as mudanças na con-
juntura política nacional bem como nos regimes de historicidade (HARTOG, 2013).

Karen Christine Rechia (UFSC)
• A experiência da errância em “Alemanha Ano Zero” (1948)

O drama de “Alemanha Ano Zero” (1948), dirigido por Roberto Rosselini, é situado em 1947. Foi 
rodado nas ruas e nas ruínas de Berlim e o protagonista da história é o garoto Edmund, 12 anos, 
que sustenta a família fazendo trabalhos ocasionais. A câmera faz uma panorâmica da cidade. 
Foca em um grupo de pessoas fazendo covas e, entre elas, Edmund. Elas o expulsam do trabalho 
acusando-o de ser criança. Nas ruas da cidade as pessoas catam carvão, mendigam. Neste cenário, 
o que vemos são destruição e ruínas. Para o garoto parece ser possível só pensar e solucionar o mo-
mento vivido. O protagonista convida-nos a outro tempo de infância, o tempo do agora, o tempo 
dos acontecimentos. É a experiência do personagem caminhando que, no filme, parece tocar-nos; 
é a experiência como o espaço da incerteza de Edmund. Produzindo sentidos, produzindo modos 
de vida e produzindo encontros. Mas também produzindo o insuportável. O uso da panorâmica 
quase sempre dá uma sensação de contexto, pois são movimentos na vertical e horizontal, como se 
fosse o próprio olho a girar em sua órbita. Mas ainda é o olho sem sair do lugar, pois a câmera fica 
fixa. Quando a câmera acompanha Edmund pelas ruas, por exemplo, o uso do travelling é recor-
rente. Assim, deslocamos o olhar, acompanhamos o personagem, neste caso em sua sobrevivência, 
em suas fugas, em sua errância. O travelling, assim como a panorâmica, constituem-se em elemen-
tos da gramática do cinema. A panorâmica, no caso de “Alemanha”, sempre desvela as ruínas e o 
movimento de travelling permite acompanhá-lo em sua tentativa de sobrevivência neste mundo 
em ruínas. Ele é um espectador de um mundo em ruínas. É considerado criança demais para os 
trabalhos formais (pois disputa os postos com toda uma massa de desempregados), mas é visto 
como adulto no que diz respeito às responsabilidades familiares. Edmund vai sendo deslocado de 
todos os papéis. Uma das características mais evidentes neste filme e em outros filmes do chamado 
cinema neorrealista são os planos abertos, ou de conjunto, nos quais tudo acontece. Edmund vive 
a experiência benjaminiana – Erfahrung – “usado no antigo alemão no sentido literal de percorrer, 
atravessar uma região durante uma viagem. Percorrer, atravessar, caminhar, andar, significa, lite-
ralmente, deixar o conforto de casa e ir para o mundo — lugar das incertezas, das aberturas, das 
exposições.” (LEITE, 2012, p. 12). Dessa forma, o presente trabalho pretende apresentar este mundo 
arruinado do pós-guerra, na perspectiva da errância do personagem Edmund, constituída na esco-
lha de alguns enquadramentos e movimentos de câmera.

Ítalo Nelli Borges
• A Importância dos Conflitos de Espaços Sociais para a Proposta de Cinema Nacional de 

Glauber Rocha
Conhecer, percorrer e filmar diversos ambientes foi práticas comuns durante a trajetória de Glau-
ber Rocha. Essas travessias, sejam nacionais ou internacionais, o ajudaram a construir suas percep-
ções e direcionamentos para o cinema brasileiro. A proposta principal desse trabalho consiste em 
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problematizar como as relações conflituosas entre espaços sociais atingiram a percepção política 
e cinematográfica deste cineasta e como isso se qualifica enquanto aspectos importantes para a 
caracterização de um movimento cinematográfico criador de uma estética específica chamado de 
Cinema Novo.
O Cinema Novo brasileiro foi atuante desde meados da década de 50 até o final da de 60. Os cine-
astas pertencentes ao movimento, Glauber entre eles, estavam incomodados com a situação do ci-
nema nacional. O incômodo desses sujeitos parte principalmente da ideia de que esse cinema não 
representa a nacionalidade brasileira e de que lhe falta consciência histórica, pois, especialmente os 
filmes da Vera Cruz, são vistos como representantes dos interesses burgueses e propagandista do 
American Way of Life no Brasil.
As propostas de cinema nacional de Glauber dimensionam-se o por, ao menos, duas vias ao que 
tange os conflitos entre espaços sociais; a primeira é o cinema industrial norte-americano. A pro-
posta cinema-novista defendida pelo cineasta é de combate a esse tipo de cinema que, a seu ver, 
suprime a cultura e o cinema nacional. A outra é com parte do próprio cinema produzido em solo 
brasileiro que conquistava maior alcance através de estúdios e que reproduzia a mesma gramática 
hollywoodiana. Assim, é sabido da resistência de Glauber a setores importantes do cinema prati-
cado no Brasil naquele momento de modo que sua intenção, juntamente com outros cineastas do 
movimento, é representar um Brasil que era dissolvido pelo cinema imperialista e esquecido pelos 
estúdios nacionais.
Esse novo projeto de cinema está inevitavelmente permeado pelas dinâmicas dos lugares que pro-
pulsionam uma identidade sociocultural. As representações fílmicas cinema-novistas do cineasta 
em questão criam novos sentidos de percepção para os lugares, seja litoral, sertão ou cidade e essas 
novas percepções estão continuamente em conflito com outras que ganharam força através de 
um cinema industrial brasileiro e da influência do cinema hollywoodiano no Brasil.
Dessa maneira, as narrativas audiovisuais da obra de Glauber Rocha buscam construir novos senti-
dos sociais e históricos para o Brasil. Nosso objetivo não consiste em afirmar que tais sentidos são 
os corretos para o país daquele período, mas sim pôr em perspectiva analítica como as interações 
entre espaços sociais interferem no pensamento glauberiano para o cinema.

Francisco da Silva Coelho Neto (Prefeitura Municipal de Parauapebas)
• O espetáculo cinematográfico em Belém do Pará: a recepção e a consolidação dos cinemas 

(1915-1920)
A Belém do início do século XX foi o cenário de grandes transformações no movimento cinema-
tográfico. O espetáculo da cinematografia, tanto em aspecto técnico como imaginário, estimula 
novos hábitos de lazer e sociabilidade naquele período. A trajetória do cinema, entre outros cami-
nhos, vincula-se ao espectador. Este interpreta e atribui significados de acordo com a sua subjetivi-
dade, haja vista que, as mensagens são interpretadas livremente por cada um dos que a recebem. 
Neste olhar sobre o espectador das salas de cinema de então, o que se privilegia é o seu papel 
ativo, não como mero receptor, mas como interlocutor da mensagem fílmica. Portanto, preten-
de-se analisar a consolidação do cinema como reprodutor de imagens e difusor da propaganda 
politica da primeira guerra mundial, tentando visualizar a atuação das casas produtoras de filmes 
que participaram diretamente da produção dos mesmos. Há de se perceber, ao mesmo tempo, a 
consolidação dos cinemas na cidade de Belém, com o aparecimento de novas salas, no centro da 
cidade e na periferia de Belém.
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Luciane Souza Catalá
• Identidade em Jogo: Figurações do Duplo nas Telenovelas

A telenovela ocupa uma posição central na cultura brasileira, sendo estrutural em sua narrativa a 
repetição, a reiteração de fórmulas consagradas, elementos fundamentais para a compreensão do 
seu processo de significação, já que, como toda produção cultural, imprime em sua lógica interna 
sua fundamentação histórica e social. O presente estudo volta-se para a produção de sentidos da 
telenovela brasileira a partir do tema do duplo, por se apresentar como um dos elementos mais 
recorrentes do gênero, presente em toda a sua evolução histórica, na forma de gêmeos, sósias, 
dupla personalidade, vida dupla, usurpação ou troca de identidade etc. A eficácia simbólica da 
recorrência do tema, por sua vez, só pode ser compreendida à luz de sua relação com a questão 
identitária, na medida em que é a partir do jogo com a identidade que o duplo produz seus efei-
tos. E por produzir efeitos a partir do contraste, do hiperbólico e sensacional, o duplo consiste em 
importante recurso melodramático, evidenciando a filiação da telenovela à memória narrativa do 
melodrama e do folhetim, em sua relação com a cultura popular.

Giane Maria de Souza (Fundação Cultural de Joinville - Estação da Memória)
• A cidade que me pertence - apontamentos sobre uma experiência urbana

O poeta maldito Baudelaire, quando caminhava pela cidade de Paris, via a capital francesa com os 
olhos de um estrangeiro, porque a mesma, ao mesmo passo que crescia e atraia muitos habitantes 
expulsava uma grande parcela da população. Assim, se criam nas grandes cidades, as anticidades 
repletas de mazelas sociais. Quem vive e trabalha na cidade, muitas vezes torna-se invisível ou es-
trangeiro dentro dela. Joinville, cidade do nordeste de Santa Catarina não difere das cidades que se 
espalham pelo mundo com seus poetas malditos, porém, este projeto privilegiou abordar a cidade 
sob a ótica daqueles que são cotidianamente colocados dentro de uma invisibilidade social. Os 
trabalhadores de rua e ambulantes entendem a cidade dentro de perspectivas sociais e culturais 
que se enquadram em estratégias de sobrevivência. Entender quem são esses trabalhadores e de 
que forma eles se relacionam com seus trabalhos dentro da cidade que vivem, pode ser uma pos-
sibilidade de estudo no campo da história ao relacionarmos as memórias e as relações identitárias 
que se estabelecem no ambiente urbano.

Carlos Eduardo Frankiw de Andrade (Universidade de São Paulo)
• De rua e de luta: ação direta e desvio de espaços urbanos na Belo Horizonte contemporânea

A presente proposta de trabalho tem como eixo apresentar um panorama inicial das investigações 
em andamento acerca das diversas modalidades de ocupação de espaço urbano por parte de cole-
tivos e movimentos sociais em Belo Horizonte nos dias atuais inspiradas em concepções próprias à 
ação direta como instrumento de atuação política e social. Concebida a partir de elaborações anar-
quistas de ação política originárias do século XIX e utilizada de maneira diversificada ao longo dos 
séculos XX e XXI pelos mais distintos atores políticos, a ação direta enquanto instrumento de inter-
venção tem por fundamento a instauração de dimensões radicais de contestação e transformação 
social através da reivindicação de direitos pela sua prática, independentemente da mediação de 
instâncias institucionalizadas de poder existentes numa dada sociedade. Imersos em um cenário 
pautado pelos constantes atritos entre setores da sociedade civil local e o poder público munici-
pal ao longo dos últimos anos, tais atores estariam desenvolvendo todo um conjunto de práticas 
contestatórias pautadas por práticas inspiradas nesta forma de atuação política para a instauração 



458

de sociabilidades e usos experimentais de espaços urbanos nesta cidade. Buscando interpretar as 
variadas dinâmicas de intervenção inspirada na ação direta sobre os espaços urbanos desta metró-
pole por estes atores a partir do conceito de desvio do espaço, oriundo das reflexões desenvolvidas 
pelo filósofo francês Henri Lefebvre em seus trabalhos sobre a espacialidade contemporânea, é 
intenção desta apresentação jogar luz sobre dimensões variadas de resistência e transformação 
em andamento em Belo Horizonte que apontariam para formas de reivindicação pela prática de 
elementos próprios ao Direito à Cidade.

Gloria Alejandra Guarnizo Luna (UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina)
• De uma sociedade do consumo para uma sociedade sustentável e do Descarte.

O propósito deste texto é apresentar uma reflexão teórica sobre a Sociedade do Consumo (capita-
lismo moderno), Sociedade Sustentável em diálogo com a pratica do descarte no contemporâneo. 
Esta reflexão faz parte do desenvolvimento da tese de doutorado em andamento sobre “O (não) 
lixo na era do consumo” que problematiza o (não) lixo na cidade, museus, arte e educação. O sis-
tema capitalista instaurou a lógica da produção e do consumo, e para que este sistema possa se 
sustentar e se fazer operante, é necessário alimentar nos consumidores a crença, a “doxa”, de que é 
preciso consumir, ter a mercadoria, satisfazer os desejos. Todas as formas de dominação e as rela-
ções sociais são baseadas neste preceito. Somos seduzidos de inúmeras maneiras para o consumo, 
na procura daquilo que da status, prazer ou em alguns casos marcar a distinção (BOURDIEU, 2002). 
Para aumentar a capacidade de consumo, os consumidores não têm descanso, uma nova merca-
doria surge para satisfazer muito mais o desejo que a necessidade, que não se satisfaz. Nesta ótica 
tudo poder virar lixo, tudo pode ser substituído, descartado, dando-se aí a morte do objeto. A sua 
ressurreição acontece na Sociedade Sustentável que “profana” o descarte do objeto, possibilitando 
um novo fazer e um novo uso (AGAMBEN, 2007). Entrelaçadas a estas reflexões, o artigo dialoga 
com estratégias políticas, ações de Organizações Não Governamentais e de grupos, eventos e cam-
panhas, relatos cotidianos e intervenções artísticas, entre outras fontes, obtidas em diversos sites, 
paginas e blogs destes mesmos agentes.

Bruno Strohmeyer Marques, Ilanil Coelho (Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE)
• Em defesa do patrimônio cultural: a construção midiática da pichação.

Esta comunicação é um desdobramento do projeto de mestrado em Patrimônio Cultural e So-
ciedade da Univille, apoiado pela Capes, que tem como objetivo investigar a historicidade da pi-
chação na cidade de Joinville/SC, entre os anos de 1980 e 2014, tomando como referência bens e 
lugares patrimonializados. 
Considerando a pichação como uma marca de práticas de lugar, o problema recai sobre de que for-
ma essas marcas insinuam apropriações da cidade que remetem à problematização dos processos 
de gestão e conservação do patrimônio cultural e aos seus discursos e finalidades. No Brasil, a pi-
chação é criminalizada (Lei 9605 de 12 de fevereiro de 1998 com nova redação dada pela Lei 12408 
de 25 de maio de 2011). No entanto, tal fato não impede que cada vez mais ela persista como uma 
forma de comunicação urbana. 
O ato de inserir escritas nos muros dos complexos urbanos acompanha as reivindicações sociais 
ao longo da história. Utilizar os muros como uma maneira de explicitar discursos se deflagra como 
uma prática comum de um sujeito que anseia inscrever-se e se comunicar na cidade onde vive. 
Faz-se necessário então estender o olhar para que possamos problematizar a pichação para além 
de sua criminalização e de ataque moral. Esta comunicação visa apresentar os sentidos que as 
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pichações adquiriram nos discursos midiáticos, tomando por base reportagens de dois jornais vei-
culados regionalmente (Jornal A Notícia e Notícias do Dia) no período de 1980 a 2014 e uma 
campanha publicitária promovida pela Prefeitura Municipal de Joinville em 2014 de combate à 
pichação que se valeu de um conjunto diversificado de meios comunicacionais (outdoor, cartazes, 
anúncios televisivos, sites oficiais etc.). A análise das fontes nos tem levado a perceber que os ata-
ques morais à pichação ao mesmo tempo que a simplifica, utiliza de uma lógica maniqueísta tanto 
para desqualificar seus autores como para fortalecer imperativos políticos sobre a urbanidade e a 
sacralidade do patrimônio cultural.

Camila Jansen de Mello de Santana (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• Balas Zéquinha: identidades, sociabilidades e modernização no século XX em Curitiba

Este trabalho de pesquisa propõe o resgate da personagem Zequinha, garoto-propaganda que ilus-
trava as embalagens das Balas Zéquinha na Curitiba do início do século XX e sua apropriação feita 
pelo Governo do Estado do Paraná em fins da década de 1970. Ao trabalhar os dois momentos 
desta personagem, pretendemos pensar os discursos sobre a identidade paranaense dos quais a 
personagem Zequinha foi contemporânea. Em fins da década de 1920 até meados da década de 
1960, Zequinha foi contemporâneo ao Paranismo, movimento criado pelas elites estaduais em 
prol da criação de uma identidade para o estado e seus habitantes, firmando uma diferenciação 
em relação à província de São paulo, da qual se separara em 1853. Nas décadas de 1970 e 1980, 
Zequinha foi retomado pelo Governo do Estado em um momento em que se pensava a urbani-
zação de Curitiba e uma nova identidade se forjava, identificada com as alcunhas de moderna, 
capital-ecológica, cidade-modelo. Compreender a criação, circulação e recepção da personagem 
Zequinha nestes dois contextos de elaboração de discursos identitários paranaenses distintos será 
o objetivo geral de nosso trabalho. A análise das figurinhas protagonizadas por Zequinha, além de 
nos permitir pensar questões identitárias, que englobam discussões sobre o imaginário coletivo, 
possibilitam debater as sociabilidade em torno das imagens, com a troca destas e os jogos de bafo 
e tique, além do celecionismo que as figurinhas estimulavam. Outro tema que objetivamos anali-
sar é a modernização da cidade, presente nas mudanças exibidas nas imagens de Zéquinha, visto 
que nas décadas de 1930 e 1940, temos a personagem andando de bonde, se locomovendo com 
carroça, enquanto que na coleção mais recente, Zequinha aparece utilizando o ônibus expresso. 
Essas diferentes temáticas nos auxiliarão na compreensão de como Zequinha conquistou a posição 
de ícone representativo da identidade do Paraná, pertencente a um imaginário e a uma memória 
coletiva, forjada no início do século XX e resgatada e transformada nas décadas de 1970 e 1980.

Fábio Nunes da Silva (Fundação Liceu Pasteur)
• Os inimigos da democracia musical ligada à viola caipira no cenário paulista

Há décadas, um segmento da música brasileira produzida no estado de São Paulo passou a inten-
sificar busca de sonoridades vinculadas à música tradicional de origem rural. A divulgação dessa 
música tornou-se desafio no Brasil, pois artistas ligados à viola concorrem num mercado domina-
do por empresários e gravadoras atreladas às TVs, rádios e outros elementos da indústria cultural. 
Instituições como SESC se abrem à música tocada com o viola em seus espaços. Paralelamente 
a esses circuitos, algumas cidades têm procurado caminhos destinados ao destaque dessa mú-
sica que se vincula à cultura do interior por meio de festivais em que se destaca também esse 
instrumento, fundindo artistas consagrados com mestres de folguedos. Existe, porém, um outro 
lado dessa aparente democracia da música e da cultura rural. Veículos massivos de comunicação 
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e outros setores coagem manifestações musicais e culturais ligadas à etnomúsica do campo. No 
circuito dos rodeios artistas que se apresentam falsamente como sertanejos universitários atingem 
amplo público. Segundo Stuart Hall, a identidade se preenche a partir de nosso exterior, isto é, da 
forma como queremos ser vistos. A dissociação da imagem do Jeca se dá também pela negação da 
música tocada com viola, que é marcada por grande pluralidade de ritmos. Uniformizar o que se 
ouve é uma das metas da indústria da música. Para Tzvetan Todorov, porém, a redução do plural 
ao único é uma prática que se opõe à democracia. Toda a variedade rítmica presente na música 
caipira ou na música é massacrada pela ditadura imposta pelos poucos gêneros explorados pelos 
músicos do nicho sertanejo universitário. A democracia não se define por um único traço, mas por 
uma pluralidade de características que se devem equilibrar e formar um complexo e rico arranjo. 
A música brasileira é marcada por diversidade e riqueza, mas há um filtro imposto pelos produto-
res musicais. Nesse contexto, a indústria cultural segue impondo elementos que geram incertezas 
acerca da identidade de indivíduos e grupos. Segundo Arjun Appadurai, a velocidade com que as 
sociedades globalizadas promovem a uniformização de valores e necessidades geram, de um lado, 
um sentimento de identidade nacional e, por outro, o desapego de tradições regionais, criando o 
que o autor chama de “incerteza social”. A negação da identidade caipira no interior paulista é uma 
constante que se estabeleceu desde a evolução das ferrovias no início do século XX. Salienta-se o 
agribusiness como agente de um processo migratório dos caipiras, promovendo a falência de re-
cursos naturais e culturais no espaço rural. Há uma necessidade do exercício da diversidade musical 
em diferentes espaços promovendo a música ligada à viola.

Mathilde Zagala (Universidade Paris Sorbonne)
• Nas Raízes do Jazz: Música Impressa na Nova Orleans do Século XIX

Criada por colonos franceses em 1718, a cidade de Nova Orleans e o Estado da Louisiana tornaram-
se possessão espanhola em 1762, novamente francesa em 1800, pouco antes de serem anexadas 
pelos Estados Unidos em 1803. No século XIX, a imigração de populações oriundas do Caribe e da 
Europa, bem como das populações de escravos oriundos da África, favoreceram o desenvolvimen-
to de novas músicas, notadamente o ragtime e o jazz. Na literatura científica, o ragtime e o jazz 
sempre foram chamados de “músicas negras” oriundas diretamente da “música africana”, ainda 
que não saiba-se definir quais e quantas são essas músicas. 
Como parte da minha pesquisa doutoral sobre as origens do jazz, realizada notadamente junto 
ao Hogan Jazz Archives, apresentarei quais foram as principais músicas impressas publicadas e em 
circulação na Nova Orleans do século XIX, bem como os distintos estilos de músicas populares e 
eruditas em voga, e suas origens geográficas. 
Esse trabalho entende contribuir com a história cultural de Nova Orleans e dos Estados Unidos, e 
sobre o conhecimento da linguagem do jazz.

Kênia Mendonça Diniz (Universidade Federal de Uberlândia - UFU)
• Narativas filmicas: os ensinamentos do artefato cultural Barbie por meio dos recursos audio-

visuais
Barbie, a menina com feições de mulher, é uma boneca inspirada na filha de Ruth e Eliot Handler; 
os fundadores da Mattel. Neste trabalho, abordamos a construção de narrativas sobre a persona-
gem Barbie em três produções audiovisuais da natureza fílmica: o filme Barbie: a estrela do Rock , 
da década de 80; o filme Barbie em Escola de Princesas , de 2011; e, o filme Barbie: a princesa & a 
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pop star , de 2012. O encantamento provocado pelo artefato cultural Barbie é não parte somente 
das crianças, mas, do meio no qual ela está inserida. O importante hoje não é o “ter” e, sim, o “pa-
recer ter”. A Barbie não somente dita moda; mas, sobretudo, estilo de vida, modos de ser e estar 
no mundo contemporâneo. É inegável a importância da narrativa cinematográfica no universo 
infantil, pois a imaginação da criança é um dos fatores produtores de significados. O seu entendi-
mento se (res)significa à todo tempo, principalmente à medida que as imagens são atualizadas e 
reatualizadas.

Bárbara Santana Saab
• História em Quadrinhos como fonte primária de pesquisa em História: Considerações sobre 

abordagens, e questões teórico-metodológicas
O artigo possui como objetivo focar o interesse do historiador no uso das HQs como fonte pri-
mária nas pesquisas em História. As HQs proporcionam ao historiador uma grande variedade de 
temas; nos gibis de terror, guerra, aventura, humor, eróticos, as tiras etc. São inúmeras as possibi-
lidades de estudar tanto a HQ em si mesma, como arte, ou como documento, uma fonte para 
se estudar a sociedade à qual o objeto pertence. Grande parte das pesquisas realizadas sobre as 
HQs possuem alguns equívocos históricos, portanto, falta aos estudos sobre a nona arte o olhar 
do historiador. Apesar das inovações de fontes e abordagens, as HQs foram deixadas de lado pela 
historiografia. Segundo Will Eisner (2001) a história em quadrinhos seria a precursora da sétima 
arte, o filme. Ironicamente, o filme já foi amplamente discutido pela historiografia, e considerado 
como legítima fonte histórica. Sendo assim, o estudo de Francisco das Chagas Júnior (2011), Cine-
ma e historiografia: trajetória de um objeto historiográfico (1971-2010) será nosso ponto nortea-
dor para pensar na HQ como fonte histórica primária, devido ás semelhanças existente entre as 
fontes. Este trabalho também propõe que a semiologia da fonte deve ser levada em consideração, 
como aporte metodológico e ferramenta analítica para melhor compreensão primeiro da fonte, e 
depois, sobre o que a mesma representa. Will Eisner (2001) informa que ao analisar ou ler uma HQ 
o leitor exerce habilidades interpretativas, visuais, verbais, e de percepção estética. Dessa forma, 
para compreender melhor uma HQ é necessária uma noção sobre seus aspectos semiológicos. 
Como a “onomatopéia”, a noção de que o artista deve ter noção da experiência de vida do leitor, 
pois evoca imagens armazenadas em sua memória, pois história é completada pela imaginação do 
leitor na transposição de um quadro para outro (elipse). Propõe-se uma a análise voltada ao con-
texto histórico, mas não desvinculada da semiologia. Outra questão é uma proposta teórico-me-
todológica, onde a HQ pode ser trabalhada pelo historiador através de conceito de representação 
cultural, postulado por Roger Chartier (1989), aliado aos conceitos de Cultura Visual e Visualidade, 
onde se compreenderá a dimensão visual da sociedade, considerada “como lugar onde se criam e 
se discutem significados”. Estabelecendo uma realidade culturalmente construída por mediação 
visual, da qual a HQ faz parte como sujeito histórico, sendo capaz “provocar efeitos, produzir ou 
sustentar formas de sociabilidades” (Menezes,2003,p.5), mediadoras entre antigas e atuais práticas 
sociais. Somente aliando esses conceitos, que podemos analisar as HQs como agente das práticas 
sociais, que permitirá ao abordar a dimensão visual da sociedade; talvez superar o obstáculo que 
estética representa para historia.

Roberta Navas
• As redes de saberes: o diálogo entre a história de vida de Mestre Alcides, a cultura oral e a 

produção partilhada de conhecimento na Universidade
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O presente artigo propõe uma discussão de cunho interdisciplinar que perpassa por leituras e ora-
lidades da história da cultura, história oral, educação e sociedade. Insere-se no âmbito da pesquisa 
de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades 
do Diversitas - Núcleo de estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, da Universidade de 
São Paulo - , que visa registrar e documentar uma história de vida, buscando destacar alguns de 
seus sentidos simbólicos referentes aos aspectos socioculturais da cultura afro-brasileira. 
A história de vida do Mestre Alcides, desde a sua condição de migrante de Minas Gerais para São 
Paulo, até suas atividades atuais como membro da Comissão Nacional dos Mestres Griôs, reúne 
um rico conjunto de atividades e lutas voltadas ao reconhecimento da cultura oral no Brasil como 
um saber que precisa ser legitimado pelo Estado brasileiro.
O objetivo central concentra-se no encontro entre as temáticas da história de vida e da produção 
partilhada do conhecimento, no sentido de compreender o saber que detém Mestre Alcides e suas 
implicações com a expansão da cultura afro-brasileira de tradição oral.
Ao longo da trajetória de vida de Alcides de Lima, há uma construção de rede de saberes, que 
abriga a preservação da memória, o envolvimento com comunidades culturais afrodescendentes 
(como a Coroação de Reis Congo, o Jongo etc.), o ensino de capoeira e de saberes orais no contexto 
escolar. O que é proporcional a dizer que uma tradição vivida e constituída por ele no cotidiano, 
transpõe os níveis institucionais do universo da educação e do ensino. É justamente esta transpo-
sição institucional que interessa aqui.
Analisaremos, ainda, de que maneira esta busca pela preservação e transmissão de conhecimento, 
materializou-se em vivências de extensão universitária ministradas por ele e por outros mestres da 
cultura oral, como, por exemplo, em dezembro de 2012 o Curso de Extensão intitulado Pedagogia 
Griô e Produção Partilhada do Conhecimento (FFLCH - USP).
Portanto, a proposta da produção partilhada do conhecimento, pressupõe a parceria com Mestre 
Alcides, e as comunidades por ele representadas, visando aquinhoar a produção do conhecimento 
científico com a cultura oral.
A bibliografia de apoio será definida por obras sobre as temáticas da tradição oral, Amadou Ham-
pâte Bâ; da memória coletiva, Maurice Halbwachs; da cultura local, Clifford Geertz e Homi Bhabha; 
do lugar do negro na sociedade contemporânea, Sidney Chalhoub; da educação, Paulo Freire e 
Zilda Iokoi e da construção da memória e do pertencimento Paul Ricouer e Henri Lefebvre.

Cleiton Donizete Corrêa Tereza (Prefeitura de Poços de Caldas e Estado de Minas Gerais)
• Espaço, sociedade e educação: uma reflexão a partir da análise da Escola Estadual Francisco 

Escobar.
Neste trabalho de pesquisa desenvolvemos uma reflexão sobre questões relativas à produção do 
espaço e seus desdobramentos sociais considerando as contribuições de Henry Lefebvre ao pesqui-
sarmos o caso da Escola Estadual Francisco Escobar em Poços de Caldas - MG. 
Para compreendermos a Escola Estadual Francisco Escobar é preciso considerar sua fusão com a Es-
cola Estadual Virgínia da Gama Salgado, que resultou na mudança para um novo prédio, em outro 
local, sendo que o nome Francisco Escobar prevaleceu, mesmo após uma insistente discussão que 
chegou a ganhar as páginas dos jornais locais. Dentre os argumentos utilizados para a permanência 
do nome do ex-prefeito municipal para a Escola estavam suas contribuições para a cidade de Poços 
de Caldas no início do século XX, que com seu espírito visionário teria contribuído efetivamente 
para com o processo de urbanização, “edificando uma cidade nova e moderna”. 
O discurso da modernização é evidente também quando as escolas passaram pelo processo de 
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unificação em meados da década de 1990. Divulgavam-se os benefícios do novo e moderno pré-
dio a acomodar alunos, professores e outros funcionários, além das obras feitas no entorno, com a 
pavimentação, melhoria das tubulações e construção de uma ponte, trazendo modificações neces-
sárias à comunidade. Onde se localizava a antiga Escola Virgínia da Gama Salgado foram realizadas 
modificações dando origem ao Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e a uma praça no 
âmbito de um projeto denominado Centro-Vivo.
Para analisar os efeitos desta mudança, as práticas urbanizadoras, planificadoras, suas ideologias e 
a produção do espaço escolar recorreremos à obra de Henry Lefebvre, especialmente aos escritos 
do final da década de 1960 e início da década de 1970, pensando a cidade, a urbanização, o espaço, 
a sociedade e o capitalismo. Considerar a concepção dialética tridimensional de Lefebvre, com o 
percebido (prática social), o concebido (as representações do espaço) e o vivido (os espaços de 
representação), colaborando para o entendimento da realidade atual da educação, seus desafios e 
possibilidades potenciais é o que almejamos.

Paula Tainar de Souza
• Expressionismo alemão e romantismo: o conceito de “demoníaco” em Goethe

O movimento do expressionismo alemão influencia o cinema durante a década de 1910 – simulta-
neamente com a Primeira Guerra Mundial – alcançado seu auge no pós-guerra. Os acontecimen-
tos horrorosos da guerra contribuem para que a Alemanha realize inúmeras produções desse gê-
nero, e tenha presente na tela do cinema o horror do cotidiano e uma forte influência da literatura 
romântica. Investigando como esse apego pelo obscuro está presente no cotidiano e nos filmes, 
notamos que alguns autores referem-se a toda essa atmosfera como demoníaca. O presente arti-
go tem a intenção de realizar um estudo acerca desse conceito de demoníaco – que Lotte Eisner 
utiliza em seus estudos do cinema expressionista – tendo o objetivo de compreensão do sentido 
atribuído por Goethe.

Ana Maria Augusta Da Silva (UEM)
• Interação da gente quando se toca faz mais do que coisas trocadas. Narrativas de luta pela 

terra
Esta apresentação se situa no campo dos estudos das memórias e das representações sociais na in-
terface com os movimentos sociais e a cultura. Buscamos compreender os contornos que podem 
assumir os processos de subjetivação da historicidade do sujeito e seus vínculos sociais frente aos 
constrangimentos variados de destituição da dignidade humana. A perspectiva destas experiên-
cias de sofrimento e indignação são contraditórias por envolver dispositivos desiguais em ritmo e 
tempo sociais e individuais portadores de tensões e conflitos que atualizam as categorias de me-
mória, democracia e justiça em novas sociabilidades e formas de sentir. Interessa-nos as narrativas 
como focus de tensão permanente entre o vivido e o interpretado. 
Entendemos que os processos de subjetivação se traduzem não somente em sujeição, no assujei-
tamento as marcações sociais, contudo por vezes em práticas de autonomia na construção de si. 
Memória e liberdade se vinculam na luta do homem contra o poder, contra o esquecimento, na 
possibilidade de se dizer de variadas formas, fornecendo vozes as muitas faces que habitam em 
cada um de nós. O exercício da memorização faz daquele que lembra, o narrador da escrita de si 
como sujeito da ação recolhendo lembranças e se recolhendo nelas na posse deste passado. Se por 
um lado, estes processos sociais permitem a construção de identidades culturais, como no caso 
dos movimentos sociais, reafirmando o direito à memória, de interpretações múltiplas sobre a 
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cultura dominante, desafiando com isso práticas políticas estabelecidas, instrumentalizado a cul-
tura em suas variadas frentes. Por outro, se a democracia moderna com seu apreço pela igualdade 
de direitos deve diante da intersecção do indivíduo e da coletividade não mais como espelho das 
estruturas sociais, incorporar as diferenças sociais não somente no campo do gênero, raça e etnia, 
mas das possibilidades dos indivíduos poderem se dizer de variadas e diferentes formas. A dinâ-
mica da relações sociais e seus sentidos construídos, portadores de tensões e conflitos atualizam 
as categorias de justiça e democracia em novas sociabilidades, pois os hábitos cotidianos podem 
fornecer contiguidade e ou ruptura de processos culturais tradicionais numa reconfiguração dos 
procedimentos democráticos (Honneth, 2001,2003).
O caráter social da memória e do esquecimento em Halbwachs (1990) antecipou as abordagens 
culturalistas à história. São muitos os estudos contemporâneos da memória que denunciam como 
significados tornados universais são responsáveis pelo esquecimento sistemáticos de saberes, pes-
soas, práticas e sentimentos. Os indivíduos sempre estão usando o passado para descrever suas vi-
das em narrativas que reconstroem o passado, pois estas se referem a “quadros sociais da memória”.

Cássia Milena Nunes Oliveira
• Preservação ambiental e direitos territoriais : A questão agrária brasileira e formação do 

socioambientalismo jurídico.
O presente trabalho constitui uma das reflexões propiciadas pela pesquisa intitulada “Povos tradi-
cionais e o socioambientalismo” desenvolvida no Programa Humanidades, Direitos e Outras Legi-
timidades, do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. 
A proposta é pensar como a arregimentação política do termo populações tradicionais se dá no 
contexto brasileiro da luta por direitos territoriais, no contexto da região denominada como Vale 
do Ribeira, região situada entre o sul de São Paulo e o norte do Paraná. Assim, o processo de cons-
tituição política acompanhado pela expansão de diversos ciclos econômicos foi impulsionado pela 
ação do Estado em prol da concetração de terras. Além de promover a distribuição de terras se-
gundo o critério dos fluxos de deslocamento do capital, não promoveu a reforma agrária capaz 
de garantir direitos de permanência aos diversos povos cuja trajetória liga-se ao movimento de 
expulsão e atração para áreas de maior dinamismo econômico. No caso do Vale do Ribeira, os 
ciclos econômicos (o ouro no início da colonização e posteriormente a agricultura de arroz em 
larga escala para o mercado externo) contribuiu para a formação da paisagem sócio - espacial 
local. A decadência da grande lavoura ainda no início do século XX permitiu que diversos grupos 
de variadas matizes socioculturais permanecessem na região de forma não regulamentada e utili-
zando estratégias locais de sobrevivência em contato direto com a rica biodiversidade preservada 
na região. Dentre esses grupos destacamos quilombolas, ribeirinhos e caiçaras. A realidade desses 
povos que habitam a região foi fortemente transformada nos anos de 1960 e 1970 graças a dois 
fatores principais: o processo de abertura de estradas e valorização das terras na região que au-
mentou o assédio de grileiros sobre as terras não tituladas dos posseiros e a criação de unidades de 
conservação de proteção integral, ou seja, que não permite a presença humana, que se sobrepôs 
aos territórios de ocupação tradicional. Diante desse novo contexto de disputas territorias entre o 
Estado de orientação desenvolvimentista e preservacionista, povos tradicionais e capital privado, 
ocorre um violento processo de expulsão de moradores tradicionais de suas terras históricamente 
ocupadas. O tensionamento social e territorial deu origem a diversos movimentos de resistência 
que organizaram-se em torno do direito ao reconhecimento dos direitos ambientais intergeracio-
nais que resultou na reclassificação do Parque Estadual do Jacupiranga de área de proteção integral 
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sob a perspectiva da noção de socioambientalismo, que prevê a necessidade de preservação am-
biental e cultural como a chave capaz de promover o desenvolvimento sustentável dos territórios 
protegidos.

Renata Rodrigues de Freitas (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Você não soube me amar: A representação da década perdida nas Festa Ploc´s do Rio de 

Janeiro (XXI)
A presente pesquisa pretende analisar as representações da década de 1980 presentes nas Festas 
Ploc do Rio de Janeiro. Considera-se esses espaços como lugares de memória do dada sua impor-
tância no cenário cultural carioca do final do século XX e início do século XXI. Tais representações 
se manifestam no âmbito de um fenômeno contemporâneo: a nostalgia musical das produções de 
bandas e artistas oitentistas como Legião Urbana, Blitz, Kid Abelha, Cazuza, Ultraje a Rigor e Para-
lamas do Sucesso. Tais artistas fazem parte do repertório musical da comemoração da década per-
dida e persistem em nossas lembranças, devido, talvez, à relevância cultural e social que tiveram. 
Ao longo de vivências e experiências são feitas escolhas e seleções na memória daquilo que se quer 
que persista nas lembranças, como marcos representativos de espaço e tempo específicos. Diante 
disso, podemos afirmar que as Festas Ploc são eventos que procuram reafirmar aderência ao modo 
de ser de alguma época ou lugar, são marcos da memória afetiva, cultural e social. O trabalho consi-
dera essas comemorações do passado não somente como um “resgate” de comportamento social 
e cultural, mas como um lugar da memória, já que, segundo Nora, “é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, porque essas operações não são naturais. [...] 
Sem vigilância comemorativa, a História depressa os varreria. São bastiões sobre os quais se esco-
ra”. Dessa forma faz-se necessária uma “vigilância comemorativa” dessa década que foi um marco 
social e político no Brasil, e uma das funções desses lugares sociais da memória é a interrupção do 
esquecimento de “algo que queremos manter vivo em nosso tempo”.

Vandeir José da Silva (UnB)
• Fé, tradição e identidade: a festa de Nossa Senhora do Rosário e as representações 

construídas pelos reinadeiros de Bom Despacho MG 2011-2014
A Festa de Nossa Senhora do Rosário na cidade de Bom Despacho é organizada aproximadamente 
segundo os reinadeiros há cerca de 150 anos e acontece entre os dias 15 a 19 de agosto sendo uma 
das maiores expressões religiosa dançante da cidade. Contemporaneamente existem 22 ternos re-
gistrados na Associação dos Reinadeiros sendo que no Festejo aparecem ternos com mais os menos 
50 membros não sendo registrados oficialmente. A presente pesquisa teve como objetivo a partir 
de entrevistas com 10 participantes da festa sendo eles um padre, dois capitães, uma promesseira, 
duas rainha de bandeira, um Capitão Mor, três tocadores. compreender de que maneira a Festa 
é representada pelos Reinadeiros. A metodologia é composta por fontes como história oral e ico-
nografias. Para a referida pesquisa foi proposto às seguintes argumentações: Quais representações 
esses participantes constroem sobre a Festa de Nossa Senhora do Rosário? De que maneira a Festa 
é repassada para as novas gerações? Há conflitos internos e externos entre os ternos de Reinados? 
Os diálogos foram construídos entrecruzando teoria e fontes empíricas.

Ilma Do Socorro Santana Pinheiro (Universidade Estadual do Maranhão), Leonor Viana de 
Oliveira Ribeiro (Secretaria Municipal de Educação de São Luís MA)
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• Educação de jovens e adutos: uma experiência alfabetizadora em territórios agrários no 
Maranhão
A Educação de Jovens e Adultos possui características singulares por ser uma modalidade de ensi-
no que atende a um grupo específico o qual não foi oportunizado ou não teve acesso à educação 
na idade exigida pelos sistemas de ensino. Em sua proposta curricular traz as disciplinas linguagem 
e matemática como conteúdos básicos para alfabetização na idade adulta. Nesse sentido, o pre-
sente trabalho tem como objetivo, analisar os resultados da aprendizagem de Língua Portuguesa 
e Matemática nas turmas do Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos em áreas de 
Reforma Agrária -PRONERA no Maranhão em 29 PAs (Projetos de Assentamentos) nos municí-
pios de Barra do Corda, Bacabal, Monção e São Mateus, em 54 salas de aula com 934 alunos do 
referido programa. A metodologia utilizada constitui-se de pesquisa teórica e em lócus, realizada 
com os educandos do Programa. Percebeu-se que um número significativo de alunos obteve êxito 
na aprendizagem de linguagem e matemática. Assim, este estudo trará sua abordagem em três 
capítulos: a EJA em contextos de alfabetização no Brasil, o PRONERA como programa de educação 
em assentamentos em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, e por fim os resultados 
da pesquisa sobre aprendizagem de linguagem e matemática na Alfabetização de Jovens e Adultos. 
O estudo realizado permitiu a compreensão de que o aprendizado nas áreas do conhecimento de 
linguagem e matemática na Alfabetização de Jovens e Adultos, requer maior compreensão do que 
é alfabetizar adultos, sem desconsiderar o contexto histórico dos sujeitos, respeitando suas vivên-
cias dentro e fora da sala de aula.

Mariane Soares Gennari (Universidade de São Paulo)
• Exílio palestino e literatura de resistência em Ghassan Kanafani: proposta de uma narrativa 

histórica
A partir da leitura do romance “Homens ao Sol” (1963), do autor palestino Ghassan Kanafani (1936-
1972), a proposta dessa pesquisa tem sido compreender o exílio palestino por meio de um diálogo 
entre História e Literatura. A princípio, o exílio parece ser a questão central que move Kanafani 
na escrita de sua obra. Uma análise mais dedicada, no entanto, revela que seu objetivo maior era 
defender a resistência do povo palestino através da literatura. Seu engajamento político e aprimo-
ramento textual caminham juntos numa luta inacabada pela existência e pela justiça na Palestina. 
A discussão de Edward Said sobre exílio e resistência amplia o horizonte de entendimento sobre a 
relação entre literatura e história da Palestina após o projeto colonial sionista.
O enredo do livro narra os esforços de três palestinos de gerações distintas tentando sobreviver em 
Basra, no Iraque, cerca de dez anos após a Nakba (catástrofe palestina), em 1948. O plano é fugir 
para o Kuwait e acabam se submetendo a pagar pelos serviços dos contrabandistas que realizam 
a travessia ilegalmente. As memórias de um passado sem retorno convivem com um presente de-
gradante e o desejo de um futuro diferente. O autor revela as angústias do exílio palestino em uma 
densa exposição, deixando um recado para o leitor: somente a partir da resistência será possível 
viver um presente com dignidade e um futuro de esperanças.
A proposta literária de Kanafani contribui para construir uma história da Palestina que leve em 
consideração a luta de seu povo por preservar uma narrativa – diferente de tantas outras já produ-
zidas– que garanta um protagonismo de suas próprias trajetórias.

Valdemar Jose dos Santos Filho (Fundação Casa Encosta Norte / Vila Conceição)
• “Delito de expressão”: o fluxo como nova forma de manifestação cultural periférica
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Neste artigo, procuraremos focalizar uma determinada forma de manifestação cultural urbana das 
periferias de São Paulo denominada por “fluxo” (festas ao som do funk carioca), em seus contextos 
intrínsecos, procurando articular tal expressão cultural em conflito com a permanência das diver-
sificadas visões sociais de mundo mobilizadas acerca dos “batuques” e tradições oriundas do regi-
me escravista no Brasil. O intuito é apontarmos que a consagração de uma determinada visão de 
mundo (visão eurocêntrica), formatada pelos setores sociais dominantes brasileiro, a qual emerge 
no século XVII, ainda desdobra–se em representaçaões sociais contemporâneas.

Bruna Rocha Silveira
• Autobiografia, saúde, doença e educação: a escrita de si de pessoas com doenças crônicas na 

blogosfera
O trabalho que ora apresento faz parte do meu projeto de tese intitulado “Dor compartilhada é 
dor diminuída!”: Educação para a doença em blogs de pessoas com doenças crônicas. No meu tra-
balho de doutorado, analiso blogs de pessoas com doenças crônicas como uma forma de educa-
ção para a doença a partir da narrativa autobiográfica e seu compartilhamento na web. Aqui faço 
uma revisão teórica a partir dos Estudos Culturais, sobre as identidades e escritas de si e trabalho 
com a noção de pacto autobiográfico e a construção identitária a partir das narrativas, vendo-as 
como práticas educativas e esses blogs como pedagogias culturais.

Assis Felipe Menin (Udesc)
• Imigrantes (in) visíveis? Memória, Representação e identidade de haitianos e senegaleses em 

Caxias do Sul – RS, 2010 – 2014
Os estudos (i)migratórios históricos, mesmo que timidamente, foram análises das principais inves-
tigações de historiadores. Porém os fluxos imigratórios contemporâneos vêm tendo uma especial 
por parte destes, por isso o fluxo migratório de haitianos e senegaleses no Brasil tem despertado 
um constante interesse dos estudos das ciências sociais e mais recentemente da própria história. 
Este trabalho traz uma etapa da pesquisa em andamento de mestrado sobre estes dois grupos de 
imigrantes e mais especificamente sobre as questões de representações em mídias, como o jornal 
Correio Riograndense e O Pioneiro e meios de comunicação na cidade de Caxias do Sul – RS, assim 
procura-se desenvolver métodos de pesquisa e análises referente aos deslocamentos imigratórios 
de haitianos e senegaleses naquela cidade, sua rede social afetiva, a recepção pela igreja católica 
e da população civil e a religiosidade de ambos os grupos pesquisados representados nos meios 
de comunicação. A temática central desta reflexão é analisar e verificar como se dá o processo de 
renegociação religiosa e identitária com os moradores caxienses, os dilemas, as reconfigurações, 
os preconceitos e as ressignificações dos espaços nestas representações, espera-se que este artigo 
possa contribuir e abrir espaços para os estudos migratórios contemporâneos e desenvolver meto-
dologias de pesquisa sobre as migrações contemporâneas em consonância com a história.

João Maurício Gomes Neto (Fundação Universidade Federal de Rondônia)
• Visões de progresso em Rondônia/RO (1979-1990)

O trabalho propõe-se a divulgar os resultados iniciais do projeto de pesquisa PIBIC, cujo interesse 
é investigar o processo de construção de identidades Rondônia, elegendo como foco de análise as 
memórias construídas por migrantes de várias regiões do país, os quais chegaram aquela espacia-
lidade na década de oitenta e que passaram a se autoidentificar como pioneiros. Nesse sentido, 
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a investigação em curso tem identificado a busca por construir-se na espacialidade rondoniense 
uma identidade pioneira, vinculada de maneira bastante acentuada a ideia de progresso. Esses 
elementos têm sido mapeados tanto em materiais impressos e audiovisuais, de cunho noticioso e/
ou propagandístico (periódicos como jornais e revistas, matérias informativas e propagandas divul-
gadas em televisão); e também em memórias que têm sido publicadas e/ou publicizadas por parte 
dos migrantes que se deslocaram e passarem reconstruir suas vidas e a projetar na espacialidade 
em tela suas expectativas, seus planos e sonhos. Qual seja, procura-se compreender o processo de 
construção de sentidos, as representações que carregam consigo projetos identitários fomentados 
em Rondônia, entre 1979 e 1990, período em que segundo a historiografia do estado, a coloniza-
ção/povoamento se intensificou nessa região por força das migrações, geralmente incentivadas 
pelo governo militar, dentro do projeto de desenvolvimento pensado e implementado na Amazô-
nia nesse contexto.

Mauricio Tintori Piqueira (Faculdades Integradas de Ribeirão Pires)
• Representações da Sociabilidade Brasileira nas Telenovelas Recentes da Rede Globo de 

Televisão
O presente artigo pretende propor a análise das representações presentes nas telenovelas a partir 
da perspectiva das relações entre as classes sociais no Brasil. Dessa forma, pretende-se chamar a 
atenção não apenas à presença de estereótipos ou da representatividade (ou subrepresentativida-
de) das classes populares na teleficção, mas sim para a sociabilidade de uma sociedade estruturada 
historicamente em classes sociais estabelecidas hierarquicamente a partir da perspectiva da divisão 
social do trabalho no sistema capitalista.

028. Cultura Escrita no império luso-brasileiro: circulação da escrita manuscrita e 
impressa
Coordenação: Adriana Angelita da Conceição, Juliana Gesuelli Meirelles

Resumo: Nos últimos anos, a história social da cultura escrita tem se constituído como um campo 
privilegiado de debate acadêmico e verifica-se um crescente número de pesquisas sobre o período 
colonial que dialogam com estas análises. Assim, estudar a escrita do Império luso-brasileiro como 
objeto de investigação é também ponderar sua intrínseca relação com a efetivação das políticas 
coloniais. Neste sentido, seja nos aspectos administrativos, religiosos ou concernentes à vida par-
ticular dos envolvidos com as mobilidades do império, este Simpósio Temático tem como meta 
principal reunir pesquisas que analisem a formação e manutenção do império português vinculada 
à circulação de manuscritos e impressos – nas mais variadas materialidades – pensando-os não 
apenas como fonte de informação, mas como crucial objeto de análise para que se possa compre-
ender a história do império luso-brasileiro.
Justificativa: Desde a década de 1990, a história da cultura escrita tem se constituído como um 
campo privilegiado de debate acadêmico. Pesquisadores como o francês Roger Chartier e o nor-
te-americano Robert Darnton trazem a público a importância da compreensão da circulação de 
ideias através da história do livro e da leitura. Os historiadores espanhóis Antônio Castillo Gomez 
e Fernando Bouza enriquecem este debate ao destacar os impactos da produção e recepção da es-
crita entre impressos e manuscritos – mesmo depois da invenção da imprensa. Neste sentido, Go-
méz propõe analisar as práticas escritas considerando as temporalidades: o tempo de aquisição da 
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competência de escrever, o tempo da produção, o tempo de recepção e o tempo de conservação, 
pois, os estudos da cultura escrita se enriquecem quando ultrapassam os debates da produção e do 
consumo, e incluem o tempo da conservação – o que proporciona considerar, sobretudo, relações 
entre memória e esquecimento. Por conseguinte, estas análises ponderam as possibilidades analíti-
cas dos domínios do discurso, da prática e da representação que perpassam o universo da escrita, 
o que permite compreender os sentidos dos documentos fora dos conteúdos que apresentam. 
Assim, a materialidade torna-se mais do que um suporte da palavra, mas é colocada em diálogo 
com a informação que abriga. 
A correspondência dos administradores ultramarinos entrelaçadas a redes de interlocutores pre-
sentes no espaço colonial e no reino; a introdução da Tipografia Régia, em 1808, junto do nas-
cimento da Gazeta do Rio de Janeiro (primeiro jornal a ser produzido em terras brasileiras); os 
avisos, decretos, bandos, ofícios, entre outras tipologias documentais do exercício do mando; a 
transladação do acervo da Real Biblioteca D’Ajuda de Lisboa para a nova capital, entre 1810 e 1811; 
os livros censurados e proibidos de circular; os documentos produzidos pelas visitações inquisi-
toriais na América portuguesa; os papeis do tribunal da relação e seus congêneres legislativos; os 
documentos dos religiosos, sobretudo, a íntima relação entre as ações jesuíticas e a necessidade do 
registro escrito; são alguns exemplos da grande massa documental produzida pelo império e que é 
de profícua relevância para a investigação histórica. Neste sentido, problematizar estas práticas de 
escrita do período colonial, considerando-as como objetos de pesquisa e não apenas uma fonte de 
informação, certamente, proporciona análises mais pormenorizadas da relação do império com a 
circulação de papeis, conjecturando relações de saber e poder.
Estudar a escrita é também ponderar sua intrínseca relação com a efetivação das políticas colo-
niais, seja nos aspectos administrativos, religiosos ou concernentes à vida particular dos envolvidos 
com as mobilidades do império. Deste modo, a relevância deste Simpósio Temático justifica-se 
pelo crescimento dos estudos que dialogam com estas possibilidades investigativas provenientes 
dos atuais debates da história da Cultura Escrita. Assim, a meta principal será reunir pesquisas que 
analisem a formação e manutenção do império português vinculada à circulação da escrita ma-
nuscrita e impressa – cartas, livros, relatórios, gazetas, panfletos, ofícios, bilhetes, sermões, dentre 
outros que compõem a multiplicidade da escrita – objetivando a formação de um espaço de deba-
te teórico e metodológico para a problematização das complexas relações da história do império 
luso-brasileiro.

Caroline Garcia Mendes (USP)
• A Gazeta da Restauração (1641-1647) e a dinastia de Bragança: a imprensa a serviço da 

nova Coroa
Durante muito tempo considerados uma “obra menor” para a análise historiográfica, nas últimas 
décadas os periódicos tem sido vistos como meios privilegiados de conhecer as sociedades onde se 
inseriam. Nosso trabalho visa assim contribuir com a crescente discussão acerca da cultura escrita 
nos séculos XVII e XVIII e procura discorrer sobre a relação entre o primeiro periódico publicado 
em Portugal e a ascensão da Coroa brigantina em 1640. Publicadas mensalmente entre os anos de 
1641 e 1647, as Gazetas chamadas ‘da Restauração’ traziam em seus números iniciais um grande 
número de notícias relacionadas às batalhas contra a Espanha nas fronteiras portuguesas. Os no-
mes dos comandantes portugueses, a quantidade de soldados envolvidos e especialmente suas vi-
tórias tem destaque no periódico, que também faz menção aos embaixadores enviados pela Coroa 
a diferentes locais da Europa para assegurar a soberania brigantina. Em nossa apresentação preten-
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demos, assim, discorrer sobre a relação bastante interessante que se estabeleceu entre a Gazeta e a 
Coroa durante os anos em que circulou em Portugal.

Cassiana Maria Mingotti Gabrielli Gomes
• A primeira embaixada do abade de Saint Romain: situação política na corte de Lisboa a 

partir da correspondência diplomática francesa (1665-1671)
A atividade diplomática no século XVII ocupou importante espaço na política européia. Em meio 
a tantos conflitos militares, a diplomacia auxiliou as monarquias e repúblicas da época a buscar 
caminhos de negociação para ajustes políticos, econômicos e de caráter sucessório, tendo em vista 
disputas territoriais.
Além de negociador, um representante diplomático acumulava outras funções nas cortes estran-
geiras. O enviado ou embaixador tinha também a incumbência de fornecer informações sobre os 
acontecimentos do local onde residia, havendo interesse em diversas esferas: política, econômica, 
social e até mesmo religiosa. Sendo assim, as cartas emitidas ao reino de origem geralmente eram 
extensas e podiam conter assuntos variados no mesmo documento, como atividades econômicas 
no reino e no ultramar, envio de missionários e notícias de guerra. Devido ao caráter informativo 
da representação diplomática, a espionagem se mostrava aliada a esta atividade, apoiada também 
numa importante rede de contatos que deveria ser composta pelo enviado. Havia ainda um inter-
câmbio de informações entre enviados da mesma monarquia em diversas cortes, que ampliava o 
alcance do trabalho diplomático, conectando as diferentes embaixadas no continente europeu. 
O abade de Saint Romain, embaixador francês a serviço de Luís XIV, chegou a Lisboa em 1665, 
ainda com o papel de fixar a aliança formal com a monarquia portuguesa, o que ocorreria no ano 
seguinte com o matrimônio de D. Afonso VI e Maria Francisca de Sabóia. Mas, na verdade, o em-
baixador testemunharia muito mais do que o acordo luso-francês: as disputas palacianas para a 
condução do reino, cujos expoentes eram o conde de Castelo Melhor, valido do rei, e o infante D. 
Pedro. Com o casamento do rei com Maria Francisca, prima de Luís XIV, o cenário político portu-
guês ganharia mais um elemento no embate pelo poder. 
Na correspondência diplomática enviada por Saint Romain a Paris era corrente os temas a respeito 
da contenda entre Castelo Melhor e D. Pedro, além da busca de um lugar na política portuguesa 
para a rainha de origem francesa, que também tinha a incumbência de favorecer e ampliar a in-
fluência da França na corte de Lisboa. Os rumos da situação política do reino acabariam sofrendo 
grande alteração nos anos de 1667-1668. E a representação de Saint Romain na corte lisboeta teria 
o intuito de garantir a permanência do novo governo na órbita francesa. A sua correspondência se 
mostra importante por evidenciar as tramas e disputas políticas ocorridas no período.

Ana Paula Torres Megiani (Universidade de São Paulo)
• Jerônimo Mascarenhas: os ouvidos da rainha e a escrita do rei nos tempos de Felipe IV de 

Espanha
Nascido em Lisboa em 1611 e falecido em Segovia em 1672, Jerônimo Mascarenhas era o sexto 
filho de D. Jorge de Mascarenhas, Marquês de Montalvão – primeiro Vice Rei do Brasil. Formado 
e doutorado em Cânones em Coimbra, teve uma carreira eclesiástica condizente com o “status” 
social de sua família, optando por ficar do lado da Coroa espanhola a partir de 1640. Sua adesão 
a Filipe IV, como clérigo da Casa Real e cortesão, rendeu-lhe, já em 1641, um título da Ordem de 
Calatrava, além da escalada de postos junto ao monarca como summiler de cortina e membro 
do Conselho de Portugal. Em 1647 tornou-se capelão-mór e limosnero-mór da Casa da Rainha D. 
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Mariana de Áustria e em 1667 foi nomeado Bispo de Segóvia. 
Embora nunca tenha se aventurado a ocupar posições nas possessões espanholas fora do território 
da Península Ibérica, tampouco na América, Jerônimo Mascarenhas foi um incansável coleciona-
dor de relações de sucessos, notícias e toda sorte de avisos, movido pelo desejo de ser um historia-
dor do rei e da Monarquia Hispânica. Suas obras não alcançaram reconhecimento na época, já que 
se posicionou do lado espanhol na Restauração. Contudo, seus escritos merecem ser revisitados, 
sobretudo porque estão reunidos nos cerca de cinquenta códices que formam a Coleção Mascare-
nhas, da Biblioteca Nacional da Madrid, repletos de cartas, originais e cópias, enviadas de todas as 
cortes mais importantes da Europa, do Oriente e Ocidente, além de compilações de documentos 
antigos, especialmente relativos às relações entre Espanha e Portugal. 
Esta comunicação pretende ser uma reflexão, sob a abordagem da História da Cultura Escrita,a-
cerca dos escritos de Mascarenhas, editados, manuscritos e colecionados, bem como sua forma de 
organização dos volumes.

Pedro Luis Puntoni (Universidade de São Paulo)
• “Águia sublimada”: a poética de Bernardo Vieira Ravasco

Nossa proposta, neste estudo, é resgatar e avaliar a produção poética de Bernardo Vieira Ravasco. 
Ele é parte de uma trabalho mais amplo, no qual pretendo aprofundar o estudo das instituições e 
de dinâmica política na Bahia da segunda metade do século XVII. A ideia é a de tentar compreen-
der as conexões entre a formação e consolidação da açucarocracia baiana e as estruturas políticas 
do governo geral. Dessa forma, estou, no momento, escrevendo uma história política da Bahia, por 
meio do estudo da vida de Bernardo Vieira Ravasco - uma espécie de “escorço” biográfico que nos 
permita situar a história da Bahia na crise do final do XVII.

André Sekkel Cerqueira (FFLCH - USP)
• A retórica dos textos preambulares nos livros de gênero histórico seiscentistas

Nossa pesquisa procura analisar os textos preambulares (também denominados como paratextos) 
nos livros de gênero histórico impressos durante o período da Restauração em Portugal. Como 
base, tomamos os preceitos de retórica antiga, ainda vigentes na Época Moderna segundo as 
pesquisas recentes de João Adolfo Hansen e Marcello Moreira, prescritos por Aristóteles, Cícero, 
Quintiliano e o Anônimo autor da Retórica a Herênio para olharmos as práticas de representação 
e composição dos textos preambulares no século XVII português. No caso específico do gênero 
histórico, entendemos que, como regra, o prólogo é um lugar de teorização da matéria tratada no 
livro, portanto é um pequeno tratado sobre o gênero histórico. A dedicatória, por sua vez, funciona 
como elogio do mecenas ou senhor, conforme costume vigente na época. As licenças autorizam 
e dão autoridade ao livro impresso. A carta ao leitor funciona, geralmente, como um diálogo com 
o leitor, procurando aproximar a matéria do público ao qual é destinada. Dessa forma, podemos 
afirmar que no livro impresso no século XVII, entendido como discurso, esses textos preambulares 
descritos acima exercem a função daquilo que a retórica latina chama de exórdio e a retórica grega 
de proêmio. Como exemplo, analisamos os textos preambulares de “História de Portugal Restaura-
do” (1679) do Conde da Ericeira.

Moreno Laborda Pacheco
• Diálogos entre a historiografia franciscana e a vocação imperial portuguesa (séculos XVII e 
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XVIII).
Os séculos XVII e XVIII foram marcados, em Portugal, pela ascensão de uma escrita religiosa da 
história, levada a cabo por religiosos e religiosas de diferentes ordens, congregações e institutos. 
Inicialmente influenciada pelo sucesso editorial de um certo tipo de narrativa, herdeira do Re-
nascimento italiano e de suas preocupações com o retorno às fontes e com critérios eruditos de 
validação documental, esta voga historiográfica não representou caso isolado, inserindo-se em um 
movimento mais amplo de valorização do próprio conhecimento histórico, de reflexões sobre sua 
importância e, não menos importante, de sua teorização. Como resultado, desde meados do sécu-
lo XVI Portugal viu o surgimento e a propagação de publicações deste tipo, que buscavam resgatar 
as trajetórias históricas das ordens religiosas no Reino, figurando lado a lado com outras afeitas ao 
gênero mais amplo da história geral, ao do resgate das antiguidades de cidades, vilas e regiões ou 
aqueles que, reflexos do momento político do Reino, versavam sobre navegações, descobertas e 
conquistas. 
Esta comunicação pretende analisar o trabalho cronístico posto em andamento por fr. Manuel da 
Esperança, autor de “Historia Seráfica da Ordem dos Frades Menores de São Francisco na Província 
de Portugal” (1656-1666), e por fr. Fernando da Soledade, continuador da obra entre 1705 e 1721. 
No centro da análise, estão os esforços dos dois cronistas em alinhar a trajetória histórica da Ordem 
Franciscana àquela da própria monarquia portuguesa, bem como a apropriação que ambos fazem 
de obras de terceiros, impressas ou manuscritas, para realizar o seu trabalho. Sobre este ponto, a 
comunicação destacará o recurso que Soledade faz de relatos de frades partidos em missão para 
sugerir um amálgama entre a vocação evangelizadora franciscana e as pretensões ultramarinas 
lusitanas.

Nivia Pombo Cirne dos Santos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Os administradores filósofos do Império português nos anos finais do século XVIII.

Em Antropologie et histoire au siècle des Lumières, a historiadora francesa Michèle Duchet regis-
trou uma categoria de escritos muito particular: as memórias de caráter administrativo, conserva-
das nos fundos arquivísticos das colônias ultramarinas, produzidas pelos “administradores filóso-
fos”. A expressão cunhada pelo Abade Raynal, um dos mais destacados ilustrados do Setecentos 
francês, inspira a reflexão que aqui se propõe: o surgimento desse tipo social singular da ilustração 
luso-brasílica, o funcionário régio que se comporta como um filósofo das Luzes.
A comunicação terá como propósito, em um primeiro momento, pensar na contribuição desses 
“administradores filósofos” para a elaboração de uma escrita do Império português nos anos finais 
do século XVIII. Dela, participaram ilustrados eruditos, ministros de Estado, mas também propos-
tas de contrastante simplicidade, elaboradas por servidores da administração periférica. Em um 
segundo momento, a comunicação irá se concentrar nos percursos ilustrados do ministro da Ma-
rinha e Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Em sua formação de gens de lettres, 
empreendeu uma viagem de instrução, conviveu com os principais expoentes das Luzes europeias, 
mostrou-se um grande consumidor de livros e periódicos científicos. Em sua residência ofereceu 
banquetes, cujos cardápios revelam-se afinados com as novidades culinárias que privilegiavam a 
arte de conversar. Pretende-se demonstrar como a mobilização de distintos contextos linguísticos 
e a escolha de um vocabulário afinado com a Ilustração e com o Liberalismo, permitiram a elabo-
ração conjunta de um dos pensamentos mais originais do colonialismo português nos anos finais 
do século XVIII.



473

Fernando Cezar Ripe da Cruz (Prefeitura Municipal de Porto Alegre)
• “Hão de buscar mestres virtuosos, para que com sua virtude, e bom exemplo os edifiquem”: 

instruções morais em um manual que ensina crianças a ler, escrever e contar em Portugal do 
século XVIII
Entre os séculos XVII e XVIII, foi crescente, nos domínios portugueses, a circulação de obras de cariz 
pedagógico, essencialmente com fins educativos, mas que também tinham o interesse de incul-
car, em certos grupos sociais, determinados valores, normas de comportamentos e ensinamentos 
morais. Tais obras eram, basicamente, destinadas a mestres, preceptores, tutores e pais, ávidos pela 
“boa” educação das crianças. Nesta comunicação, analisamos, através de uma perspectiva filosófi-
ca e histórica, o manual Nova escola para aprender a ler, escrever, e contar de autoria do brasileiro 
Manuel de Andrade de Figueiredo (1670-1735), publicado em Lisboa no ano de 1722. Este manual, 
de grande sucesso editorial, trazia inúmeras prescrições consideradas necessárias ao completo do-
mínio das letras, dos números e da língua portuguesa. Nesse sentido, apresentava um conjunto de 
normativas que definiam tanto instruções caligráficas, quanto conhecimentos para o ensino das 
letras e da aritmética. O interesse aqui é, a partir do discurso de Figueiredo, identificar e analisar as 
instruções morais que deveriam ser utilizadas pelo Mestre, enquanto sujeito orientador de deter-
minado comportamento social, na prática de educar crianças para a adoção de condutas ideais.

Juliana Gesuelli Meirelles (PUC-CAMPINAS)
• O teatro luso-brasileiro no período joanino: política e sociedade (1792-1821)

O reinado de D. José I (1750-1777) é um marco político na história da realeza portuguesa. O refor-
mismo ilustrado de seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, delinearia outra conformação 
às questões socioculturais do Império Português: da expulsão dos jesuítas (1758) à reforma da 
Universidade de Coimbra (1772), o que estava em voga era à entrada de Portugal no universo das 
Luzes europeias. Durante os reinados de D. José I à D. João VI (1750-1826), portanto, a produção 
de espetáculos artísticos extrapolava as questões meramente financeiras. No período pombalino, 
por exemplo, a estratégia de ascensão sociopolítica da burguesia lisboeta tinha no teatro um papel 
decisivo. Desde então, a política governamental voltada para os espaços artísticos ganhou novas 
tonalidades na monarquia portuguesa, em geral, e no universo luso-brasileiro, em particular. A 
concepção do teatro como locus de sociabilidade e pedagogia política apareceria de forma cada 
vez mais patente na formação de uma nova cultura política luso-brasileira. 
A representação particularizada do real produzida pelos súditos da monarquia lusitana em espaços 
de produção artística, que permitia uma maior circulação de ideia aparece em diversos tipos de 
documentação: das peças de teatro anunciadas e vendidas pela Impressão Régia às correspondên-
cias de artistas, administradores teatrais, ministros reais, intendentes da polícia, entre outros atores 
históricos, que colocam luz a uma problemática central: a constituição, manutenção e usos do 
teatro na formação e vigência de uma nova esfera pública na sociedade luso-brasileira. Tal situação 
pode ser constatada a partir do surgimento de teatros régios nos dois lados do Atlântico, como o 
Teatro de São Carlos em Lisboa (1793), Real Teatro de São João, no Porto (1798) e do Teatro de São 
João, no Rio de Janeiro (1813). 
Inspirada no diálogo teórico da História social da cultura escrita, esta comunicação discutirá os 
diversos vieses presentes em uma documentação manuscrita de caráter anônimo intitulada Me-
mória sobre a regulação do teatro do Porto, de 1805, que se encontra na seção de reservados da 
Biblioteca Nacional de Portugal. O diálogo com a tradicional dramaturgia europeia, a escolha das 
peças a serem encenadas, a censura e tradução do original, assim como os valores morais que de-
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veriam ser veiculados para a sociedade portuguesa do período são alguns dos temas abordados 
no documento. Interessa-nos, por conseguinte, discutir as especificidades desse discurso relacio-
nando-o a um contexto histórico mais amplo da monarquia portuguesa, ou seja, a efetivação de 
sua política cultural do universo artístico tendo em vista a vigência e manutenção desses espaços. 

Marcia Almada (Universidade Federal de Minas Gerais)
• A materialidade dos documentos: metodologia de pesquisa em História da Cultura Escrita

A materialidade dos documentos são as características formais e físicas que conformam o escri-
to. O registro textual é feito em um determinado suporte, com um instrumento específico e a 
partir de materiais e técnicas próprias de inscrição, pintura ou impressão; quando não é efêmero, 
incluem-se as formas de conservação: encadernação, folder, etc. Seu histórico deixa vestígios na 
matéria: dobras, adesivos, furos, rasgos, etc. Estudar a materialidade do documento permite que 
se acesse a “biografia dos textos”, assim como se estuda a “biografia, a carreira, a trajetória das ima-
gens” (Ulpiano B. Meneses). 
Castillo Gómez, ao definir o campo da História da Cultura Escrita, indica três tríades conceituais: 
os discursos, as práticas e as representações; a produção, a difusão e as formas de preservação; os 
agentes envolvidos na produção, as maneiras de propagação e os públicos. Em cada uma destas 
tríades, a problemática do uso e da preservação está presente. Isto significa o reconhecimento dos 
documentos como objetos materiais históricos, sendo necessário considerar os vestígios de pro-
dução e uso como fonte de informações. A partir das marcas materializadas na superfície ou nos 
processo de degradação é possível entender os diversos usos dos objetos-textos ao longo de suas 
histórias.
A metodologia de análise material dos documentos, desde o século XIX, se pauta sobre disciplinas 
como a codicologia, a bibliografia material, a diplomática e a paleografia. Além destas ferramentas, 
outras são bastante úteis e servem igualmente para firmar uma postura interdisciplinar de inves-
tigação: a análise formal da História da Arte, a análise material da ciência da conservação e o co-
nhecimento dos processos de degradação dos materiais da disciplina da conservação-restauração. 
O projeto de pesquisa “A materialidade dos documentos pintados: entre a história e a preservação”, 
realizado no CECOR/EBA/UFMG, pretende refletir sobre práticas e metodologias interdisciplinares 
de formação de conhecimento entre a História e a Conservação-Restauração. A primeira fase da 
pesquisa foi desenvolvida em 2014 durante o Pós-Doutorado na Unicamp e teve por objetivo elen-
car procedimentos de pesquisa histórica que valorizem as qualidades físicas do manuscrito como 
fonte de informação. Foram identificados e detalhados alguns caminhos para que o historiador 
possa compreender o documento textual em sua completude, valorizando as condições materiais 
de produção, circulação e preservação. 
Neste Simpósio Temático, pretende-se apresentar procedimentos de análise material pautados em 
práticas e equipamentos usados pelos conservadores-restauradores que serão úteis ao historiador 
interessado em perceber as informações que estão além do texto.

Luiza Nascimento de Oliveira
• A prática da arquitetura militar nas cidades de Lisboa e Rio de Janeiro (1700-1750)

A comunicação que desenvolveremos examinará a composição das estruturas defensivas das ci-
dades de Lisboa e Rio de Janeiro no que compete às intenções de defesa entre os anos de 1700 e 
1750. Através da análise dos princípios da arquitetura militar presentes nos tratados em estudo, 
compararemos as aplicações da ciência nos desenhos de plantas de fortificação das ditas cidades. 
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A questão central é compreender quais foram os desdobramentos sociais e políticos da produção 
e do uso dos tratados de arquitetura militar em Portugal e na América da primeira metade do 
século XVIII. Concebendo a planta de fortificação e os tratados de arquitetura militar como parte 
constitutiva de um discurso político, identificaremos seu uso como instrumento de poder para o 
governo do território português no Reino e na América. 
Através do estudo dos tratados “Exame Militar (1703)”, de Luiz Gonzaga e “Tratado do modo com 
que se devem riscar, e iluminar com aguadas as Plantas de Arquitetura Militar (1721)”, de Diogo So-
ares, foi possível compreender as técnicas da arquitetura militar, e criar uma metodologia de aná-
lise para a leitura das plantas de fortificação. Pretendemos, então, aplicar nos desenhos de plantas 
de fortificações do território português, tanto do Reino, mais especificamente da cidade de Lisboa, 
quanto do Ultramar, em especial do Rio de Janeiro, os métodos de interpretação desenvolvidos. 
Para tanto, importa ampliar o cabedal teórico com o estudo do “Tratado da Arquitetônica, ou 
Arquitetura Militar, ou Fortificação das Praças (1740)” de autoria atribuída à Manuel de Azevedo 
Fortes e do documento: “Plantas da cidade de Lisboa no tocante à sua fortificação e emendas nela 
propostas e assentadas pelos engenheiros Francisco Pimentel, Manuel Mexia da Silva, Manuel de 
Azevedo Fortes, António Velho de Azevedo, Manuel do Couto e Manuel Pinto de Vila Lobos que 
por ordem de Sua Majestade que Deus guarda se fez no ano de 1700”, que nos informa sobre a 
prática da arte de defesa em Lisboa.

Maria Fernanda B. Bicalho (Universidade Federal Fluminense)
• O Ouvidor como Ladrilhador: o discurso sobre o território e a fundação de vilas no Brasil, 

século XVIII
Entre os anos 30 e os anos 60 do século XVIII, durante os reinados de D. João V e de D. José I, um 
conjunto de cartas régias foram emitidas pelo Conselho Ultramarino determinando a criação de 
novas vilas no Brasil, em consonância com o surgimento de uma nova prática, de uma nova cul-
tura, e de um novo discurso sobre o território. Quer no reino, quer no ultramar, magistrados e 
mais especificamente ouvidores estiveram envolvidos neste processo. Em constante movimento, 
às voltas com correições, residências e devassas, estes oficiais tornaram-se conhecedores por ex-
celência do território e das populações sob sua jurisdição, tomando notas, redigindo relatórios, 
descrevendo caminhos, ensaiando riscos, sistematizando informações, julgando, legislando e im-
pondo a justiça régia. Foram igualmente grandes responsáveis pela fundação de vilas no período 
aqui contemplado, antes de muitos deles voltarem ao reino para continuar a servir o rei, quer no 
Conselho Ultramarino, quer nos demais tribunais. A atuação dos ouvidores na fundação de novas 
vilas será o tema privilegiado desta comunicação.

Érika Simone De Almeida Carlos Dias (Fundação Cesgranrio e CHAM/UNL)
• A governação da capitania de Pernambuco no final de Setecentos e a comunicação com a 

Coroa
O trabalho pretende analisar a comunicação política entre o representante da Coroa na capitania 
e um dos principais órgãos da administração central para o governo do império: a Secretaria de Es-
tado da Marinha e Ultramar. Analisaremos as instruções do secretário Martinho de Melo e Castro 
para D. Tomás José de Mello - um fidalgo com ampla experiência militar -, que objetivavam melho-
rar a administração e regular o poder público no final de Setecentos na capitania de Pernambuco. 
Instruções que se encontram nos livros de registro da Secretaria de Estado, em forma de ofícios, 
avisos e mandados do secretário aos agentes da governação espalhados pelo império. Demons-
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traremos quais as diretrizes que eram consideradas prioritárias para a Coroa e que, na ótica da 
Secretaria de Estado, deveriam ser executadas na capitania por D. Tomás J. de Mello. Mostraremos 
também como o governador em suas cartas ao secretário demonstrava procurar cumprir as or-
dens do centro político, ao mesmo tempo em que procurava destacar-se enquanto administrador 
público, a fim de melhorar a sua remuneração de serviços, um dos direitos que se mantiveram até 
o final do Antigo Regime.

Maicon da Silva Camargo
• Práticas de arquivamento de D. Francisco Manuel de Melo nas Cartas Familiares

Adaptando a problemática proposta por Roger Chartier na sua aula inaugural ao Collège de Fran-
ce nosso objetivo neste estudo é compreender o lugar das correspondências e da escrita epistolar 
portuguesa seiscentista na ‘produção de saberes, na troca de emoções e sentimentos, nas relações 
que os homens mantiveram com os outros, consigo mesmo, ou com o sagrado’.
A escrita epistolar é capaz de produzir um texto em que o sujeito consegue revelar de modo bem 
mais amplo seus pensamentos, sentimentos, seu lugar no mundo e na sua sociedade. Contudo, é 
comum nos trabalhos acadêmicos se recorrer a esse gênero apenas para alcançar os dados biográ-
ficos de pessoas em destaque na sociedade ou como forma de se alcançar informações auxiliares 
para se interpretar a obra de um determinado autor. O gênero epistolar enquanto índice de uma 
cultura e de uma sociedade que de certa forma a revela e a traduz, mas também a engendra, quase 
nunca se torna objeto de estudo.
Existe, de fato, uma estrutura que define e delimita a composição de cartas desde a Antiguidade 
aos nossos dias, mesmo assim a escrita epistolar possui uma historicidade que devemos alcançar. 
As respostas às perguntas onde?, quando?, a quem?, o quê? e por quem? não são as mesmas; não 
simplesmente porque varia segundo a missiva, mas existe todo um aparato histórico que oferece 
limites e possibilidades à tais questões. Voltar-se a esses problemas é buscar no interior de uma 
temporalidade própria da escrita epistolar as mudanças sociais e filosóficas ligadas à suas práticas 
e usos. Trata-se de realizarmos uma arquivologia das missivas portuguesas seiscentistas.
Nesse sentido, percebemos que a escrita epistolar de D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666) é 
sintoma de uma transformação. Ao passo que a sociedade portuguesa produzia um vasto mon-
tante epistolar nos séculos XVI e XVII, especialmente ligadas à administração, D. Francisco Manuel 
nos informa que em apenas seis anos escreveu vinte e duas mil e seiscentas cartas familiares. Assim, 
chama-nos à atenção sua intensa atividade epistolar, contudo causa-nos maior estranhamento o 
fato de Melo se interessar não apenas pela escrita epistolar, mas em arquivar tais cartas numa socie-
dade em que tal prática, quando era feita, estava reservada às cartas de ofício. Além disso, não ape-
nas arquivou suas missivas, mas as organizou, selecionou, preparou e publicou alguns exemplares 
em 1664 no livro intitulado Cartas Familiares, surgindo então a primeira obra epistolar em língua 
portuguesa. Dessa forma, nossa proposta é a de encontrar a historicidade das cartas portuguesas 
seiscentistas e nesse ínterim analisar o que significa a existência dessa obra e do processo de arqui-
vamento que lhe deu origem.

Adriana Angelita da Conceição (Universidade Estadual de Campinas)
• Fragmentos de um arquivo: notas sobre a dispersão custodial da correspondência do vice-rei 

2° marquês do Lavradio
Nesta comunicação compartilharemos algumas questões originárias de uma pesquisa ainda em 
andamento. Trata-se do projeto de pós-doutorado intitulado O vice-rei 2º marquês do Lavradio 
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entre as práticas de governar, escrever e arquivar cartas. Dossiê Lavradio: cartas ativas – análise e 
edição, desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com o financiamento 
da FAPESP. Nosso objetivo é estudar a correspondência escrita por D. Luís de Almeida, 2° marquês 
do Lavradio, especialmente, a produzida durante sua permanência no Estado do Brasil, de 1768 a 
1779, como governador-geral da capitania da Bahia e depois ocupando o principal cargo da admi-
nistração do império luso-brasileiro, vice-rei do Brasil. Deste modo, conceituamos a produção epis-
tolar de D. Luís de Almeida como Arquivo Lavradio (AL). Este arquivo é formado por fragmentos 
de acervos custodiados em instituições brasileiras e portuguesas de guarda documental e será ana-
lisado não apenas como a organicidade da produção epistolar do titular, mas através da imbricação 
dos usos sociais dos arquivos entre trajetórias documentais e usos históricos. Neste sentido, o AL 
será analisado através de um debate entre História e Arquivística, dialogando com pressupostos te-
óricos e metodológicos da história social da cultura escrita e da história dos arquivos familiares de 
casas nobiliárquicas portuguesas. Deste modo, ponderamos o AL como o resultado de complexos 
processos de seleção do titular, de seus descendentes e de terceiros, o que evidencia a necessidade 
de estudá-lo considerando-se a produção, a circulação, a preservação e o uso da correspondência 
ativa de D. Luís de Almeida. Por conseguinte, nesta comunicação, apresentaremos algumas notas 
de pesquisa com um panorama geral dos fragmentos deste arquivo e sua dispersão custodial, pro-
blematizando, assim, questões referentes à historicidade do AL.

Romulo Valle Salvino (Museu Nacional dos Correios)
• A breve história do correio-mor nas Minas de Ouro, ou como as Câmaras das vilas mineiras 

procuraram regular as trocas de correspondências no princípio do século XVIII
Hoje começa a tornar-se pacífica entre os historiadores a importância da comunicação escrita, 
durante a Idade Moderna, para diversas esferas de funcionamento daquele que António Manuel 
Hespanha chamou de o ”império de papel” português: a administração, os negócios, a circulação 
de notícias, as redes clientelares. Se as distâncias já eram imensas entre o reino e as localidades da 
costa americana, foram alargadas com o povoamento das minas de ouro no princípio do século 
XVIII. Novas soluções tornaram-se necessárias para a circulação material das informações e novos 
conflitos se instauraram em torno dela. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo abor-
dar um episódio pouco estudado pela historiografia e debruçar-se sobre a atuação das Câmaras 
mineiras (de Vila Rica, Vila do Ribeirão do Carmo e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sa-
bará) em 1712, dois anos depois da designação do primeiro assistente do correio-mor para o inte-
rior das conquistas americanas. Naquela ocasião, as autoridades locais, de maneira se não singular, 
pelo menos atípica, preocuparam-se em regular prazos, frequência e preços para a circulação de 
cartas, bem como em prover recursos para o funcionamento de linhas postais que teriam operado 
até 1715. O estudo baseia-se nas atas das Câmaras e no processo instaurado por Alves da Costa, o 
assistente do correio-mor, com o fito de reaver a prática de seu ofício, depois que foi proibido pelo 
governador do Rio de Janeiro.

Milena Rodrigues de Oliveira (UFMA)
• Os difentes olhares dos jornais em São Luís do Maranhão acerca das festas religiosas no 

século XIX
A nossa pesquisa tem como proposta estudar as diferentes visões que os jornais tinham acerca das 
festas religiosas que foram realizadas no século XIX em São Luís do Maranhão. No nosso entendi-
mento as festas religiosas são divididas em três momentos principais: a missa, a procissão e a festa 
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de largo, resolvemos limitar nosso estudo aos dois últimos momentos pela importância e signi-
ficado com que se revestiam essas duas últimas etapas das festividades para o reconhecimento/
construção de identidade da instituição e de seus membros. Os jornais em São Luís do Maranhão 
se tornaram frequentes no século XIX e eram um dos principais veículos de divulgação das fes-
tas, na nossa pesquisa tivemos como referência dois periódicos “O Jardim das Maranhenses” e “O 
Eclesiástico”, para um melhor embasamento teórico utilizamos alguns autores que trabalham na 
perspectiva da análise do discurso e da retórica.

Dimas José Batista (Universidade Federal do Tocantins)
• História e imprensa: notas teóricas, metodológicas e práticas sobre a cultura politica no 

periodismo oitocentista
Problematiza-se no texto as intricadas relações entre o campo de conhecimento da história e da im-
prensa periódica nos oitocentos. Discute-se as possibilidades teóricas, metodológicas e práticas da 
imprensa - especificamente - a materialidade da fonte jornalistica no século xix como espaço aber-
to de um intenso debate político sobre a constituição e consolidação do estado nacional brasileiro, 
ou seja, debate-se as potencialidades e virtualidades do periodismo para a analise e interpretação 
da cultura politica no brasil do inicio do século xix. Investiga as possibilidades de transformação 
e mudança social construídas pelos homens de letras através da imprensa no país, especialmente 
na região norte do brasil. Demonstras as múltiplas particularidades do periodismo produzido e as 
semelhanças existentes entre a produção nortista e do centro-sul e sudeste brasileiro, em síntese, 
procura demonstrar a circulação bem como a difusão de uma cultura politica especificamente 
nativa e os embates entre as elites dominantes no nascente estado nacional brasileiro entre 1820 e 
1824. Busca decofificar e desconstruir o discurso dos porta vozes da elite politica imperial da região 
norte e nordeste do brasil, recorrendo à imprensa que circulou naquela época.

Matheus Rodrigues da Silva Mello
• O periódico Ostensor Brasileiro (1845-1846): Imprensa, Literatura e Nação no Brasil.

O estudo a ser apresentado tem como fonte primária o periódico Ostensor Brasileiro – Jornal lite-
rário e pictorial, que veio ao público entre os anos de 1845 e 1846 no Rio de Janeiro. Para tal empre-
endimento, busca-se uma aproximação com diferentes campos – sobretudo da História Cultural, 
História Política e da Teoria Literária – no intuito de problematizar e compreender o processo de 
construção da nação e sua estreita relação com a imprensa periodística no Brasil.
Desta maneira, fez-se necessário voltar a atenção, a princípio, para a situação das transformações 
políticas e sociais por que passou o país desde os primeiros anos do Oitocentos. Além de perce-
ber as mudanças da imprensa periódica consoante aos acontecimentos históricos do país, bem 
como do espaço conquistado pela produção literária na vida pública, sobretudo, em momentos 
de configuração da nação brasileira. O Ostensor Brasileiro- jornal literário e pictorial apontava esse 
caminho e por meio de poesias, versos, romances ia delineando um esboço de um projeto de iden-
tidade nacional. O presente trabalho, portanto, está situado nas fronteiras dos estudos históricos e 
literários. A interação e interpenetração dos discursos têm produzido fecundas discussões. História 
e Literatura, cada um a seu modo, reconfiguram um determinado passado
O Ostensor Brasileiro é tomado como uma obra social, um produto social exprimindo as condi-
ções da civilização em que ocorre. Problematiza-se a estreita relação entre a perspectiva literária do 
periódico e a dimensão social. Nem reflexo, nem determinação, nem autonomia: estabelece-se en-
tre a história e a literatura uma relação de intercâmbio, mas também de confrontação. A literatura 
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deve ser vista como instituição viva e flexível, já que é também um processo, ela possui na história 
o seu elo comum com a sociedade. E para o entendimento da vinculação da obra de arte, seja ela 
literária ou não, com o social, ressalta-se uma interpretação dialética movida pelo questionamento 
das interações exercidas pelo meio social sobre a obra e a influência dela sobre o meio.

Bruce Marlon Costa (Colégio Francisco José Ferreira Neto)
• O conceito de representação nas páginas da revista Herói (1994-1995)

Nossa pesquisa é voltada para historia social dos usos e das interpretações produzidos durante 
o processo de leitura e apreensão dos textos. escolhemos como nosso objeto de estudo a revista 
“herói”, publicação nacional criada em dezembro de 1994 e que se dispõe a debater sobre filmes, 
seriados, jogos, desenhos animados e outras manifestações culturais que possuem como público 
alvo principalmente a juventude.
estruturada para abrir espaço a comunidade de leitores, o periódico possui uma sessão chamada 
“correio galáctico”. o nome “correio galáctico” é uma alusão ao desenho animado japonês exibido 
pela extinta rede manchete chamado “os cavaleiros do zodíaco”, sucesso durante a década de 90 
no brasil. 
cerca de uma a duas paginas por publicação são elaboradas pelos leitores por intermédio do “cor-
reio galáctico”, além da expressão de sua opinião, temos outros dados que são relevantes como 
nome, idade do correspondente e de que município escreve. 
seu público é majoritariamente jovem, embora existam leitores de outras faixas etárias. a herói 
expõe preocupações e anseios dessa comunidade de leitores que buscavam reencontrar e ampliar 
informações sobre os heróis que observam em outras mídias. o que temos aqui é um espaço de 
sociabilidade construído para a interação entre esses leitores. 
investigamos detalhes que auxiliam na construção de sentido no ato da leitura, os editores da herói 
construíram um “modo de ler” próprio da publicação, que é aliado a outros fatores como a cons-
trução das páginas, a divisão do texto, a distribuição das imagens, nesse sentido o texto escrito vem 
acompanhando de elementos de apoio que dão suporte a construção do sentindo. 
organizamos nossa pesquisa seguindo 3 pontos de referência. o primeiro é a história da publicação, 
procurando entender o contexto social de sua criação, sua conjuntura de produção e a geografia 
de circulação.
nossa segunda referência é o estudo crítico dos textos decifrados com base nas estratégias voltadas 
para o público alvo. realizamos aqui um quadro comparativo entre as fases da revista chamadas 
de “herói” e “herói gold” procurando localizar mudanças e permanências decorrentes do aumento 
substancial do número de páginas da obra impressa. 
por último analisamos as práticas que se apreendem dos bens simbólicos, os usos produzidos e as 
significações diferenciadas representadas, principalmente, no conjunto de cartas dos leitores. 
utilizando esses três aspectos, o conceito de representação de roger chartier e contribuições de 
robert darton, procuramos compreender como a circulação da revista herói modificou formas de 
sociabilidade, autorizou novos pensamentos e até mesmo transformou relações de poder.

029. Cultura jurídica e formação institucional no Brasil: justiça, poder e economia na 
formação do Estado
Coordenação: Cláudia Maria das Graças Chaves, Adriana Pereira campos
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Resumo: Este Simpósio Temático tem como objetivo correlacionar a perspectiva analítica propi-
ciada pelo conceito de cultura jurídica para abordar o campo de formação política no Brasil com a 
constituição de suas bases institucionais desde sua Independência. Neste sentido, será nosso obje-
tivo debater o período pré e pós-formação do Estado nacional, os princípios de soberania, justiça, 
autonomias, corporações e espaços de poder instituídos num período de crise do Antigo Regime, 
do reformismo ilustrado e das novas codificações.
A Independência trouxe consigo a difícil tarefa de organização do Estado nacional. No entanto, a 
elite brasileira, ao longo do processo de emancipação política, conservou, em grande medida a or-
dem institucional e administrativa portuguesa. Reiteraram em 1823 a vigência das leis portuguesas 
até a organização dos novos códigos ou alterações em dispositivos específicos.
Desde o início das decisões legislativas dos novos parlamentares no Brasil, delineou-se a construção 
de uma monarquia constitucional e, ao mesmo tempo, a emergência de uma reforma institucional 
que desse conta de resolver aspectos relacionados às jurisdições de antigos órgãos da administra-
ção herdada e da construção e novos códigos. O novo parlamento, por sua vez, tentava cumprir a 
missão de traduzir os anseios de uma geração que havia se inspirado nas teorias iluministas, como 
as de Benthan e de Beccaria, para o ordenamento jurídico brasileiro. Isso deveria se refletir na cria-
ção das novas instituições e na composição da legislação nacional.
Tal tarefa se revelou, desde o início, complexa e conflituosa, pois evidenciava as lutas que deviam 
ser travadas no campo político e ideológico por uma elite política e econômica que estava longe 
de possuir convergência em seus projetos. Mesmo assim, entre o primeiro reinado e o período re-
gencial foi possível pactuar algumas mudanças importantes tanto no sentido de substituir antigas 
instituições, como trazer à cena os novos códigos civil e criminal, que por si estabeleceram impor-
tantes debates em torno da cultura jurídica nacional.
Justificativa: O estudo de práticas políticas e institucionais tem se beneficiado do intercâmbio 
propiciado pela História do Direito e História Social. Nesse sentido podemos dizer que falar em 
constituição de cultura jurídica seja uma das mais importantes ferramentas para se pensar o cam-
po. Podemos discutir as tradições/dinâmicas judiciais para analisar a formação e organização dos 
espaços institucionais locais, regionais e nacionais nos períodos pré e pós-emancipação do Estado 
nacional brasileiro.
Nossa proposta se vincula aos trabalhos e pesquisas apresentadas e debatidas no âmbito do grupo 
de pesquisa do Centro de Estudos do Oitocentos (CEO). Esta atual proposta se insere no conjunto 
de atividades da SEO (Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos) que, por sua vez está vincu-
lada à ANPUH.. 
A Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO) tem como objetivo principal servir como 
fórum de debates, divulgação de trabalhos e representação dos diversos pesquisadores e grupos, 
nacionais e estrangeiros, comprometidos com a pesquisa, o ensino e a divulgação científica das 
histórias do “longo século XIX”. Fundada neste ano de 2013, em Niterói (RJ), por iniciativa de um 
grupo de historiadores, de diversas instituições e a partir de experiências variadas de associação, 
a criação da Sociedade é um visível fruto do processo de grande expansão e mesmo de revisão 
qualitativa dos estudos historiográficos vinculado à temática do Oitocentos no Brasil e no exterior. 
Nesse sentido, está a SEO aberta a todas as vertentes interpretativas, sem interferir nos processos 
internos e na autonomia de seus núcleos, apostando: na riqueza da diversidade historiográfica 
como potencializadora de um espaço de crítica, bem como na emergência de identidades e inte-
resses comuns na relação com os diferentes setores da sociedade, do Estado e do mundo acadêmi-
co-científico.
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A SEO nasceu ao abrigo da ANPUH. Realizou o seu primeiro evento, I Seminário Internacional Bra-
sil no século XIX, em agosto de 2014, na UFES. Neste constatou-se que o tema aqui apresentado 
para simpósio temático era um eixo importante de pesquisa dos associados da SEO. Assim, se por 
um lado esta proposta de tema tem relação estreita com aquelas anteriormente apresentadas nas 
ANPUHs regionais e nacionais, brota igualmente de um campo específico de estudos dos sócios 
da SEO.

Dilma Cabral (Arquivo Nacional)
• A administração e a construção do Estado imperial: algumas considerações a partir da 

experiência do programa Memória da Administração Pública Brasileira (Mapa) do Arquivo 
Nacional
O objetivo deste texto é apresentar os primeiros resultados de pesquisa sobre os traços gerais da 
administração imperial, resultado das atividades do programa Memória da Administração Pública 
Brasileira – Mapa, do Arquivo Nacional. Tendo como objeto um campo de estudo ainda pouco 
presente na produção acadêmica, este trabalho procura refletir sobre o formato adquirido pela 
administração nos anos pós-independência, que se expandia na medida em que o Estado assumia 
novos encargos. Mais do que reconstituir a estrutura organizativa das repartições que compunham 
as secretarias de Estado, a proposta é analisar como se dá o crescimento e a modelagem institu-
cional assumida pela burocracia pública sob a ordem liberal constitucionalista, os novos objetos 
incorporados ao seu campo político e, ao mesmo tempo, de que forma a necessidade de uma 
burocracia especializada conformava uma nova dinâmica, novos processos de trabalho e imprimia 
um novo perfil aos seus empregados, o que se distanciava paulatinamente da tradição administra-
tiva fundada em fins do Antigo Regime.

Cláudia Maria das Graças Chaves (Universidade Federal de Ouro Preto)
• O Conselho de Fazenda no Brasil: Das Juntas de Administração e Arrecadação da Real 

Fazenda ao Tesouro Público (1808-1831)
Em 1808, por Alvará de 28 de julho, o Príncipe Regente estabeleceu a criação do Erário Régio e do 
Conselho da Fazenda na corte do Rio de Janeiro de maneira a “reduzir provisionalmente a uma só 
e única jurisdição todas as coisas, ou negócios de minha Real Fazenda, que foram dependentes 
até agora das jurisdições voluntária e contenciosa exercitadas pela Junta da fazenda”. Dessa forma 
ficava extinta a Junta de Arrecadação e Administração da Real Fazenda do Rio de Janeiro, por ser ali 
o novo centro administrativo e fiscal do império ultramarino. Por essa razão as contadorias foram 
reformuladas. Das quatro contadorias da administração no Reino, foram definidas três a partir do 
Brasil, excetuando, é claro, Portugal que se mantinha através de sua contadoria e Erário. O Conse-
lho da Fazenda já havia sido instituído, na Bahia, e fora extinto após a criação do Erário Régio em 
Portugal, consequentemente a autorização para que as Juntas da fazenda administrassem justiça 
no ultramar.
As Juntas da Fazenda haviam sido instruídas com jurisdição voluntária e contenciosa, possuindo 
foro de tribunal. Tal situação se alteraria a partir de 1808 na Corte, mas permaneceu indefinida e 
conflituosa nas demais províncias, no sentido que a própria presença do Conselho definia uma 
centralidade jurídica. Nem mesmo com a criação, por decreto de 06 de março de 1821, da Secre-
taria de Estado dos Negócios da Fazenda, resolveria a dispersão provincial, naquele contexto, mais 
aprofundada com a situação política imperial e com as noticias das primeiras juntas provisórias 
de governo. Tais aspectos sem dúvida refletem não apenas no modelo dos tesouros provinciais 
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como, após a Independência e reforma do sistema econômico e fiscal do Império do Brasil após 
o Primeiro Reinado, quando será extinto o Conselho de Fazenda e Juntas, o mecanismo de justiça 
fazendária será o de repartir a jurisdição contenciosa entre os juízes territoriais e a voluntária ao 
Tesouro Público

Eder da Silva Ribeiro (IUPERJ-UCAM / SEEDUC-RJ)
• Negócios e contratos no período joanino: o Conselho da Fazenda e a constituição do Estado 

luso-brasileiro (1808-1821)
Este trabalho tem como objetivo discutir o grau de transformações observadas no conjunto das 
práticas econômicas ocasionadas pelo desembarque da família real no Rio de Janeiro, em 1808. O 
anterior funcionamento da economia colonial e as distâncias em relação aos centros decisórios da 
monarquia portuguesa propiciavam que negociantes e contratadores tirassem proveito de uma 
estrutura estatal pouco eficiente no que se refere aos domínios da fiscalidade, fato que conheceria 
modificações significativas após a vinda da Corte. Nesse sentido, a própria montagem do aparato 
estatal joanino na nova sede privilegiou a criação de um corpo técnico de agentes especializados 
nos assuntos fazendários, o que acabou por se constituir em fator chave para a consolidação de 
uma relativa racionalização administrativa, sobretudo por conta das preocupações desses indiví-
duos para se “evitar danos à Fazenda Real”. Além disso, o Conselho da Fazenda – instituição res-
ponsável por sistematizar e organizar a administração, arrecadação, distribuição, assentamento e 
expediente da Real Fazenda de D. João – passou a ser frequentemente consultado com o objetivo 
de tornar as finanças do Erário público mais condizentes com a nova realidade de racionalização 
de caráter centralista, que então se processava no bojo da construção do Estado luso-brasileiro nos 
trópicos.

Maria da Conceição Cardoso Panait (Tribunal Regional Federal da 2a Região)
• Estudo Comparado entre a justiça administrativa do Conselho de Estado do Império 

Brasileiro e o contencioso administrativo do Conselho de Estado Napoleônico
A experiência brasileira de justiça administrativa no período imperial, fundada no princípio da 
separação entre autoridades administrativas e judiciárias, se manifestou através do Conselho de 
Estado, órgão do Poder Moderador. Este modelo acolheu doutrinas e princípios originários do 
Conselho de Estado francês, criado por Napoleão Bonaparte em 1799. O presente trabalho visa 
delinear e comparar traços fundamentais da estrutura e atuação dos dois órgãos.

Christiane Peres Pereira (UFRRJ - IM)
• O cargo de Presidente de Província – o perfil de alguns dos representantes da nação no 

Primeiro Reinado e na Regência
1823/1824. Com a criação do cargo pelo decreto de 20 de outubro de 1823, cada província rece-
beria um representante nomeado pelo imperador para governá-la. Junto ao cargo segue a criação 
do Conselho Geral de província, órgão eletivo que representaria o poder local junto às decisões 
dos presidentes. Tendo em vista a importância do cargo para a consolidação de um Império recém 
formado, o objetivo aqui é traçar o perfil dos primeiros presidentes de cinco províncias brasileiras: 
Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Nomes como Caetano Maria Lopes 
Gama, Manoel Antonio Galvão, José Teixeira da Fonseca, Francisco Pereira de Santa Apolônia, João 
José Lopes Mendes, Francisco Paes Barreto, José de Araújo Rozo, José Félix Pereira de Burgos, Paulo 
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José da Silva Gama dentre outros, são alguns dos presidentes que protagonizam esta pesquisa. O 
período enfocado circunscreve-se entre a criação do cargo de presidente de província e dos con-
selhos gerais de província, que logo é corroborado pela Constituição; e o Ato Adicional de 1834, 
quando os Conselhos Gerais das Províncias são substituídos por Assembleias Legislativas Provin-
ciais. Esta análise tem a finalidade de expor os agentes principais de uma pesquisa maior que é o 
projeto de doutorado em andamento “O pacto constitucional: a dinâmica política entre Corte e 
províncias no Império do Brasil (1823-1834)”, que tem como objeto a relação entre poder central e 
poderes locais no Império brasileiro no período indicado acima. Pretende-se compreender como 
se dava a relação entre as instâncias locais e a Corte, entendida aqui como o poder central, no que 
tange às decisões tomadas por ambas as partes e a efetivação ou não dessas decisões. O interesse 
da pesquisa é desvendar essa relação em regiões diversas, províncias com maior e com menor 
expressão, observando o papel dos potentados locais quanto à pretensa subordinação que eles 
deviam à Corte do Rio de Janeiro, estabelecida pela Constituição de 1824.

Rodrigo da Silva Goularte (UFF)
• Câmaras e Cativos: sentidos da liberdade no limiar da independência brasileira – o caso do 

Espírito Santo
O objetivo desta reflexão é comparar diferentes significados dados à liberdade na província do 
Espírito Santo no momento da fratura do Reino luso-brasileiro, desenrolada no ano de 1822. Para 
esse estudo, serão analisados os sentidos de liberdade anunciados pelos assinantes dos autos de 
independência das vilas daquela província e pelos escravos em revoltas no período. Nas câmaras de 
vila do Espírito Santo, a liberdade era anunciada enquanto liberdade comercial, ou seja, manuten-
ção e expansão das condições para o fluxo das redes mercantis abastecidas pela produção agrária 
local e abastecedoras até onde as embarcações alcançassem. Por muitos cativos, todavia, a liber-
dade foi interpretada de modo diferente, como possibilidade de ruptura dos laços da escravidão, 
como atestam revoltas escravas nesse momento.

Thiara Bernardo Dutra
• Novos olhares, antigas instituições: a relação entre as autoridades coloniais e os escravos na 

Nova Capitania do Espírito Santo
O ano de 1800 inaugurou outro momento na capitania do Espírito Santo. Almejar novos rumos 
para aquela capitania passava antes por uma organização da estrutura política e administrativa e 
um avivamento das atividades econômicas. A ambição da Coroa para as terras capixabas levou à 
nomeação de Antônio Pires da Silva Pontes Paes Leme e Camargo para o cargo de primeiro gover-
nador da “Nova Capitania” do Espírito Santo. A escolha de Silva Pontes é produto das mudanças 
pretendidas por Portugal a partir da reorganização política e econômica do reino estendida aos 
seus domínios. Decorrente das mudanças almejadas, a reabilitação da economia da região se tor-
nou política pública no alvorecer do século XIX. A escravidão passou a atrair o olhar das autorida-
des dentro da construção dessa nova ordem. Na visão dessa autoridade a escravidão seria elemento 
fundamental para a consecução de seus projetos. A mão de obra escrava possuía importância que 
ultrapassava o interesse de seus proprietários. Largamente utilizados nas pequenas e médias pro-
priedades do lugar, os cativos constituíam-se em peça chave ao fomento da diversificação agrícola 
pretendido por Silva Pontes. Analisar a relação da autoridade governamental da capitania do Es-
pírito Santo, com a instituição escrava nesse contexto de mudanças que despontam com o século 
XIX é o objetivo desse trabalho. Pensar os termos do embate entre a autoridade e os cativos se faz 
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interessante diante da ausência de legislação específica que regulasse a escravidão na América por-
tuguesa. Em se tratando de uma sociedade consensualista, pautada no direito que ratificava o lugar 
social, a inexistência de códigos que tratassem dessa instituição se fazia notório. Todavia, a falta de 
um ordenamento jurídico, não implicou em liberdade de ação por parte das autoridades coloniais. 
A sociedade portuguesa do Antigo Regime era norteada pela justiça, por meio de códigos civis, ou 
religiosos, os indivíduos se viam cerceados entre a justiça dos homens e a justiça divina, pautando 
seu comportamento nos limites dessa fronteira. Justiça equivalia à virtude. E enquanto tal era ex-
teriorizada por meio da ação individual. Observar os embates entre as autoridades coloniais e os 
escravos, sob essa noção de justiça, pode revelar as relações de força e as singularidades dessa ação. 
Além de remeter a outra forma de dominação, tão cara às sociedades do Antigo Regime, qual seja 
a dominação simbólica. O exame dessas relações será feito à luz da documentação oficial, a partir 
das correspondências trocadas entre o primeiro governador da Capitania do Espírito Santo, entre 
os anos de 1800 e 1804, e o Conselho Ultramarino, em especial com o Conde de Linhares.

Pedro Henrique de Mello Rabelo
• Os Tratados de amizade, navegação e comércio na constituição do Estado imperial brasileiro 

(1808-1829)
A primeira metade do século XIX, em especial o período posterior à abertura dos portos do Brasil 
em 1808, foi marcada pela assinatura de diversos Tratados de amizade, navegação e comércio. Em 
1810, a coroa portuguesa assinou com a Grã-Bretanha um tratado como esse envolvendo signifi-
cativamente o Brasil. Já no período subsequente a sua emancipação política, o Império Brasileiro 
também promoveu a assinatura de tratados, entre eles um com a Grã-Bretanha em 1827 e outro 
com os Estados Unidos em 1828.
Todos esses tratados, além de promoverem alianças entre os governos e regulamentarem as suas 
trocas comerciais, funcionavam como uma forma de reconhecimento da soberania de um por 
outro Estado. Essa hipótese se configura de forma mais consistente por que no período em que os 
três tratados foram assinados não havia nenhum tipo de dispositivo para os fundamentarem juri-
dicamente. Ainda que existissem tentativas de se criar esse dispositivo, como é o caso do projeto 
do Visconde de Cairu de se criar um Código de Comércio em 1809, nenhuma obteve êxito até o 
ano de 1850, quando finalmente o Código de Comércio do império foi assinado por D. Pedro II.
Considerando que a assinatura dos tratados ocorreu no período anterior ao Código de Comércio 
e da regulamentação das relações comerciais pela esfera jurídica, pode-se compreender que es-
ses tratados, em especial os empreendidos pelo governo do Império do Brasil, funcionaram como 
formas do Estado brasileiro garantir o reconhecimento de sua soberania pelas nações estrangeiras 
após a sua emancipação política.
Ainda relacionando os tratados ao Código de Comércio, pode-se compreender também que esses 
acordos bilaterais influenciaram de diversas formas a redação e a aplicação do Código comercial. 
Entre essas influências, identifica-se, entre outros, assuntos sensíveis às relações internacionais da 
primeira metade do século XIX como é o caso da abolição do tráfico internacional de escravos. 
Esse assunto já se fazia presente no tratado do Império Brasileiro com a Grã-Bretanha em 1827 e 
foi abordado pelo Código de Comércio em 1850, quando o tráfico internacional foi abolido pelo 
governo imperial.
Diante disso, é plausível a possibilidade de se relacionar os tratados de amizade, navegação e co-
mércio com a busca por um arcabouço jurídico de reconhecimento da soberania do Estado impe-
rial brasileiro frente à comunidade internacional.



485

Carlos Garriga (Universidade do Pais Basco)
• Injustiça notória. Derecho y ley en el Brasil imperial

Característico de la jurisdicción suprema en las monarquías ibéricas de la edad moderna, el recurso 
de injusticia notoria se introducía por vía de gracia una vez agotados los recursos judiciales ordi-
narios, con la finalidad de evitar que las sentencias firmes surtieran efecto de cosa juzgada cuando 
hubiera causa bastante para revisar el proceso. Estas causas (o fundamentos) nunca fueron precisa-
mente determinadas ex lege, de modo que el problema que siempre planteó este recurso, a juzgar 
por la doctrina lusa e hispana que se ocupó de él en el siglo XVIII, es qué fuera y cómo debía deter-
minarse la injusticia notoria de unas sentencias firmes dictadas por los tribunales que representa-
ban al princeps in iudicando. Con este trasfondo, la ponencia analiza, en clave comparada, la con-
figuración jurídica del recurso de injusticia notoria en el siglo XIX, prestando especial atención a su 
funcionalidad en el orden constitucional del Imperio brasileño. A partir de las sentencias dictadas 
por el Supremo Tribunal de Justiça en estos supuestos, se trata de determinar si (o en qué medida) 
la práctica de los recursos da revista fundamentados en injustiça notória favoreció la continuidad 
del viejo derecho jurisprudencial o sirvió como garantía de la nueva legalidad constitucional.

Adriana Pereira campos (Ufes)
• O farol da boa prática judiciária: dois manuais para instrução dos juízes de paz

Nesta comunicação se pretende discutir dois manuais de direito que influenciaram a prática dos 
juizados no Brasil nas primeiras décadas do Oitocentos. O Juizado de Paz foi criado no Brasil pela 
constituição de 1824 por meio dos artigos 161 e 162. Designara-se como sua responsabilidade 
constitucional as conciliações sem as quais nenhum processo judicial teria início no Império brasi-
leiro. Além dessa importante função, o comando determinava a eleição como o modo de escolha 
desses juízes.

Alexandra Coda (Colégio Estadual Florinda Tubino Sampaio)
• “O maior zelo e solicitude no desempenho do referido cargo”: atividades cotidianas do juiz de 

paz imperial - Porto Alegre, 1837-1841
Um dos marcos mais relevantes das mudanças ocorridas no aparelho judicial brasileiro, após a for-
mal separação do Brasil de Portugal, foi a introdução da Justiça de Paz no ordenamento. Estabeleci-
da constitucionalmente em 1824 e regulamentada pela Lei de 15 de outubro de 1827, transformou 
a estrutura judicial e buscou acabar com as práticas absolutistas vigentes até então na magistra-
tura, sendo a primeira grande reforma sofrida pelo sistema judicial, em um período de apogeu do 
liberalismo. Os juízes de paz eram eleitos conjuntamente e de forma semelhante aos vereadores 
da Câmara, em caráter de voluntariedade, podendo o cargo ser ocupado por magistrados leigos, 
sem necessidade de formação jurídica ou conhecimento das leis. Sua primeira e principal função 
era promover conciliações entre as partes envolvidas em litígios em potencial, entretanto, várias 
outras funções foram sendo-lhes atribuídas, desde práticas policiais até a observância de posturas 
municipais. Há evidências da existência do Juizado de Paz em Porto Alegre desde 1828, mas é a 
partir da década de 1830 que a documentação permite visualizar muitas de suas atividades cotidia-
nas: muito mais do que processos judiciais, os juízes eleitos lidavam com uma gama de atividades 
voltadas para a administração da cidade,muitas vezes confundindo-se com a política (tal como a 
tarefa de elaboras a lista dos eleitores votantes de cada distrito). A confusão entre as esferas polí-
tica e jurídica era própria da época de formação do Estado e isso se refletiu no trabalho dos juízes. 
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Esse trabalho tem como objetivo trazer maiores informações sobre como era o cotidiano desses 
magistrados leigos cuja tarefa conciliadora (principal função segundo a lei) pouco figurou como 
atividade comum, cedendo espaço aos atos administrativos e policiais, que garantiam a ordem 
pública. Busca-se compreender não só a necessidade de criação dessa instituição e o desenvol-
vimento de suas funções, mas, também, perceber como atuou junto à realidade que o cercava, 
dentro do contexto de formação do Estado de Direito brasileiro. Trata-se de uma análise histórica 
do mundo jurídico, pois o estudo desse deve ser feito sem deixar de observar o mundo social no 
qual está inserido, uma vez que o Direito é feito pela sociedade, para a sociedade, que está em cons-
tante mutação. O Direito pode e dever se modificar juntamento com o grupo social e, portanto, 
suas instituições devem ser observadas mediante uma análise histórica. Esse estudo do juiz de paz, 
assim, insere-se, tanto no campo da História, quanto do Direito, tanto na história de Porto Alegre, 
quanto do Brasil Imperial.

Fernanda Cláudia Pandolfi (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))
• Constitucionalismo e espaço público no Brasil no século XIX: Minas Gerais no Primeiro 

Reinado
A Constituição de 1824 ganhou considerável importância na vida política em Minas Gerais no final 
do Primeiro Reinado, não somente do ponto de vista estritamente jurídico, mas como uma refe-
rência que balizava novos padrões de comportamento na vida política, caracterizando um ethos 
que definimos como constitucionalismo. O artigo se propõe a mostrar que o constitucionalismo 
ajudou a criar as condições intelectuais, morais e políticas para a emergência de uma nova con-
cepção sobre a prática política e sobre o comportamento dos homens públicos em Minas Gerais, 
enfatizando a dimensão experimental e de aprendizagem do ideário liberal e constitucional. Uma 
conclusão preliminar do trabalho, a ser explorada em desdobramentos posteriores, é que o que 
denominamos de constitucionalismo ajudou a disseminar uma moral pública na qual os interesses 
da nação deveriam guiar a prática política e a atuação dos servidores públicos.

Samila Luiza Xavier de Queiroz (Bolsista de mestrado UFOP)
• O Jurisdicionalismo e as Reformas Políticas do Estado Moderno Português

Este trabalho tem por objetivo avaliar como o processo de secularização do Estado Moderno por-
tuguês, com a “saída da religião” e a “crise política” no século XVIII, influenciou sua organização ju-
rídica. Para isso, pontuaremos como a relação entre o Estado português e a Igreja Católica romana 
foi se transformado durante o processo de secularização, no decorrer do século XVIII, e como isto 
influenciou na adminstração eclesiástica dos territórios ultramarinos, a partir da anáilse do cha-
mado iluminismo jurídico, tendo em perpectiva a Lei da Boa Razão. Acreditamos que as reformas 
políticas promvidas pelo Estado português, durante a época moderna, influenciou o processo de 
jurisdiciação da Igreja à imitação do processo de jurisdiciação estatal. Dessa forma, tendemos a ob-
servar o iluminismo jurídico como a continuação do processo de jurisdiciação das formas de orde-
nametos social, sejam elas temporais ou espirituais. Assim, defendemos que as reformas ilustradas 
portuguesas devem ser vistas, dentro de um conjunto de Reformas Políticas do Estado Moderno 
português, já que a aplicação do jusracionalismo nas esferas administrativas não criou uma nova 
ordem, apenas alargou as bases já exitentes, dando ao rei um papel maior na legislação das normas 
e regras, que levou a um reforço do direito pátrio sobre o direito divino.

Camila Similhana Oliveira De Sousa
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• Repressão, lei e poder nas cidades brasileiras dos oitocentos
O artigo se dedica a analisar o Higienismo como política de intervenção social nos centros urba-
nos brasileiros junto ao contexto da Primeira República. Para tanto, será feita uma breve incursão 
histórica com o objetivo de delimitar as transformações do espaço citadino brasileiro em fins do 
século XIX e início do século XX para em seguida confrontar as transformações sociais, as altera-
ções da legislação penal e a preocupação por parte das elites urbanas em manter a ordem segundo 
preceitos autoritários.

Isabele de Matos Pereira de Mello (UFF)
• O universo da magistratura na América portuguesa: ouvidores-gerais e juízes de fora (séc. 

XVIII)
O governo da justiça sempre foi uma das principais preocupações da monarquia desde o início da 
colonização na América. A Coroa portuguesa criou diferentes instituições e ofícios para dar conta 
da administração e da aplicação da justiça nos territórios ultramarinos. Dentre as principais insti-
tuições de justiça criadas no ultramar, podemos destacar as Ouvidorias Gerais, os Juizados de Fora 
e os tribunais da Relação. Essas instituições eram responsáveis por administrar a justiça aos povos. 
O trabalho propõe uma reflexão sobre o papel dos ouvidores-gerais e juízes de fora como princi-
pais responsáveis pelo governo da justiça na América portuguesa ao longo do século XVIII. Busca 
dimensionar os espaços de jurisdição dos ouvidores-gerais e juízes de fora, através de uma análise 
de suas competências, atribuições e acúmulos de funções no âmbito geral da organização adminis-
trativa das comarcas. O trabaho irá privilegiar os magistrados que ascenderam na carreira judicial, 
analisando seu perfil, suas trajetórias e a busca por ascensão social no universo da magistratura.

Elaine Leonara de Vargas Sodré (UFVJM)
• O papel da administração judiciária na construção do Estado Nacional (Minas Gerais, 1833-

1843)
No século XVIII, as Minas Gerais finalmente concretizaram o sonho do Eldorado lusitano. No en-
tanto, a descoberta de metais e pedras preciosos obrigou o Estado português a reforçar a fiscali-
zação e o controle na região. Nesse intuito, o aparato de justiça gradativamente se complexificava, 
novos cargos eram criados, aumentavam os magistrados, tribunais eram instituídos, visivelmente, 
medidas centralizadoras. Nesse contexto, em 1714 foram criadas as primeiras três comarcas minei-
ras, no início do século XIX, surgiram outras duas. Dessa forma, ao chegar 1832, havia na província 
seis comarcas e uma estrutura judiciária colonial em funcionamento, há mais de um século, foi 
nesse cenário que surgiu o Código do Processo Criminal. Código esse que alteraria a ordem vigente, 
pois decretava que nas províncias do Império: “os presidentes em Conselho, farão quanto antes a 
nova divisão de Termos, e Comarcas proporcionada, quanto for possível, a concentração, disper-
são, e necessidade dos habitantes, pondo logo em execução essa divisão” (art. 3º, Lei 29/1832). A 
partir dessa determinação a justiça brasileira começava a ser reestruturada. Pela primeira vez, um 
projeto gestado no Brasil iria ser executado e é inegável que visava à uniformidade da organização 
judiciária. Esse é o ponto de partida desta proposta. Aqui, se apresentará aspectos da execução da 
nova legislação na província de Minas Gerais enfatizando as fraquezas daquele modelo no cumpri-
mento de um papel fundamental: o controle estatal. O que se verá é que gerenciar a nova estrutura 
foi tarefa árdua e teve resultados insatisfatórios. Esse insucesso foi tão evidente que em 1841 surgiu 
a Lei nº 261, denominada de Reforma Judiciária, com o intuito de reconfigurar o aparato de justiça, 
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numa clara tentativa de fazer dele um instrumento a favor da centralização, naquele momento, 
tão cara ao Estado. Contudo, na prática, os ecos da Reforma demoravam a chegar aos longínquos 
recantos do país. Essa lentidão é o que se pretende analisar na segunda parte deste trabalho. Para 
entender como as mudanças reformadoras se deram, dirigimos o olhar, uma vez mais, para a pro-
víncia de Minas Gerais, agora nos primeiros tempos de implantação da Reforma. Essa contempla-
ção nos permite ver como a administração judiciária atuou na construção do Estado Nacional.

Randolpho Radsack Corrêa (Universidade do Estado de Minas Gerais)
• Crime e Justiça em períodos de transição: Termo de Santa Luzia do Carangola (MG), 1880-

1892
O presente trabalho tem como objetivo mapear e caracterizar a partir da análise dos processos 
judiciais, os conflitos oficializados e julgados pelo Termo de Santa Luzia do Carangola, na região 
da Zona da Mata Mineira, entre os anos de 1880 e 1892. Esse é um desdobramento da dissertação 
de mestrado que defendemos sobre a criminalidade envolvendo cativos e livres na região de Santa 
Luzia do Carangola, entre os anos de 1880 e 1888. Embora este trabalho se encontre em fase inicial, 
pretendemos ampliar o foco de análise para todas as categorias sociais dos envolvidos nos crimes. 
Em nossa dissertação, utilizamos somente os processos que envolviam escravos, fossem eles réus 
ou vítimas. A partir deste trabalho com novas hipóteses, nossa tentativa se enveredará para a aná-
lise de todos os processos criminais do recorte proposto. Avaliando os envolvidos de todas as ca-
madas sociais inseridas nos trâmites processuais, dentre elas: livres, escravos e ex-escravos, homens 
e mulheres, pobres, indivíduos das camadas intermediárias e mesmo integrantes da elite local, será 
possível avaliar os conflitos gerados na região, como consequência do avanço e do progresso da 
mesma, no que tange às transformações políticas, administrativas, econômicas e culturais. Além 
da ampliação da abordagem temática, optamos pelo alargamento do recorte temporal, tendo em 
vista as transformações ocorridas em Santa Luzia do Carangola entre 1880 e 1892, como veremos 
posteriormente. Nosso objetivo central é caracterizar, por meio da análise dos processos criminais 
da região, a atuação da Justiça frente ao aumento dos conflitos sociais gerados, consequentemente, 
pelas transformações ocorridas na região, entre a implantação do Termo de Santa Luzia do Caran-
gola em 1880, até a sua elevação à categoria de Comarca após 1890. É importante ressaltar que 
esse tipo de análise se constitui inédita para a região, sendo parcialmente avaliada apenas no que 
diz respeito à criminalidade envolvendo escravos junto à comunidade livre. Portanto, este tipo de 
abordagem ainda constitui uma “fronteira temática” a ser desbravada.

Antonio Henrique Ferreira da Silva
• A Faculdade de Direito do Recife e a nova ordem social: o Bacharelismo como fonte 

imaginária de poder.
O presente artigo procura analisar como se deu a implantação dos cursos jurídicos em Recife e 
como a figura do jurista se destaca como propulsor das ideias culturais do final do Século XIX e 
início do XX, através das ideias disseminadas na Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Re-
cife, e como a formação cultural brasileira que era baseada no bacharelismo e nos novos costumes, 
aos moldes de sociabilidade europeia em que as instituições conferiam identidades simbólicas ou 
imaginárias de poder a estes indivíduos.

Karolina Fernandes Rocha (Universidade Federal do Espírito Santo)
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• Mulheres, identidade e cultura política: o papel das mães nas petições do recrutamento 
militar no Espírito Santo
Após a Independência do Brasil, as centenas de petições endereçadas aos órgãos administrativos e 
jurídicos revelaram a busca da população por direitos civis e políticos e vontades individuais. Con-
trariando a ideia de que pessoas comuns apenas se submetiam à sua condição subalterna, os cida-
dãos obraram sob uma noção particular de direitos e cidadania. As queixas e pedidos feitos através 
das petições denotavam a tentativa popular de intervir no jogo político. Neste artigo, investigamos 
como os conceitos de cultura política e identidade operavam nas petições destinadas ao Chefe de 
Polícia da Província do Espírito Santo pelas mulheres mães de recrutados para o Exército. Regulada 
pelas Instruções de 1822, o recrutamento militar era realizado de maneira coerciva e recaía sobre 
as camadas mais pobres da população. Deste modo, as petições revelam também uma utilização 
particular das noções tradicionais esperadas das mulheres. Ao pedirem a liberação dos filhos em 
prol da manutenção da família, estas mulheres agiram em consonância com a identidade feminina 
vigente no século XIX. Objetivamos assim, investigar de forma análoga a cultura política na qual 
as mulheres estavam imersas, os ideais de feminilidade com os quais manobravam bem como o 
acesso aos recursos jurídicos do Brasil Império, utilizando como fontes as correspondências do 
recrutamento militar da província do Espírito Santo.

Arthur Ferreira Reis
• Guerra aos Desorganizadores, Anárquicos e Republicanos: a repressão à imprensa radical no 

Primeiro Reinado e Regência
Os estudos sobre independência revelam a importância da imprensa no processo de formação do 
Estado nacional. Através de jornais e panfletos diversos autores se pronunciaram sobre um período 
de intenso debate político e exaltação nos ânimos. Inúmeros estilos de escrita e direções políticas 
se exteriorizaram através de jornais que circulavam pelo Brasil, principalmente na Corte carioca, 
centro da vida política nos anos de 1820. A imprensa serviu não só de fonte de debate, mas tam-
bém de meio de centralização política e cultural no Rio de Janeiro. Entretanto, a imprensa passou 
por um momento de crise a partir de 1824. Sem a existência de deputados para coibirem os ata-
ques à liberdade de imprensa e com a crescente onda autoritária do governo, desde o fim da Cons-
tituinte jornalistas e panfletários ficaram acuados diante da dificuldade. A imprensa só retomará 
seu poder de debate a partir da reabertura do parlamento em 1826, e vários jornais se apresentarão 
como portadores da razão e utilizarão suas penas contra o Imperador. Muitos desses mesmos 
deputados, também donos de periódicos, integrarão o grupo dos Moderados, que, no período da 
Regência, farão com seus adversários políticos a mesma coisa que acusaram o Imperador de fazer: 
usar de meios para coibir a atuação da imprensa. Sobre os jornais fluminenses, podemos citar aqui 
três ondas de ao governo durante o Primeiro Reinado e inicio da Regência. A primeira compreende 
o período da independência, onde, no decorrer dos debates sobre os destinos do país, duas elites 
políticas se utilizaram da opinião pública para legitimar suas posições. A segunda onda de jorna-
listas oposicionistas ocorreu entre os anos de 1824 a 1826. Período agitado que compreendeu a 
Confederação do Equador, negociações sobre reconhecimento da independência e inicio da guerra 
da Cisplatina, os jornais oposicionistas, em sua maioria, pouco tempo duraram. Uma terceira onda 
de jornalistas oposicionistas ocorreu a partir e 1826 com a entrada de cena dos jornais moderados 
e exaltados. Temos como objetivo tratar das conseqüências da repressão à imprensa teve para os 
debates ocorridos durante o Primeiro Reinado e inicio da Regência, expor algumas vertentes de 
compreensão da opinião pública no Brasil e relacioná-las com os autores excluídos dos debates 
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pela repressão à imprensa, investigar de que maneiras legais o governo utilizou para reprimir os 
jornalistas através de suas declarações e intenções e mostrar como a justiça andou de mãos dadas 
com o governo para reprimir esses jornalistas radicais.

Daniel Luiz Santos Meneses
• Cultura jurídica: noção de soberania em jornais acadêmicos da Faculdade de Direito de São 

Paulo no século XIX
Este simpósio temático tem como objetivo conceber noção de cultura jurídica, sem perder de vista 
as definições de soberania nos jornais de clubes acadêmicos da Faculdade de Direito de São Paulo 
no século XIX. Assim, nossa intenção é oferecer um debate a fim de esclarecer repertórios mobi-
lizados, colóquios de filosofia jurídica e política da imprensa acadêmica dos clubes conservador e 
liberal da escola paulistana do direito entre as décadas de 1870 a 1880.
É importante sinalizar que durante o século XIX alguns políticos-parlamentares apresentaram em 
Assembleias projetos de brasis com o interesse de romper com a herança colonial portuguesa em 
questões sociais, jurídicas, políticas, assim como em superar a monarquia e escravidão transatlân-
tica e interprovincial. Contudo, a Lei 11 de Agosto de 1827 evidencia parte do processo de eman-
cipação do Estado-Nação brasileiro, pois havia a necessidade de obter a independência política 
também em nível cultural e social. Neste sentido, a fundação das Faculdades de Direito no Brasil 
traz a tona o interesse de alguns estadistas de anular o monopólio da Universidade de Coimbra na 
educação da elite brasileira. 
Se os clubes acadêmicos da Faculdade de Direito de São Paulo representavam um microespaço da 
vida jurídica e política da vida do Estado imperial, o que os jornais do clube conservador e liberal 
têm para nos falar sobre o poder preponderante ou supremo do Estado? Quais foram os conceitos, 
termos, argumentos e formas linguísticas de poder político que circulava nos embates dos jornais 
acadêmicos? Há noções de moderno e de modernidade nos textos discursivos dos clubes conser-
vador/constitucional e liberal? 
Temos em mente que tentando responder essas questões estaremos contribuindo não apenas com 
noções de soberania nos jornais de O Constitucional e de O Liberal como também serão evidencia-
dos algumas configurações, padrões de interpretação e uso particulares de concepções de filosofia 
jurídica e política na formação da intelectualidade jurídica brasileira pela Academia de Direito de 
São Paulo no século XIX. Assim, nossa intenção concentra-se tanto em contribuir com os debates 
em torno do princípio de soberania dos anos oitocentos, quanto em ampliar o campo de estudos 
da História da Educação sob uma perspectiva da história social, cultural e política.

Paula Ribeiro Ferraz (IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Sabará)
• A primeira lei dos círculos: debates parlamentares e experiência eleitoral no brasil do 

segundo reinado
O presente trabalho analisa a Primeira Lei dos Círculos (1855), aprovada no parlamento na época 
do Gabinete da Conciliação (1853-1857). Os objetivos são: fazer uma breve avaliação da legislação 
eleitoral no período anterior a aprovação desta lei; compreender o alcance das mudanças preten-
didas com nova legislação; identificar os principais debates produzidos no Legislativo e na grande 
imprensa diária da Corte, buscando mapear as identidades políticas neste contexto; e verificar os 
resultados da primeira e única eleição realizada segundo esta lei. Assim, o trabalho se insere nos 
debates historiográficos acerca da monarquia constitucional implantada no Brasil e do processo de 
construção do Estado Imperial.
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Ana Gabriela da Silva Santos (Universidade Federal De São Paulo)
• Os debates em torno do registro civil brasileiro, entre estado e igreja (1874-1916)

Este trabalho tem como objetivo analisar a legislação sobre o registro civil brasileiro, na segunda 
metade do século XIX. Por meio desta, podemos perceber os embates entre Estado e Igreja em 
torno da implantação e a normalização do registro civil, e a relação entre a vida religiosa e a civil. 
Na América Portuguesa, em decorrência do Padroado, a Igreja Católica tornou-se um espaço para 
o registro do cotidiano da colônia, como os testamentos, nascimentos, óbitos, casamentos, etc., 
que criou uma relação de dependência entre Estado e Igreja no que diz respeito a atos civis. Já no 
período Imperial, iniciaram-se os processos de secularização desses registros, para um maior o con-
trole sobre a vida da população por parte do Estado. Esses processos são permeados de impasses, 
uma vez que houve resistência por parte da população de realizar o registro civil, e que pode ser 
demonstrado através da legislação do referido período. A importância do presente trabalho deve-
se pelo fato da ausência de trabalhos que tratam especificamente deste tema.

Wellington Júnio Guimarães da Costa (UFOP/CEFET-MG)
• Das desordens na Provedoria de Defuntos e Ausentes, Capelas e Resíduos na América 

Portuguesa
Com a comunicação ora proposta pretendemos levantar algumas questões atinentes à Provedo-
ria das Fazendas dos Defuntos e Ausentes, Capelas e Resíduos. Tal instituição fazia parte do ar-
cabouço judicial implantado na América Portuguesa e exercia um papel fundamental, dado que 
dizia respeito à administração e transmissão de bens e heranças, bem como o cumprimento das 
disposições testamentárias daqueles que haviam falecido sem deixar herdeiros, ou quando estes 
se encontravam fora da Comarca. A Provedoria recebia ainda causas em segunda instância em 
relação ao Juízo de Órfãos. Ao se estudar o papel de uma instituição judicial, é importante não 
apenas apontar as informações triviais, alicerçadas em questões normativas, mas também procurar 
compreendê-la em sua dinâmica e complexidade. Nesse sentido, pensar as instituições jurídicas 
apenas no que toca aos aspectos legais de sua atuação seria insuficiente, tendo em vista que suas 
práticas cotidianas eram perpassadas por arranjos locais, muitas vezes em desconformidade com a 
norma, os quais envolviam apropriações e irregularidades por parte dos magistrados e dos demais 
agentes que nelas atuavam. A esse respeito, os empréstimos feitos aos cofres dos ausentes que 
funcionavam, por vezes, como instituição de crédito. Outra prática constante eram os conflitos ju-
risdicionais envolvendo os juízos de órfãos e de ausentes. Situações como essas não eram raridade 
nas causas judiciais que tramitavam nas Provedorias de Vila Rica e Mariana, em Minas Gerais co-
lonial, como também em outras capitanias. Eram problemas que a coroa atravessou o século XVIII 
tentando solucionar. Partindo de documentos normativos, memórias, correspondências diversas e 
fontes judiciais, pretendemos abordar esses problemas envolvendo a Provedoria das Fazendas dos 
Defuntos e Ausentes buscando compreender a dinâmica de tais conflitos e as apropriações sofri-
das pela instituição, bem como as implicações que poderiam limitar e/ou flexibilizar a sua atuação.

Luiz Carlos Teixeira
• O desembargo do Escrivão da Puridade: apontamentos sobre o estatuto do segredo e 

da confiança na Monarquia Clássica para o estudo do tabelionato de ofício na América 
Portuguesa
Esta comunicação visa analisar a figura do Escrivão da Puridade nas cortes portuguesas no século 
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XVII, também denominado Supremum Scriba. O objetivo desta análise é ponderar, numa perspec-
tiva diacrônica, o notário de maior prestígio na ordem do regime monárquico clássico, matriz áuli-
ca de todos os escrivães e tabeliães do reino, inclusive, por suposto, dos notários do tabelionato de 
ofício nos domínios da América Portuguesa. Esta dignidade, desempenhada por fidalgos da mais 
alta estirpe e confiança do rei, eram os lugares-tenentes responsáveis por reduzir a escrito toda a 
conversação das cortes portuguesas e estavam diante da figura mística soberana para usar os selos 
da Puridade, ou seja, a letra e a marca do rei. Neste simpósio temático pretende-se apresentar a ce-
nografia das cortes seiscentistas, os lugares de fala dos desembargadores, dos chanceleres, dos cor-
regedores, dos magistrados da Casa da Supliciação, dos representantes do clero e, principalmente, 
o lugar de fala do escrivão supremo. Com isso pretende-se demonstrar como esta cenografia pode 
ajudar a pensar a Justiça, a pensar os notários, os cartórios, o tabelionato de ofício, não apenas no 
Desembargo do Paço, mas a escrituração nos termos, nas comarcas, nas vilas dos ampliados domí-
nios ultramarinos da colonização portuguesa na América.

Luiz Mário Dantas Burity
• Das comarcas ao Tribunal de Justiça: mandonismo e economia política no mundo rural 

(Paraíba, 1930-1934)
Aos primeiros anos da década de 1930, em conformidade ao acontecido em outros setores do 
poder estatal, a organização judiciária paraibana tomou a moralidade pública enquanto palavra de 
ordem. Àquele momento a agenda revolucionária do pós-1930 conduziu um projeto político que 
visava conferir maior efeito à presença do Estado como medida principal das relações públicas em 
todo o país. A economia política que esse propósito ambicionava, no entanto, teve de enfrentar as 
disposições mandonistas e familistas que haviam margeado a experiência dos homens do campo 
em terras paraibanas por séculos. E foi na esteira desse conflito que as comarcas e o Tribunal de 
Justiça da Paraíba conduziram suas estratégias de controle sobre a vida da população rural, redi-
recionando termômetros tais como: centro e periferia, sociedade e indivíduo, público e privado. 
Tomando esse cenário por referência, o objetivo desse texto foi mapear as relações estabelecidas 
pelas comarcas e pelo Tribunal de Justiça com o mundo rural paraibano durante o Governo Pro-
visório, 1930-1934. Para tanto, foram analisados os processos civis e criminais julgados por aquela 
segunda instância de poder, publicados pela Revista do Fôro e consultados no Arquivo Privado 
Maurílio de Almeida. No propósito de compreender as experiências dos homens do campo em 
meio ao conflito da economia política com o mandonismo, foram apropriadas formas variadas de 
reagir aos dispositivos de poder: em um primeiro momento foi necessário lançar mão dos concei-
tos de governo de si, elaborado por Michel Foucault (2014[1978]), táticas, tais quais as compre-
endeu Michel de Certeau (2013[1980]) e resistências, nos termos de Edward Palmer Thompson 
(2011[1963]). Associados, esses autores conferiram uma boa margem de como o trabalhador rural 
pode sobreviver, aderindo ou contrapondo, individual ou coletivamente, à economia política em 
emergência. Mas ainda esse conjunto de autores precisou ser ladeado por certa dose das peculia-
ridades que intuíram as tradições e as novidades concorrentes à vida dos homens do campo na 
Paraíba àquele quadriênio. Na sequência da análise documental foram aferidas não só a presença 
incontestável das relações mandonistas e familistas no interior da engenharia institucional judici-
ária, mas também um sem número de vícios que percorreram todo o sistema burocrático, condu-
zindo obstáculos viscerais que puseram em xeque o exercício imparcial do legislativo.

Julio César De Oliveira Vellozo (Universidade de São Paulo)
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• Liberais paulistas: cana-de-açucar, direito e liberalismo (1826-1851)
Na primeira metade do século XIX, teve grande papel na política do Império um grupo de liberais 
oriundo de São Paulo. Dentre esses descaram-se Francisco de Paula Souza e Mello, Diego Antonio 
Feijó, Nicolau de Campos Vergueiro, Rafael T Aguiar e José Costa Carvalho.
Este grupo, que nominamos grupo liberal paulista, sustentou durante a sua trajetória uma espécie 
de programa, ainda que não configurado como um texto ou manifesto, já que isso não fazia parte 
da cultura política desta primeira metade do XIX no Brasil.
Este programa, de cariz liberal, buscava em primeiro lugar esvaziar parte dos poderes moderador e 
executivo, distribuindo-os de forma mais equânime e dando peso ao princípio eletivo. Esta distri-
buição deveria ser feita tanto na horizontalidade, ou seja, entre os poderes constituídos no centro, 
quanto na verticalidade, entre as variadas dimensões do poder provincial e local. 
Para além disso, o programa pressupunha a necessidade premente da construção das codificações, 
como elemento que cimentaria as liberdades individuais; uma forte laicização da vida nacional, 
com o estabelecimento do registro civil e mesmo a expropriação dos bens das ordens religiosas; 
uma reforma eleitoral que tirasse do imperador qualquer controle sobre o processo eleitoral, cons-
truindo assim uma real independência do legislativo; o estabelecimento de um modelo aparen-
tado ao parlamentarista, com a criação da figura do chefe do gabinete de ministros; a criação, 
fortalecimento e autonomia da Guarda Nacional; a feitura de uma lei de terras que forçasse a mer-
cantilização das propriedades agrícolas; uma política de imigração que pudesse dar aos senhores 
segurança para a lenta substituição da mão de obra escrava; uma estruturação do poder judiciário 
inspirada no modelo norte-americano, que incentivasse o autogoverno
O grupo liberal paulista, salvo o caso de Feijó, era formado por grandes proprietários de terras en-
volvidos com o cultivo da cana-de-açucar em São Paulo. No caso de Vergueiro e de Rafael Tobias 
Aguiar, havia um envolvimento complexo com partes distintas do complexo da cana, do forneci-
mento de escravos ao comércio de muares, passando pela atividade usurária de financiamento da 
produção. 
O grupo adversário dos liberais paulistas nas disputas na província, inclusive, acusava-os de serem 
“o partido da fortuna colossá”, o que demonstra que a força economica do grupo era algo impor-
tante, que tinha dimensão concreta na política local e nacional
O nosso trabalho visa discutir a posição econômica e as posições políticas do grupo, sempre em 
interação, tanto na província quanto em plano nacional. Veremos como o debate sobre o arcabou-
ço jurídico do país foi tratado por eles com centralidade, assim como as vissicitudes da produção 
canavieira pautaram sua ação na província

030. Cultura Visual e História: os sentidos das imagens no oficio do historiador
Coordenação: Charles Monteiro, Iara Lis Franco Schiavinatto

Resumo: Esse Simpósio privilegia o estudo da imagem e da cultura visual como objetos constitu-
ídos historicamente atentando para os debates teórico e metodológicos com os quais são mane-
jados, entendidos, estudados, explorados no oficio do historiador. Indaga –se assim também as 
conotações políticas e sociais das imagens, notando suas articulações enquanto representação. 
Privilegia, nessa perspectiva, as formas de rememoração e esquecimento, uma estritamente imbri-
cada ao outro, matizando os modos de produção, circulação, difusão, permanência, duração, de-
saparecimento, reapropriação, recomposição, patrimonialização das imagens no campo da cultura 
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visual.
Justificativa: O tema se impõe pela sua força na atualidade onde o sistema óptico do ver se coloca 
como um filtro naturalizado sobre a compreensão e percepção do real. Para além disso, contudo, 
nota-se um debate fundamental no estatuto da imagem na constituição do objeto histórico e nas 
práticas de saber do historiador, indagando seus funcionamentos, gestos, procedimentos e modos 
de nomear, sem perder de vista as maneiras pelas quais tais procedimentos vão se introjetando 
no oficio do historiador e também na observação do objeto visto. O Grupo de Trabalho Imagem, 
Cultura Visual e História vem organizando simpósios temáticos no Simpósio Nacional de História 
da ANPUH desde 2005. Trata-se de grupo de trabalho que reúne pesquisadores de várias IES brasi-
leiras. Os pesquisadores se alternam na proposição e coordenação dos simpósios temáticos. Foram 
publicados livros e dossiês de revistas com a produção do grupo. Os pesquisadores sênior formam 
mestrandos e doutorandos, sendo este um espaço para debate de questões teóricas e metodo-
lógicas transversais a várias pesquisas em curso. Observa-se que o debate vem se adensando nos 
últimos dez anos na área com a participação de pesquisadores no Encontros Estaduais e Nacionais, 
bem como em congressos internacionais sobre imagem e cultura visual

Fernanda Mendonça Pitta (Pinacoteca do Estado de S. Paulo)
• A experiência transnacional de formação dos artistas brasileiros entre 1870-1890 e a 

reconfiguração das imagens e narrativas acerca da arte nacional.
O desenvolvimento da arte brasileira esteve no centro do debate artístico nos anos de 1870-1890. 
A Exposição Geral de 1879 na Academia Imperial das Belas Artes no Rio de Janeiro pode ser enten-
dida como seu ponto crucial, já que nela esse debate irrompe a partir da exibição conjunta de duas 
da mais importantes pinturas históricas brasileiras – a Batalha de Guararapes e A Batalha do Avaí. 
Essa exposição teve como contraponto a apresentação, na mesma ocasião, da Coleção Escola Bra-
sileira, uma reunião de trabalhos que foi enormemente criticada pela imprensa por denotar a falta 
de coerência e de qualidade da produção local, que não poderia de nenhuma maneira representar 
uma visão consistente de uma escola nacional de arte, como supostamente desejaria a sua reunião. 
O debate acerca da arte brasileira, entretanto, não foi apenas produzido no Brasil. Ele também se 
alimentou da experiência de formação no estrangeiro dos artistas nacionais. A formação transna-
cional dos jovens artistas brasileiros daquela mesma geração provou-se crucial para a autorreflexão 
acerca da problemática da criação de uma arte nacional e das formas de desenvolvimento da arte 
no Brasil, implicando também na vontade de reconfigurar imagens, temas e linguagens que deve-
riam ancorar essa representação.
Nesta comunicação, pretende-se examinar um grupo de obras de arte produzidas durante as via-
gens de estudos da geração de artistas brasileiros entre as décadas de 1870-1890, trazidas e exibidas 
no Brasil durante este período. Dentro desse conjunto de obras, salienta-se o impacto da adoção 
da estética naturalista como suporte teórico e metodológico para a experimentação e o desenvol-
vimento de uma linguagem artística que pudesse justificar a ambição de criar uma arte brasileira, 
de renovar o seu meio artístico e seu repertório de imagens, linguagens e temas. Pretende-se, com 
isso, compreender como a adoção dessa estética funcionou, estrategicamente, no sentido de pro-
mover a autorrepresentação e a construção de uma identidade para arte brasileira do período, que 
pretendia ser coerente com os tempos e as preocupações modernas. Por fim, propõe-se discutir 
como essas experiências e debates estéticos impactaram, contemporaneamente, nas representa-
ções e narrativas da arte brasileira, em especial os dois marcos da literatura artística do período– os 
livros de Félix Ferreira – Belas Artes, estudos e apreciações (1885) e de Gonzaga Duque, A Arte 
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Brasileira (1888).

Lúcia Klück Stumpf
• A representação do negro na tela “Batalha do Riachuelo” de Victor Meirelles

A presente comunicação buscará discorrer sobre o lugar reservado ao negro na constituição de 
um registro iconográfico da Guerra do Paraguai (1864-1870), tendo por fundo o debate sobre a 
questão racial que permeava o contexto político e intelectual no Brasil em meados do século XIX a 
partir dos estudos trazidos do Paraguai pelo pintor Victor Meirelles (1832-1906) e da tela “Batalha 
do Riachuelo” (1872).
Acreditamos que a profusão de imagens produzidas a partir dos campos de batalha e o consequen-
te agenciamento destas imagens nos permitem realizar uma análise que pode indicar o quanto esta 
produção iconográfica determinou e foi determinada pelo debate racial em curso no respectivo 
contexto. 
Em um momento em que as tensões em prol da abolição da escravidão se avolumavam, a presença 
de negros libertos nas telas sempre será das mais ambivalentes. Eles evidenciavam, entre outros, 
os difíceis processos de lutas sociais que começavam a se abrir. O tema da presença e da repre-
sentação dos negros libertos no contexto da Guerra do Paraguai era delicado e ambíguo e merece 
uma detida análise sob o viés histórico e antropológico que os perceba a partir da alteridade que 
apresentam. Trata-se de refletir como tais representações operam como marcadores sociais de 
diferença. Por outro lado, pretende-se analisar o impacto de tais imagens na formação de discursos 
nacionais.
A presença de negros no exército brasileiro foi tema polêmico ao longo de todo o conflito do Pra-
ta. A necessidade de arregimentar mais soldados para uma tropa que demonstrou-se em número 
insuficiente, sobretudo devido ao período longo da guerra e das baixas que foram se acumulando, 
trouxe à cena política do Império a questão da abolição da escravidão. Não existiam unanimidades 
quando o tema chegava perto da abolição e da inclusão de negros na sociedade brasileira, e, nesse 
caso, – alegoricamente – no exército. O certo é que negros lutaram na guerra como soldados liber-
tos. E muitas vezes foram assim representados.
O objeto de análise desta pesquisa consiste, portanto, em representações que retratem cenas da 
Guerra do Paraguai produzidas no Brasil no contexto do conflito, tendo como perspectiva que a 
arte é sempre uma arte “como” e uma arte “para”, na maneira como nos mostra Clifford Geertz. 
Sem que se pretenda fazer do objeto artístico reflexo imediato, vale lembrar sua capacidade de 
criar realidades, como mostrou Ernest Gombrich, para outros contextos, ou se comportar como 
realidade. Nesse caso, as telas que traziam projeções e projetos nacionais evidentes, foram lidas 
como etnografia, como resumo da realidade. Na falta de outras técnicas e com a entrada ainda 
acanhada da fotografia de guerra, a pintura acadêmica se apresentava como documento senão 
único, ao menos fundamental.

Luciana da Costa de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• Entre história e folclore, luzes e cores: a imagem do gaucho na obra de Juan Manuel Blanes 

(1830-1901)
O presente estudo objetiva analisar, dentre a vasta obra produzida pelo pintor uruguaio Juan Ma-
nuel Blanes (1830-1901), aquela que foi dedicada ao gaucho e às cenas campestres. Importante ar-
tista de sua época, Blanes consagrou-se no campo artístico sul-americano através de suas notáveis 
pinturas de temática histórica e dos retratos de grandes personalidades do período. No entanto, 
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foram seus “gauchitos”, assim chamados por serem pintados em telas de pequenas proporções, 
os que mais liberdade temática e pictórica deram ao pintor. O fato de Blanes ter realizados tais 
trabalhos na Itália e, ainda, a partir de questões que lhe eram próprias, apontam ao pesquisador 
inúmeras possibilidades para a apreensão da forma com a qual a imagem do gaúcho foi trabalhada 
pelo artista e, ainda, recebida pelo público do período. Por tal motivo, pretende-se analisar, em 
um primeiro momento, a série de quatro telas em que a figura do gaúcho é o elemento central da 
obra para, num segundo momento, analisá-lo, também, em relação ao espaço campestre em que é 
elaborado. Dentre as obras selecionadas para o estudo, destacam-se: “Tomando mate” (s.d.), “Des-
canso” (s.d.), “Aurora” (s.d.), “Crepúsculo” (s.d.), “Los dos caminos” (1875/78) e “Escena Campestre” 
(1875/78). Importa mencionar, ainda, que o presente trabalho é parte integrante da pesquisa de 
doutorado intitulada “A imagem do gaúcho na pintura platina e brasileira: um estudo sobre as 
obras de Cesáreo Bernaldo de Quirós, Pedro Figari e Pedro Weingärtner”.

Eric Danzi Lemos
• Agenciamentos da imagem no tempo: os “fotomurais” de Theodor Preising e os “murais” de 

Cândido Portinari na Feira Mundial de Nova York (1939-1940)
Pretendemos analisar o agenciamento das fotografias de Theodor Preising (1883-1962) que inte-
graram murais fotográficos na área expositiva do Departamento Nacional do Café (DNC) e das 
pinturas de Cândido Portinari (1903-1962) “Jangadas do Nordeste”, “Cena Gaúcha” e “Festa de São 
João” na Feira Mundial de Nova York (1939-1940). Compararemos os diferentes procedimentos e 
níveis de investimentos na inserção em circulação e na destinação posterior dos objetos artísticos 
elaborados para representar o país no exterior. A partir do levantamento da recepção e da crítica 
abordaremos elementos relacionados ao estatuto da fotografia e da pintura enquanto manifesta-
ções artísticas no período.

Iara Lis Franco Schiavinatto (Unicamp)
• Entre exposições e comemorações: apontamentos de uma história intelectual na cultura 

visual
Indica-se nessa apresentação de que maneiras exposições realizadas pela Comissão Nacional para 
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (CNCDP), nomeadamente sob os comissa-
riados de Antonio Manuel Hespanha e Romero Magalhães, dialogaram e se embasaram na noção 
de “lugar de memória” proposto por Pierre Nora em meados da década de 1980. Pari passu, na 
virada dos anos 1990 para 2000, várias dessas exposições a cargo da CNCDP e algumas exposições 
de porte e abordagens variados , sobretudo no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, ajudaram a dar a ver 
uma série de imagens e objetos que adentraram o debate historiográfico. Por outro lado, essas ex-
posições – da pesquisa à realização - se tornaram uma espécie de espaço de profissionalização de 
historiadores também em formação ou recém formados nos quadros da Pós-Graduação no Brasil 
e em Portugal.

Silvana Barbosa Rubino (Universidade Estadual de Campinas)
• O caminho das peças: Lina Bo Bardi e a cultura popular

Muito já se escreveu sobre a relação da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992) com a 
cultura popular brasileira, com a qual tomou contato nos cinco anos em que viveu na Bahia. Nes-
sa apresentação, pretendo percorrer um caminho diverso. Em primeiro lugar, mostrar como seu 
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interese pela cultura popular já vinha de seus anos de formação na Italia. Em segundo, enfatizar o 
igual interesse de seu marido Pietro Maria Bardi, especialemente após a exposição Artistas de Per-
nambuco, que teve lugar no Museu de Arte de São Paulo em 1948.
Além disso, o que interessa nessa apresentação é romper com uma ideia, comum na bibliografia 
a respeito de Lina, de que as exposições “Bahia no Ibirapuera”, “Exposição Nordeste”, “Nordeste” 
(exposição que não chegou a acontecer em Roma em 1965) e “A mão do povo brasileiro” tinham 
propósitos semelhantes e lidaram com as mesmas peças.
A pesquisa, feita para uma exposição no contexto do centenário da arquiteta, mostrou que as pe-
ças tinham não apenas origens diferentes como abordagens expositivas diversas. E o mais desafia-
dor: ao fazer uma seleção para a referida exposição, de volta ao caminho das peças, pude verificar 
sua presença, ainda hoje, nos mercados populares do Nordeste Brasileiro, o que desafia, inclusive, a 
cisão entre peça autêntica e “cópia”. Como lidar com isso no contexto de uma exposição em 2014 
para um público europeu?
O caminho das peças é também uma reflexão a respeito dos lugares da arte popular no imaginá-
rio modernista; é também um caminho da feira ao museu; e um fértil caminho de pesquisa ente 
textos, imagens e cultura material, tudo isso com uma finalidade ao mesmo tempo expositiva e de 
reflexão por escrito.

Eduardo Augusto Costa (Escola da Cidade)
• Arquivos fotográficos e história da arte: uma memória disciplinar através dos arquivos

Este trabalho busca não apenas destacar a importância da formação de Arquivos Fotográficos, mas 
também identificar o papel singular por eles desempenhados na organização da própria História 
da Arte, enquanto disciplina nascente no final do século XIX. Parte-se, portanto, do próprio con-
ceito de arquivo, que, segundo intelectuais como Jaques Derrida, Michael Foucault ou Paul Ricoeur, 
deve ser entendido como uma promessa para um futuro e uma responsabilidade para com um 
amanhã. Neste sentido, compreende-se que um arquivo deve ser apreendido não apenas como 
um repositório de documentos, neste caso, de fotografias, mas como o próprio conhecimento, 
como já destacado por Costanza Caraffa. A reflexão quanto aos arquivos fotográficos mostra-se, 
portanto, determinante para uma compreensão histórica da sedimentação do conhecimento. 
Desta perspectiva relativa aos conceitos que operam a noção de arquivo, busca-se identificar como 
a própria compreensão e nascimento da história da arte, enquanto disciplina, merecem ser avalia-
das em intrínseca relação à fotografia e a conformação de seus arquivos fotográficos. Neste sen-
tido, trabalhos como ‘How one should photograph sculpture’, publicados entre 1896 e 1915 por 
Heinrich Wölfflin, e outros publicados por Bernard Berenson ou Erwin Panofsky mostram-se como 
fundamentais a este processo. Assim, a fotografia e a formação de arquivos fotográficos dedicados 
à representação de esculturas, telas e objetos artísticos parecem assumir protagonismo neste pro-
cesso, fazendo com que certos historiadores contemporâneos, como Heinrich Dilly, entendam que 
é a fotografia o objeto de interesse da história da arte e não as obras de arte em si. 
Por fim, parece necessário destacar que a trajetória destes arquivos ligados essencialmente à dis-
ciplina da história da arte carrega em si não apenas um conhecimento que se opera construindo 
balizas para o seu interior e exterior, mas que é também índice de uma memória relativa ao pró-
prio conhecimento. Se é o arquivo uma instituição de saber, pensar sobre sua feitura, seus usos e 
trajetórias é também pensar sobre a trajetória do próprio saber, do conhecimento. Tal debate se 
mostra oportuno quanto a uma compreensão dos próprios conceitos que definem e regem a cul-
tura visual, mapeando de maneira apurada debates já trabalhados por historiadores como Ulpiano 
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Bezerra de Meneses.

Maria Teresa Villela Bandeira de Mello (Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro / UERJ)
• Fotografias de arquivo, história e cultura visual

O objetivo desta comunicação é desenvolver uma reflexão sobre a fotografia no âmbito dos arqui-
vos públicos problematizando as diversas variáveis envolvidas nessa questão: a produção do regis-
tro fotográfico, seu ingresso num lugar de memória, os processos que a levam a se constituir en-
quanto fonte documental e seu potencial na difusão do conhecimento histórico. A proposta é de 
examinar o estatuto de documento arquivístico das imagens fotográficas levando-se em conside-
ração suas peculiaridades. Trata-se de investigar e tornar explícitos tanto o contexto de produção 
quanto os vínculos que ligam as imagens às funções que desempenham ao longo de sua trajetória 
como documento. Nosso universo de análise incidirá sobre as coleções e arquivos fotográficos que 
integram o acervo do Arquivo Público do Estado do Rio Janeiro. Provenientes de diversos órgãos 
do executivo estadual e de coleções e arquivos privados, esses acervos possuem características 
diferenciadas quanto à sua natureza bem como às suas formas de produção e acumulação. Preten-
de-se, neste trabalho, delinear um quadro que permita o estabelecimento dessas especificidades e 
contribua para a utilização da fotografia na produção do texto histórico.

Maria Isabela Mendonça (Estatutário - Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí)
• O Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e a coleção Guilherme Santos de vistas 

estereoscópicas: produção, usos, funções e intenções.
A coleção de vistas estereoscópicas produzidas por Guilherme dos Santos não constitui somente 
o acervo do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ), mas o seu acervo inicial. Para 
se legitimar e firmar enquanto centro de documentação de referência, era necessário que o MIS 
tomasse posse de coleções de grande relevância para a memória do país e da cidade. Detentor de 
tal relevância, o acervo de Santos fora escolhido com mais outras três para dar início a um trabalho 
que perdura até os dias atuais.
O objetivo deste trabalho é recuperar as origens do MIS e da história da Coleção Guilherme Santos, 
desde sua chegada ao museu até os dias atuais. Nesse sentido, procura-se mostrar como os usos e 
as funções dados pelo museu para a coleção de imagens estereoscópicas serviu e serve para a cons-
trução de uma memória e de uma imagem positivada sobre a cidade do Rio de Janeiro. A coleção 
resguarda não só a memória cultural da cidade, mas também o passado de glórias daquela que 
um dia foi capital federal, afirmando no presente e preservando para o futuro a eterna vocação da 
cidade para ser “vitrine”, “capital cultural” do país e “cidade maravilhosa”.

Fabiana Marcelli Da Silva Beltramim
• Cadeia de historicidade das fotos de Vincenzo Pastore: os múltiplos agenciamentos sobre a 

coleção doada ao Instituto Moreira Salles.
Propomos para esta comunicação uma interpretação histórica tentando compreender como a 
coleção VP, integrada ao acervo do Instituto Moreira Salles, foi mobilizada em seu momento de 
acomodação posterior. Neste processo de recontextualização das fotos de Vincenzo Pastore, novos 
significados foram produzidos num processo de agenciamento de práticas curatoriais definidas 
pelo instituto. As diretrizes teóricas propostas por Meneses (1998) orientam a análise acerca das 
ações de ressemantização da coleção adquirida, contribuindo para uma reflexão que se propõe 
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a desarticular as ilusões de autonomia e naturalidade aparentes, por vezes forjadas na trajetória 
de deslocamento das fotos. Trataremos da própria natureza conflitiva do documento fotográfico, 
mobilizado pela instituição que assume uma dupla função: ora assumindo o papel de arquivo, ora 
de galeria de arte. 
Esta problematização ganhou corpo com a análise dos circuítos que caracterizaram uma cadeia de 
apropriações de fotos produzidas nas ruas da capital paulista, nos anos de 1910, mas com circula-
ção documentada apenas a partir de 1997: A montagem da exposição, sob a ótica da curadoria e 
do público, bem como a da própria produção de livro e catálogo como suportes de comercializa-
ção das fotos. Nesta apresentação destacamos os sentidos criados e compartilhados na rede confi-
gurada apenas na etapa de aquisição da coleção e na posterior divulgação espontânea da mostra, 
envolvendo agentes que passaram a contar uma faceta de Pastore, conferindo-lhe um lugar social 
como retratista da cidade. Discutiremos como a apropriação das fotos se deu num contexto de 
cunho celebrativo, instituidor de memória, numa prática de agenciamento produtora de certas 
noções naturalizadas: a cidade como um vetor de transformação, atrelada à perspectivas teleológi-
cas, fundadas nas ideias de progresso.
A passagem de um estatuto de fotos de arquivo familiar para uma coleção institucionalizada mar-
cou o percurso destas fotografias, que ocuparam um novo lugar social no IMS, onde passaram a 
ser reconstruídas e mobilizadas como documentos históricos, após a doação feita pelo neto do 
fotógrafo, Flavio Varani. Tratamos de um trânsito de imagens bastante comum ao processo de 
doação ou compra de coleções. 
Contamos com aportes teóricos que apontam a importância de se reconstituir a “biografias das 
imagens”. Pensar a trajetória do artefato, desde a produção, passando pela troca/distribuição, até 
o consumo, como propõe Arjun Appadurai (2008), oferece uma perspectiva analítica para se ob-
servar a “estrada trilhada” pelos objetos quando agenciados socialmente; perspectiva que, torna-se 
central, para melhor compreender as práticas sociais envolvidas nos ambientes em que tais ima-
gens sobrevivem, transitam e interferem.

Daniela Pistorello (Unicamp)
• Paisagens da Imigração: imagem e patrimônio cultural

O patrimônio cultural do imigrante no Brasil é apresentado, oficialmente, por um conjunto de 
imagens que compõem o Projeto Roteiros Nacionais de Imigração de Santa Catarina, projeto de 
salvaguarda do patrimônio do imigrante europeu, lançado pelo Iphan em 2011. 
Estas imagens apresentam o patrimônio do imigrante através de bens culturais edificados e da 
paisagem cultural. O objetivo deste trabalho, que é parte da pesquisa do doutorado, é analisar o 
conjunto de imagens produzidas pela instituição que apresentam a paisagem cultural da imigração 
e perceber que paisagem cultural estas imagens constroem. 
Para atingir o objetivo proposto, entendemos a História visual como um campo de operação de 
grande valor estratégico para o conhecimento histórico da sociedade, na sua organização, funcio-
namento e transformação, e nesse sentido, a visualidade é uma dimensão perfeitamente possível 
de ser explorada em qualquer dos segmentos correntes da História. 
É nesse sentido que nos propomos a problematizar as imagens relacionadas à paisagem cultural 
do patrimônio do imigrante: elas são o próprio discurso acerca do que o Iphan compreende como 
paisagem cultural. As imagens selecionadas, não são tomadas como meras ilustrações, pois são 
representações materiais, são “o produto aparentemente estabilizado de um processo de trabalho” 
(Meneses, 2005, p. 37), que no caso foi empreendido pelo órgão oficial de preservação para crista-
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lizar uma ideia acerca de um conceito. 
Mas afinal, que paisagem cultural da imigração é apresentada por estas imagens? 
Levando em conta que as imagens são artefatos, (possuem a matéria que lhes dá corpo e sua ex-
pressão através do registro visual nele contido) e lançando mão de um mínimo quadro de refe-
rências sugerido por Meneses, que tomam como ponto de partida aquilo que é visual, visível e 
quilo que é visto nas imagens, empreendemos uma tentativa de narrar uma história visual, ou pelo 
menos ensaiar uma narrativa a partir da visualidade das imagens que representam e apresentam a 
paisagem cultural da imigração no Brasil a partir de Santa Catarina. 
De forma geral, estas imagens que cristalizam cenários, acabam por inventar identidades na medi-
da em que formalizam estereótipos visuais através de generalização daquilo que é divulgado como 
“típico” de um grupo étnico. A paisagem, nessa circunstância, exprime-se como imagem, objeto de 
observação e consumo.

Breno De Souza Juz (Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP))
• A construção da memória oficial no Museu Malvinas e Ilhas do Atlântico Sul

Essa comunicação tem por objetivo problematizar a construção da memória no Museo Malvinas 
e Islas del Atlántico Sur, assinalando as abordagens apresentadas (história natural, história política 
e memória), as escolhas dos objetos e a estruturação da narrativa expositiva nele utilizadas. Inau-
gurado em julho de 2014 no Espaço para a Memória e Direitos Humanos (Ex-ESMA) em Buenos 
Aires e descrito como “o primeiro museu do Estado Nacional que representa a memória coletiva 
do povo argentino sobre as Malvinas”, o espaço tem como finalidade ensinar e mostrar as Malvinas 
aos argentinos. Considerando a importância da questão Malvinas na elaboração da identidade 
nacional argentina ao longo do século XX e seus usos políticos ao longo da última década, preten-
de-se, assim, indagar a história recente argentina e as implicações do Museu Malvinas na constru-
ção do nacionalismo.. A questão Malvinas é um dos principais embates de memória da Argentina 
pós-ditadura e, ao investigar esse museu, propõe-se uma reflexão sobre os modos de apresentação 
e difusão de narrativas por parte do Estado sobre as Ilhas e sua relação o com a nação argentina.

Paula Cristina Dolenc Cabral Tacca
• A fotografia expandida nos museus de arte moderna: as experiências do MoMA de Nova 

Iorque e do MAM de São Paulo.
A presente comunicação tem por objetivos apresentar e debater os dados levantados desde pes-
quisa de campo realizada nos Museus de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) e de São Paulo 
(MAM SP), a partir da proposta de discutir o lugar que a fotografia inserida nos discursos da arte 
contemporânea ocupa nos acervos destes museus e de que forma perpassa as exposições tempo-
rárias de duas importantes instituições legitimadoras da arte, que se alocam em dois importantes 
centros artísticos do continente americano. 
Interessa-nos colocar em debate a fotografia dita expandida; isto é, a produção artística que se des-
garra do viés documental e de registro atribuído ao fotográfico desde sua origem e reforçado por 
diversas vozes e momentos das Histórias da Fotografia e da Arte. Ainda hoje, em debates mais tra-
dicionalistas e conservadores, o caráter artístico da fotografia é questionado por meio de argumen-
tos que resgatam suas funções de registro e documentação científica ou histórica, tanto quanto 
questões mecânicas do meio, sem considerar que, ontologicamente, e cada vez mais, o fotográfico 
e os artistas que dele utilizam para produzir suas obras propõem a todo tempo diálogos, absorções 
e hibridizações entre linguagens e campos artísticos; facilitando muitas vezes a expressão e a comu-
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nicação de ideias e sentidos tão caros à arte moderna e contemporânea.
O termo expandido fora cunhado por Gene Youngblood (“Expanded Cinema”, 1970) e Rosalind 
Krauss (“Sculpture in the Expanded Field”, 1979) ainda na década de 70. A primeira tratava dos 
rompimentos dos limites que a escultura moderna propunha naquele momento e o segundo, tra-
tava do esgarçamento de fronteiras no campo do cinema.
Andreas Müller-Pohle (1984) e posteriormente, Rubens Fernandes (1996), foram os teóricos que 
utilizaram o termo expandido no campo do fotográfico, delimitando e apresentando estratégias 
processuais da produção de obras que faziam uma imagem alocar-se dentro do que se poderia 
chamar de fotografia expandida; ambos ancorados nas ideias de Vilém Flusser apresentadas no 
livro “Filosofia da Caixa Preta – ensaios para uma futura filosofia da fotografia.” (1983)
Outros autores, como Domique Baqué, na França, e Tadeu Chiarelli, no Brasil, também na década 
de 90 utilizaram os termos “fotografia plástica” e “fotografia contaminada”, respectivamente, para 
definir essas obras que se desviavam de uma visão estreita e tradicionalista da fotografia. Refle-
tindo, questionando e debatendo a partir destes e outros autores e pensamentos, a comunicação 
pretende examinar criticamente como o MoMA e o MAM SP abrem-se a esse tipo de imagem e 
a projetam a partir de critérios de seleção estabelecidos para aquisição de acervo e também de 
projetos e mostras temporárias propostos por essas instituições

Laila Luna Liano de León
• “Arte para todos”: as imagens de William Hogarth na Inglaterra do século XVIII.

“Arte para todos”: as imagens de William Hogarth na Inglaterra do século XVIII.
Na Inglaterra setecentista afirmou-se nos meios acadêmicos e aristocráticos uma abordagem da 
arte normativa e clássica que buscava o resgate da virtude cívica através dos modelos da Antigui-
dade Greco-Romana e do Renascimento. Na primeira metade do século, teóricos da arte, como o 
Marques de Shaftesbury por exemplo, defendiam que a apreciação era exclusiva para cavalheiros 
com o tempo hábil e a instrução necessária para tal tarefa. Paralelamente, na região de Convent 
Garden em Londres, artistas e escritores defendiam a representação e valorização da modernidade 
como objeto e o papel pedagógico da cultura cujo papel de “ aperfeiçoar as mentes” era sublinha-
do como propósito moral. William Hogarth (1697-1764) se destacou como pintor e gravador que 
produzia para um mercado anônimo em crescimento ao invés da patronagem aristocrática, e de-
fendia uma perspectiva sobre a arte que representasse o cotidiano urbano, buscasse o “novo”, com-
binasse elementos clássicos com aqueles considerados vulgares ,e por fim, fosse capaz de entreter 
e instruir um publico que incluía “todos”. Hogarth satirizava um tipo de educação que propunha 
refinamento do gosto, mas não se preocupava com os valores morais. Pretendemos no presente 
trabalho investigar a relação entre o discurso elaborado por Hogarth, suas obras e a sua circulação, 
buscando compreender, desse modo, os sentidos da sua moral inseridos numa cultura mais ampla, 
mais especificamente em Londres entre as décadas de 1720 e 1760.

Bruna Oliveira Santiago
• A presença da fotografia nas páginas da Semana Illustrada: reflexões sobre a relação entre 

litografia e fotografia no século XIX
Esta comunicação discute a relação entre fotografia e imprensa ilustrada na segunda metade do sé-
culo XIX no Brasil, enfatizando um exemplo pioneiro na utilização de imagens: a Semana Illustrada 
(1860-1876). A invenção da fotografia e sua difusão no Brasil se dão em um contexto de ampliação 
da busca pela representação visual. Enquanto isso, a evolução das técnicas de impressão vai ao 
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encontro da demanda por imagens, que era cada vez maior. A litografia, neste processo, possibili-
tou maior difusão e circulação das imagens. Através desta técnica, a imprensa ilustrada da época 
procurou publicar imagens em suas páginas, muitas delas baseadas em fotografias, aproximando 
então dois tipos de suporte, fotografia e litografia.

Mateus Pavan De Moura Leite
• Jules Martin e os mapas litográficos de uma São Paulo moderna

A partir dos mapas produzidos pelo litógrafo Jules Martin, a presente comunicação tem por ob-
jetivo analisar os diferentes modos como a cidade e a província de São Paulo foram neles repre-
sentados, assim como ela visa investigar as formas de produção e circulação destas peças e refletir 
sobre a importância da litografia para a experiência visual moderna no oitocentos paulista. A lito-
grafia é uma técnica de reprodução de imagens criada ao termo do século XVIII e que se consolida 
rapidamente, sendo utilizada ao longo do séc.XIX tanto no comércio, quanto na criação artística 
ou ilustrada. Recém-chegado de Marselha, Jules Martin (Moustiers-Sainte-Marie, 1832 - São Pau-
lo, 1906) fundou em 1870 uma das primeiras oficinas litográficas da cidade de São Paulo, logo 
nomeada Imperial Lithographia à Vapor, e a manteve em operação junto com o filho até o final 
da década de 1890. Por possibilitar uma impressão rápida, com pouco pessoal e baixo custo de 
produção, a litografia se destacava pela sua versatilidade, do que Martin se aproveitou bem para 
produzir imagens que apresentam grande variedade de natureza, propósito e temas representa-
dos. São mapas, partituras, revistas ilustradas, anúncios, retratos e paisagens, que, produzidos sob 
uma lógica comercial, devem ser considerados enquanto produtos visando diferentes formas de 
consumo, recepção e exposição pública. A comunicação é amparada pela pesquisa de mestrado 
em desenvolvimento, São Paulo gravada em pedra: Jules Martin e a cultura visual da cidade, que 
busca reunir em catálogo toda sua produção gráfica. Elas levam em consideração as discussões 
postas pelos estudos de cultura visual e partem da premissa de que os desenhos de Martin não 
apenas mostram uma cidade em mudança, mas foram parte ativa no processo de constituição de 
uma imagem moderna de São Paulo. Diante disto, a comunicação seleciona os mapas dentre o seu 
conjunto de imagens, o que permite uma apresentação pormenorizada deste gênero que é muito 
importante ao seu comércio e que se liga diretamente a representação dos espaços urbanos e sua 
modernização. Martin os anunciou de forma regular através da imprensa e investiu em alguns 
deles um maior requinte técnico em comparação ao restante da sua produção, como pode-se ver 
pelo O Mappa da Capital da P.cia de S. Paulo (1877), impresso em cromolitografia à quatro cores 
ou pela Carte Géographique de la Province de S. Paulo (1883), de um metro de largura, com a qual 
recebeu em Paris uma medalha da Academie Nationale Agricole, Manufacturière et Commerciale. 
Os problemas expostos serão explorados através destes e dos outros mapas produzidos por Mar-
tin, que serão confrontados entre si e com outras cartas e formas de representação de São Paulo à 
época.

Rogério Pereira De Arruda (UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mu)
• Aspectos metodológicos da pesquisa sobre o crime de moeda falsa praticado por fotógrafos, 

retratistas e litógrafos, 1840-1900
A comunicação se propõe a apresentar aspectos metodológicos da pesquisa sobre o envolvimento 
de fotógrafos, retratistas e litógrafos no crime de moeda falsa. Esse crime consiste na fabricação e 
na introdução, no mercado de moedas, de bilhetes ou cédulas não autorizadas pelo Estado. É um 
tipo de crime que ainda persiste nos dias de hoje, apesar de ser bastante antigo, tendo se adequado 
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às mudanças sociais e tecnológicas ao longo do tempo. No Brasil, esse tipo de crime é registrado 
desde o século XVI, sendo objeto de legislação específica desde então. O estudo se detém sobre a 
presença do crime em Minas Gerais e na cidade do Rio de Janeiro, entre 1840 e 1900. Na comuni-
cação serão destacados os aspectos metodológicos da investigação, notadamente, questões rela-
tivas ao tratamento das fontes. Será dada ênfase ao modo como as fontes de imprensa, as fontes 
policiais e as fontes judiciais tratam de modo específico o crime de fabricação de dinheiro falso 
praticado por fotógrafos, retratistas e litógrafos. Cabe registrar que a pesquisa já levantou e reuniu 
um material significativo que permite alcançar os objetivos propostos. Como exemplo, podemos 
citar algumas notícias de jornais que dão conta do envolvimento de fotógrafos com a falsificação 
de dinheiro e processos-crime de dois condenados pelo crime de moeda falsa.

Alice Dubina Trusz 
• Imprensa periódica, artes gráficas e política nos anos 1910: uma parceria indissociável em 

tempos de construção da República
Entre 1912 e 1923, foi publicado em Porto Alegre/RS um semanário ilustrado denominado Kodak. 
Ele foi lançado como impresso dedicado às artes e à literatura, que procuraria dar conta das diver-
sas manifestações da vida moderna. Fazendo jus ao título, defendeu a fotografia como o principal 
instrumento de registro e expressão da dinâmica e das atualidades de sua época. Querendo parecer 
mais mundana do que realmente seria, a Kodak também prometeu deixar ausentes de suas pági-
nas as “cores políticas”. Contudo, tal determinação foi contrariada desde sua primeira edição. O 
evidenciam os seus conteúdos visuais, o que demonstra a importância das imagens, fotográficas e 
gráficas, para os contemporâneos para além de um caráter ilustrativo, destinado a conferir beleza, 
leveza e maior grau de atração à revista junto ao seu elitizado público leitor. Proponho aqui um es-
tudo de caso que acompanha a orientação editorial da publicação durante seu primeiro semestre 
de existência, o qual corresponde ao processo da eleição e posse do republicano Borges de Medei-
ros no governo estadual após o breve interregno da administração Carlos Barbosa (1908-1913), 
do mesmo PRR. A metodologia de trabalho empregada fundou-se no cruzamento de duas abor-
dagens: uma perspectiva interna sobre os conteúdos veiculados pelo impresso e uma perspectiva 
externa sobre a inscrição social do veículo de imprensa e a inscrição profissional e política de sua 
equipe produtora. A análise teve por interesse identificar os sentidos e as funções sociais atribuídos 
às imagens pelos seus contemporâneos e reconhecer nos produtos e processos do passado as de-
mandas e expectativas que mobilizaram sua produção e trajetória como bens culturais. O interesse 
pelos usos e funções das imagens no seu contexto histórico de produção e circulação relaciona-se 
às mudanças epistemológicas que incidiram sobre a disciplina histórica nas últimas décadas e às 
mudanças do estatuto das imagens na prática historiográfica, possibilitando uma mais complexa 
compreensão das relações entre as representações e as práticas e das disputas entre as diferentes 
interpretações da realidade, bem como dos mecanismos e produtos acionados para afirmá-las e 
legitimá-las. A partir do reconhecimento das imagens como elementos constitutivos fundamentais 
da publicação, capazes inclusive de revelar uma posição política da revista não explicitada em seus 
conteúdos textuais, o estudo também permitiu identificar a importância da revista no seu contex-
to de lançamento e circulação inicial como órgão de divulgação e propaganda, ainda que de forma 
indireta e difusa, de uma determinada corrente política, justamente num momento-chave de sua 
reafirmação no poder em âmbito regional.

Marcelo Santos de Abreu (Universidade Federal de Ouro Preto)
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• Imagens nacionais e circuitos de visualização: reprodutibilidade técnica e formas de ver
O trabalho procura pensar as condições de visualização da história nacional nos quadros daquilo 
que Benjamin chamou de era da reprodutibilidade técnica da obra de arte. Trata-se, especifica-
mente, de: 1) descrever sucintamente os circuitos de visualização de imagens nacionais entre o final 
do século XIX e primeira metade do século XX, atentando para os diferentes meios impressos que 
tornaram possível o alrgamento destes circuitos; 2) pensar teoricamente o sentido da reprodução 
incessante de algumas pinturas históricas nestes impressos; 3) em caráter conclusivo, refletir sobre 
a relação entre as transformações nos circuitos de visualização e as formas de ver o passado nacio-
nal.
As nações como comunidades imaginadas são devedoras de formas narrativas que procuravam 
dar inteligibilidade a um processo essencialmente conflituoso, justamente porque a nação se im-
põe como ideia e realidade através de ações políticas – fora e dentro do Estado – que subsumiam 
as diferenças e desigualdades. Na crítica histórica do nacionalismo e da formação dos Estados na-
cionais a ênfase em geral recaía sobre a análise dos textos – literatura, história, imprensa periódica 
– como formas de difusão da ideia nacional e dos poderes políticos que a constituíam. 
O mesmo esforço historiográfico, apesar da ênfase nos textos a expressar o grafocentrismo que 
reafirma o lugar que os historiadores ocupam e almejam no mundo, também viria a notar a im-
portância das formas de visualização da Nação como estratégias fundamentais para a criação do 
sentimento nacional. Assim, portanto, os museus, o patrimônio, a pintura histórica e outras manei-
ras de dar a ver a Nação seriam interpretadas segundo a mesma perspectiva utilizada na apreensão 
dos textos. Por um lado, os estudos investigavam as imagens fundacionais ou dos lugares de me-
mória primeiros, evidenciando a excepcionalidade própria dos começos. Por outro lado, porém, já 
pensavam as formas de difusão e consumo das imagens e espaços de celebração. Este movimento 
se intensificou nos últimos anos, dedicando-se a compreensão de objetos ordinários – textos, ima-
gens e lugares – que permitira a popularização do passado nacional. 
O trabalho que ora apresentamos inscreve-se nesse movimento ao abordar a circulação da pintura 
histórica em impressos como revistas ilustradas, livros didáticos, catálogos e outros meios. Para 
além da descrição destes circuitos, trata-se de pensar delimitar teoricamente o processo segundo 
o qual transitamos de formas e espaços de apreensão e consumo limitados das imagens nacionais 
para circuitos de visualização mais amplos. Esse movimento implicaria em mudanças nas formas 
de ver: da contemplação das imagens à sua visualização reiterada.

Annateresa Fabris (Universidade de São Paulo)
• Entre história da arte e indústria cultural

Considerada pela crítica uma trivialização da alta cultura, a obra de Tom Wesselmann é, ao contrá-
rio, resultado de um diálogo tenso com a história da arte e com as produções da comunicação de 
massa. Lançando mão de referências cultas – Auguste Renoir, Pierre Bonnard, Amedeo Modigliani 
e Henri Matisse – e de ícones produzidos pela indústria cultural, entre os quais a revista Playboy e 
a publicidade, o artista deita um olhar crítico sobre o fenômeno do voyeurismo, analisado a partir 
de dois mecanismos: cisão sexual e nudez. A cisão sexual, isto é, a fragmentação do corpo feminino 
em determinados atributos, está, por exemplo, na base das séries “Bocas” e “Fumantes”, realizadas a 
partir de meados da década de 1960. A nudez é o leitmotiv da série “Grande nu americano”, a qual 
pode ser inserida na categoria que Edward Lucie-Smith denomina “Vênus observada”. As diferentes 
estratégias mobilizadas por Wesselmann põem em xeque as idealizações construídas pela história 
da arte e pela indústria cultural, confrontando o observador com os desejos e as obsessões que 
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regem sua relação midiatizada com as figuras do feminino.

Rafaela Cristina Martins
• A imagem da mulher na propaganda de eletrodomésticos (1950-1960).

A imagem da mulher em propagandas de revistas e jornais parece estar desde há muito tempo 
vinculada aos produtos domésticos, como eletrodomésticos e produtos de limpeza, especialmen-
te nas propagandas. A folga do trabalho doméstico, nesse âmbito, para o gênero feminino é o de 
cosméticos. Parece haver uma mensagem quase explicita do papel da mulher para o consumo e 
utilização de produtos vinculados ao trabalho doméstico, e este por sua vez pouco ou nada valori-
zado. Se há cobrança em relação trabalho, há também em relação à imagem que a mulher deveria 
preservar. 
Este artigo propõe fazer indagações sobre determinadas propagandas, de apelo visual, destinadas 
ao público feminino. E com isso explorar como esses anúncios colocam qual o papel da mulher em 
seu espaço privado. Se por um lado essa personagem não é o chefe da família, nas propagandas ela 
se torna foco central.

Mara Rubia Sant’anna (UDESC)
• História, imagem e discursos de liberdade: a publicidade de moda e os seus sentidos

Muitas poéticas já exploraram por diversas linguagens as possibilidades discursivas que contornam 
a liberdade e o corpo. Nessa proposta de comunicação o propósito se coaduna a partir da análise 
da peça publicitária da marca Gucci, publicado em Maio de 1997, na revista Vogue França. Nesse 
objeto se vê/percebe dois corpos nus, deitados, ao prazer de si, num ato de liberdade. Como a 
mediação entre palavra, corpo, texturas, cores e formas emolduradas pelo ato fotográfico se apro-
ximam e se distanciam numa possibilidade de discussões e trânsitos pela liberdade, despindo e 
vestindo sujeitos da recepção proporcionada pelo prazer estético da observação gráfica, pictórica 
e publicitária, é a questão norteadora de minha proposta de diálogo.

Carlos Alberto Sampaio Barbosa (Universidade Estadual Paulista/Assis)
• Fotomontagens vanguardistas: pontes entre Europa e América nos anos 1930

A proposta dessa comunicação é refletir sobre a apropriações e circulações de fotomontagens van-
guardista na década de 1930. Para realizar nosso objetivo vamos analisar a capa de julho de 1936 da 
revista mexicana Frente a Frente. Nela constam fotomontagens de Gustavs Klutsis e Josep Renau. 
Na fotomontagem de Renau há uma reapropriação de uma montagem do alemão John Heartfield. 
Essa capa permite pensarmos os intercâmbios, a produção, difusão dentro do campo da cultura 
visual assim como embates políticos do período entre guerras.

Erika Cazzonatto Zerwes
• Kati Horna e Chim: um diálogo fotográfico a partir de imagens da Guerra Civil Espanhola

Esta apresentação busca problematizar parte da produção de dois fotógrafos anti-fascistas, o po-
lonês David Seymour “Chim” (1911-1956) e a húngara Kati Horna (1912-2000), à luz das práticas 
e concepções que pautaram um momento chave para o chamado humanismo na fotografia: a 
segunda metade da década de 1930. 
Ambos neste momento estiveram envolvidos com a causa republicana na Guerra Civil Espanhola, 
fotografando para a imprensa de esquerda – Chim para a imprensa comunista francesa e Horna 
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principalmente para a imprensa anarquista espanhola. Ao final deste conflito, ambos escaparam 
como refugiados para o México. Poucos meses depois, Chim se naturalizou norte-americano, veio 
a fundar a Agência Magnum e teve papel proeminente dentro da fotografia humanista difundida 
nos EUA. Horna permaneceu no México, onde fez parte de um círculo de refugiados do fascismo 
europeu, em especial de mulheres artistas que foram denominadas pela crítica como surrealistas. 
Ao defrontar tanto as trajetórias biográficas-profissionais de ambos, quanto suas produções ima-
géticas durante, e logo após o término, do conflito espanhol, busca-se, deste modo, evidenciar 
tensões próprias à cultura visual de um período chave desta “era de extremos” que foi o século XX.

Bruno Pinheiro
• As representações das Culturas Populares na revista O Cruzeiro, 1946-1951

Esse artigo é parte da pesquisa em andamento, “A Bahia de Pierre Verger, 1946-1951”, orientada 
pela Prof.ª Dr.ª Helouise Costa, no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e Histó-
ria da Arte da USP, financiada pela CAPES. Na pesquisa, é investigado o contexto de produção de 
um conjunto de cinquenta fotorreportagens da revista O Cruzeiro, cujas imagens foram assinadas 
pelo fotógrafo Pierre Verger, com o fim de avaliar o papel da difusão desses conteúdos na forma-
ção de um repertório visual de grande permanência nas representações midiáticas do estado da 
Bahia. O problema central desse artigo parte de duas constatações feitas a partir da análise das 
reportagens. A primeira refere-se à definição das pautas cobertas por Verger, que tratam quase 
exclusivamente de temas ligados às Culturas Populares. Nos seus seis anos no Cruzeiro, esses temas 
foram retratados por diversos outros fotógrafos a serviço da revista, apontando ser esse um item 
importante na agenda da empresa. A segunda, é em relação aos jornalistas que assinaram os tex-
tos que acompanham as imagens. Uma parcela considerável deles identificava-se como folclorista 
ou referia-se a folcloristas que são apresentados como autoridades em diversos temas. O sentido 
dessas duas constatações se adensam ao cotejá-las com os resultados da pesquisa realizada por 
Luiz Rodolfo Vilhena, Projeto e Missão, em que traça a trajetória das principais instituições e a 
atuação das principais redes de agentes do Movimento Folclórico Brasileiro. Apesar de o inicio do 
pensamento folclorista remontar o fim do século XIX, sua institucionalização no Brasil de deu por 
meio da criação da Comissão Nacional do Folclore, em 1946, a partir de uma recomendação da 
recém-criada UNESCO, que sugeriu a todos os países membros a criação de escritórios que pro-
movessem a documentação e a preservação de tradições populares em vias de desaparecimento. 
Funcionando como uma comissão temática do Ministério das Relações Exteriores, a CNF atuou 
na estruturação de uma rede dinâmica de intelectuais dos mais diversos campos de atuação dos 
setores públicos e privados, na pesquisa e na divulgação de conteúdos sobre Cultura Popular sob 
a perspectiva folclorista. A partir dessas premissas, esse artigo pretende apresentar, por meio da 
análise de fotorreportagens publicadas com imagens de três fotógrafos que trabalhavam em O 
Cruzeiro no período, Pierre Verger, José Medeiros e Jean Manzon, uma apreciação do impacto da 
difusão do pensamento folclorista nos modos de representar as Culturas Populares nos anos se-
guintes a redemocratização pós Estado Novo em O Cruzeiro, a revista ilustrada que, no período, 
era a de maior visibilidade no mercado editorial nacional, com uma intrincada agenda que respon-
dia a diversos interesses políticos e empresariais.

Ialê Menezes Leite Costa (PUCRS)
• Olhares sobre a nação: os “Brasis” nas fotorreportagens de O Cruzeiro

A primeira metade do século XX, no Brasil, foi marcada pela tentativa de compreensão da nossa 
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brasilidade. Inúmeros intelectuais se debruçavam sobre a questão, tentando traçar os elementos 
constitutivos do que seria o povo brasileiro. A revista O Cruzeiro representou um rico espaço de 
exposição das ideias em debate, privilegiando em suas páginas discussões sobre “cultura brasileira”. 
Encontramos nas fotorreportagens de O Cruzeiro narrativas visuais e escritas acerca dos “novos” 
personagens (grupos sociais e sujeitos) da nação. Sendo orientada pela trajetória inicial da revista, 
lançada em 1928, até sua década auge, correspondente à década de 1950, a presente comunicação 
pretende desenvolver uma análise acerca do novo fotojornalismo presente na revista O Cruzeiro. 
Objetivamos, assim, contribuir na compreensão do caráter formativo deste veículo de imprensa, 
bem como problematizar os aspectos recorrentes no fotojornalismo em questão, como a constru-
ção e representação de tipos, como os sertanejos, índios e negros.

Charles Monteiro (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• Fotografia e política: o foto-livro “à la recherche de l´eu-dourado” de Pedro Vasquez no 

contexto dos anos 1970
Pedro Vasquez nasceu no Rio de Janeiro em 1954 e ocupa um lugar de destaque na história da 
fotografia brasileira. Não apenas pelas suas pesquisas e extensa produção bibliográfica sobre a fo-
tografia brasileira do século XIX, mas também pela sua atuação institucional na FUNARTE, que re-
dundou na criação do Instituto Nacional de Fotografia (INFOTO) e na elaboração de uma política 
nacional para a fotografia nos anos 1980. Este comunicação, no entanto, visa a abordar o período 
inicial de sua carreira fotográfica nos anos 1970. Propõe-se a interpretar uma série fotográfica pu-
blicada em foto-livro pela editora Contrejour na França, em 1976.
A construção da poética fotográfica de Pedro Vasquez nessa obra se situa no contexto de um am-
plo movimento de debate sobre a fotografia, desde a criação de instituições voltadas para gerir po-
líticas públicas para a fotografia, editoras para a publicação de textos teóricos e ensaios, bem como 
a realização de grandes projetos públicos documentais na França (Mission Photographique de la 
Datar) e de projetos autorais experimentais de coletivos nos Estados Unidos (New Topographics).
A obra fotográfica de Pedro Vasquez neste foto-livro está inserida no contexto sócio-político e 
cultural mais amplo dos anos 1960 e 70. No qual a fotografia torna-se uma peça importante no 
tabuleiro de jogo das disputas culturais entre as possibilidades de expressão artística individual e a 
indústria cultural. Na França, a política de Estado valorizou a fotografia como forma de expressão 
de uma nova geração de artistas e intelectuais no contexto de uma cultura moderna e industrial.O 
foto-livro tem como título “à la recherche de l´eu-dourado” e assemelha-se a um catálogo de ex-
posição com 18 páginas e 28 fotografias em preto e branco. Por um lado, o título lembra tanto a 
busca de um “Eu”, quando de um país imaginário como o “Eldorado” do filme de Terra em Transe 
(1967) de Glauber Rocha. Filme que abordava a falência dos projetos de colonização europeia do 
Brasil e seu terrível legado na formação política do país, que limitava as possibilidades de busca de 
autonomia e soberania no contexto da divisão do mundo da guerra fria. Por outro, à la recherche 
poderia ser uma referência a obra de Marcel Proust “Em busca do tempo perdido”, referindo-se ao 
processo de elaboração do tempo e da memória entre o individual e o coletivo.

Mariana Monteiro da Silveira (Arquivo Nacional)
• O Governo Médici pelas lentes da Agência Nacional (1971-1974)

Este trabalho baseia-se em minha dissertação de mestrado, tendo como objetivo analisar as fo-
tografias produzidas pela Agência Nacional entre os anos de 1971 e 1974, durante o governo do 
Presidente Médici. A Agência Nacional tinha como finalidade fazer a divulgação das notícias do 
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governo de interesse do país, através do envio de boletins de notícias e fotografias à imprensa e 
da produção de cinejornais. Para este trabalho, toma-se como objeto a produção fotográfica da 
Agência Nacional, aqui considerada como fotografia pública na medida em que cumpre uma fun-
ção política de dar visibilidade ao poder e é produto de práticas sociais e experiências históricas. 
Analisa-se, portanto, o discurso político produzido pela Agência Nacional por meio da mensagem 
fotográfica durante o período.

Carolina Martins Etcheverry (Universidade Federal de Pelotas)
• Fotografias da Ditadura em livros didáticos: educação, memória e cultura visual

Esta comunicação tem por objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa sobre políticas pú-
blicas de memória da Ditadura Militar brasileira, desenvolvida em âmbito pós-doutoral. Busca-se 
compreender como as políticas públicas de memória voltadas ao período ditatorial – Memórias 
Reveladas, Comissão da Verdade e Lei de Acesso à Informação – operam transformações na ico-
nosfera (no conjunto de imagens-guia) desse momento histórico. Para tanto, busca-se analisar 
um período que abrange quatro décadas de livros didáticos, a fim de catalogar, a partir de uma 
metodologia de amostragem, as diferentes imagens que ilustram os capítulos sobre a Ditadura. 
Levando-se em consideração que o livro didático é um produto cultural dotado de complexidade, 
procura-se entender o seu papel como engendrador de processos cognitivos e memoriais a partir 
da relação entre imagem (fotografias, especificamente) e suas respectivas legendas. O levantamen-
to dessas imagens e sua posterior catalogação poderão gerar, além de categorias de análise, novos 
entendimentos sobre a alteração do modo como passamos a compreender a Ditadura Militar, des-
de seu surgimento até o presente momento. Essas novas análises são permeadas por um conjunto 
de políticas públicas que resultam da divulgação/abertura dos arquivos e de uma maior vontade 
política de rever esse passado doloroso, mostrando que a memória e o esquecimento estão sempre 
em questão.

Caio de Carvalho Proença (PUCRS)
• Fotografias do fotojornalismo no Brasil dos anos 1970: aproximações e distanciamentos 

temáticos em Veja, IstoÉ, Time e Newsweek
Para a realização da pesquisa, questiona-se quais as convergências e divergências visuais existentes 
nos principais temas fotografados na revista Veja e IstoÉ, de 1976 a 1983, durante o processo de 
abertura política no Brasil. Assim como, procuramos perceber quais aspectos temáticos ambas re-
vistas brasileiras se aproximam de suas congêneres norte-americanas Time e Newsweek. Para isso, 
procuramos delimitar, a partir de uma seleção de séries fotográficas em ambos periódicos, os prin-
cipais temas fotografados pelos profissionais Pedro Martinelli (em Veja) e Hélio Campos Mello (em 
IstoÉ), dialogando com as demais fotografias que circundam sua produção nas revistas. A partir da 
contagem e interpretação das qualidades expressivas e de conteúdo (conforme VILCHES, 1997 e 
MAUAD, 2008), procuramos levantar tendências visuais em ambas revistas brasileiras, que men-
cionem aproximações ou distanciamentos entre o fotojornalismo realizado em Veja e IstoÉ. Dessa 
forma, poderemos problematizar os caminhos traçados pela visualidade em ambos periódicos, e 
perceber como estes elementos visuais se relacionam com as propostas editoriais de cada revista e 
com o período de abertura política no Brasil.
Diversos temas foram fotografados por Hélio Campos Mello e Pedro Martinelli. Desde movimen-
tos sindicais até fotografia de esportes ou guerras. Estes fotógrafos atuaram de 1976 à 1983 como 
fotógrafos, editores de fotografia e freelancers no Grupo Abril e Editora Três. Delimita-se o início 
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do recorte temporal em 1976, pelo início da carreira de Pedro Martinelli e Hélio Campos Mello em 
Veja e IstoÉ, respectivamente, com o mesmo cargo (fotógrafos contratados e editor de fotografia). 
Limitando a pesquisa até o ano de 1983, quando ambos fotógrafos assumem diferentes rumos 
de carreira e a situação do fotojornalismo no Brasil começa a modificar-se, principalmente com 
a fundação de órgãos do Governo Federal para incentivo à produção da fotografia documental 
(FUNARTE, INfoto, etc.) e do florescimento das agências fotográficas (Ágil, F4, Fotograma, Imagem 
Terra, Focontexto, Angular, etc.), conforme Proença (2014) e Mauad (2010).

Ana Carolina de Moura Delfim Maciel (Centro de Memória - Unicamp)
• História: texto, áudio ou visão? Documentos, depoimentos e audiovisual confluindo em 

narrativas históricas.
Em 1970 Roland Barthes ( “D’Oeuvre au Texte”, in: Revue d’Esthétique) definia que o filme é um 
texto. Hoje em dia está em curso uma produção de fontes audiovisuais que, captadas e editadas 
por historiadores, culminam por “escrever” a história por meio de mídias audiovisuais. Se o docu-
mento textual é passível de problematização e, segundo Jacques Le Goff, resultante de “uma mon-
tagem consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram” ( GOFF, 
J. História e Memória, 1996, p. 574.). O que dizer da produção de fontes audiovisuais utilizadas 
como uma forma de escritura histórica? Vivemos imersos numa sociedade marcada pelo apelo ao 
visual e cada vez mais as câmeras digitais vem substituindo o gravador em pesquisas acadêmicas. 
Contudo não basta acionar uma câmera e registrar, é preciso refletir os meandros dessa produção. 
A presente comunicação irá refletir aspectos de uma “escritura” audiovisual tendo como base o 
legado teórico dedicado à grafia da história.

Edvaldo Correa Sotana (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul)
• TV morena, política & a copa do mundo de 1970: notas sobre a retransmissão dos jogos da 

seleção brasileira de futebol
O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa ocupado com a história da TV Morena, emis-
sora fundada em 1965, pelos irmãos Ueze, Nagib Elias e Eduardo Zahran, na cidade de Campo 
Grande, então estado de Mato Grosso. Sua programação inicial contava com Musicais, progra-
mas humorísticos e novelas obtidas junto às redes Record e Excelsior, além dos telejornais locais 
Notícias do Dia e, posteriormente, Módulo 6. Em 1976, a programação da emissora sofreu signifi-
cativas modificações. Após onze anos de funcionamento, passou a ser afiliada da Rede Globo de 
Televisão. Como parte da sua programação dos anos anteriores, retransmitiu a Copa do Mundo 
de Futebol, realizada no México, em 1970. Refletir sobre os expedientes utilizados pela TV Morena 
para retransmitir as partidas do escrete canarinho para Campo Grande (e região) e abordar as ma-
nifestações da população em relação aos jogos do selecionado brasileiro são objetivos da presente 
comunicação de pesquisa, considerando, igualmente, a proposta do governo Médici (1969-1974) 
de “congregar os brasileiros” na torcida pela seleção e o papel da televisão para propagar o ufanis-
mo pelo território nacional.

032. Culturas escolares e práticas educativas: escritas, narrativas e usos sociais
Coordenação: Cláudio de Sá Machado Júnior, Doris Bittencourt Almeida

Resumo: A cultura escolar, compreendida como um conjunto de normas que definem conheci-
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mentos e condutas de ensino, segundo os pressupostos teóricos de Dominique Julia (2001), so-
mente pode ser compreendida se inserida em processos históricos específicos, principalmente 
em sua manifestada pluralidade, já que está indissociada do próprio conceito de cultura. Assim, 
o termo culturas escolares, no plural, parece dar conta de forma mais apropriada das múltiplas 
possibilidades de representações que lhe concerne. As práticas educativas, por sua vez, podem 
se constituir em aspectos relacionados às formas de transmissão desse conhecimento, geralmen-
te com vistas à incorporação de determinados comportamentos sociais. No entanto, as práticas 
educativas não estão restritas aos espaços escolares, sendo, inclusive, anteriores à própria institu-
cionalização da escola, e concomitante a esta em experiências, por exemplo, de exclusão social e de 
não reconhecimento de práticas alternativas. Se cultura e sociedade são termos importantes para 
a compreensão histórica de culturas escolares e práticas educativas, a produção dos discursos ca-
racteriza-se como um dos principais pontos de partida para a compreensão dessas manifestações 
em diferentes contextos e por meio de diferentes recursos comunicativos. Nesses termos, o pre-
sente simpósio temático tem por intenção reunir trabalhos desenvolvidos no âmbito da história da 
educação cujos objetos de pesquisa versem sobre escritas e narrativas (re)produtoras de culturas 
escolares e práticas educativas, problematizando seus possíveis usos e funções sociais, tais como 
circulação, apropriações e recepções desses discursos. Dessa forma, propõe-se à discussão o que 
Roger Chartier (2010) denominou como um dos principais desafios àqueles que pretendem fazer 
história cultural: pensar formas de articulação entre os discursos e as práticas.
Justificativa: O presente simpósio temático caracteriza-se como uma proposta conjunta de dois 
grupos de trabalho da ANPUH: o GT História da Educação e Cultura Escolar, vinculado à seção 
Rio Grande do Sul, e o GT História da Educação, vinculado à seção Paraná. A proposição de um 
simpósio temático no Simpósio Nacional de História cumpre uma das finalidades da criação dos 
respectivos grupos, que diz respeito à realização de atividades regulares nos eventos de nossa enti-
dade, tanto em âmbito regional quanto nacional. Também atende a uma demanda cada vez mais 
expressiva de trabalhos sobre a temática, caracterizando resultados de pesquisas desenvolvidos, 
em sua grande maioria, em cursos de mestrado e doutorado acadêmicos de Programas de Pós-gra-
duação em História e Programas de Pós-graduação em Educação no Brasil e no exterior. A realiza-
ção do simpósio temático possibilitará a concretização do estabelecimento de vínculos de grupos 
de pesquisadores e vínculos institucionais, fortalecendo a pesquisa em História da Educação no 
país, tendo a ANPUH contribuído para tal finalidade.

Wellington Oliveira de Sousa
• Pedro Américo: Trajetória escolar e formação intelectual, os primeiros anos na Parahyba.

Nosso trabalho tenta traçar um panorama da instrução na Província da Parahyba do Norte, bem 
como indicar a trajetória inicial do célebre pintor, Pedro Américo de Figueiredo e Mello, nos anos 
em que ainda residiu na Parahyba. Este trabalho desenvolveu-se inicialmente como pesquisador 
bolsista no PIBIC, com os Planos de Trabalhos “Pedro Américo como estudante: os primeiros anos 
na Paraíba” (agosto de 2012 a julho de 2014) e “O Museu Regional de Areia e a trajetória de Pe-
dro Américo: descobrindo um acervo” (agosto de 2014 a fevereiro de 2015), ambos vinculados ao 
projeto “Pedro Américo: de menino do brejo a doutor em Bruxelas (trajetória escolar e formação 
intelectual de um pintor de História no Brasil)”, vinculado ao GHENO – Grupo de Pesquisa História 
da Educação no Nordeste Oitocentista, em que buscamos compreender os primeiros anos de estu-
dante do referido pintor ainda na Vila de Areia – PB. Nosso objetivo ao longo da pesquisa foi situar 
o contexto instrucional, bem como sociopolítico da época (1843-1854). Neste processo, tivemos 
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acesso a diversas fontes documentais, dentre as quais se destacaram os Relatórios dos presidentes 
de província, a Coleção de Leis e Regulamentos da Instrução na Paraíba, além de documentos refe-
rentes à Instrução na Paraíba no Oitocentos, transcritos pela equipe de pesquisadores do GHENO 
e que se encontram no acervo do Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte, bem como docu-
mentos encontrados no acervo do Museu Regional de Areia. Em nossos estudos buscamos analisar 
e problematizar a trajetória deste pintor tão destacado do Império, tendo em vista que existem 
silêncios deste período de formação do pintor, entendemos que é necessário compreender o meio 
social ao qual ele estava inserido, suas influências e contribuições para sua vida e suas obras, perce-
ber posteriormente como o meio cultural da Corte do Segundo Reinado pode ter influenciado sua 
própria concepção de História, depois transferida para suas telas.

José Arimatéa Gouveia dos Santos (Seduc -Pa)
• Escola Rural D. Pedro II: introdução de técnicas e conhecimentos modernos no ensino 

agrícola na Província do Pará (1860 a 1864).
O objetivo desta pesquisa é analisar a introdução de técnicas modernas, de conhecimentos rela-
cionados as ciências naturais e do emsino na primeira escola agrícola da Província do Pará, a Escola 
Rural D. Pedro II, e ver até que ponto ela refletiu o projeto de modernização da agricultura. Os 
discursos do governante fundador da escola são analisados para saber que ideias são expressas a 
respeito da modernização da agricultura ao ponto de promover a criação de Escola Agrícola. Em 
seguida, serão analisados elementos que constituem a escolas, como o ensino, o espaço físico e o 
currículo no propósito de verificar quais aspectos contribuíam para introdução de técnicas mo-
dernas e de conhecimento relacionados as ciências naturais. O resultado da pesquisa mostra que 
os discursos utilizados por seu fundador para a criação da escola agrícola foram no sentido civili-
zar, fixar o homem local e desenvolver práticas racionais na agricultura. O ensino, espaço físico e 
o currículo foram elementos da escola que difundiram conhecimentos modernos de agricultura, 
promovendo formas de ensino que se diferenciavam do que existia na Província do Pará, estabele-
ceram uma diversidade do espaço físico para ensino de ciências.

Edmar Santos Soares (Governo do Estado de São Paulo)
• Embates ideológicos na Santos republicana: influências do Positivimo e do 

Anarcossindicalismo na educação pública (1889-1930)
A comunicação identifica e analisa o embate entre duas concepções de educação pública que 
se verificou na cidade de Santos no contexto da chamada República Velha, período que esten-
de de 1889 a 1930, conforme delimitação consagrada pela historiografia. Expressão de uma nova 
composição social e da crescente organização e mobilização do movimento operário - resultante 
da fixação na cidade de imigrantes europeus, especialmente portugueses e espanhóis -, a cidade 
tornou-se conhecida como a “Barcelona brasileira”, em uma referência direta ao maior centro do 
anarcossindicalismo internacional. As escolas públicas tornaram-se, em decorrência, um espaço 
de acirramento das tensões e disputas ideológicas que antagonizaram, de um lado, os valores bur-
gueses, liberais e republicanos, de extração positivista, assentada na perspectiva racionalista e cen-
trada no chamado desenvolvimento humanístico do indivíduo. De outro lado, a cidade assistiu o 
surgimento de escolas e núcleos educacionais instituídos pelas organizações operárias e destinadas 
às crianças das classes trabalhadoras, cujas concepções se estruturavam em torno das doutrinas 
socialistas e anarquistas, inspiradas na proposta da pedagogia libertária, elaborada pelo espanhol 
Francisco Ferrer y Guardia, divulgador da pedagogia racionalista e fundador do movimento da 
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Escola Moderna na Europa. A pesquisa selecionou cinco escolas de origem operária e analisa de 
que modo em sua existência expressaram tais embates. Nesse sentido, se volta para a análise de 
material pedagógico produzido na perspectiva anarcossindicalista, residindo aí uma de suas prin-
cipais contribuições ao tema. Outro aspecto relevante desse objeto refere-se ao debate em torno 
das ideias positivistas que encontraram na cidade de Santos um meio de expansão e evidenciação, 
em razão das amplas reformas urbanas e higienistas ali introduzidas durante o primeiro período 
republicano, tornando ainda mais aguda a polarização entre os dois campos ideológicos assinala-
dos. A pesquisa está amparada por um valioso e inédito conjunto de fontes impressas e material 
iconográfico, oriundo de documentos escolares do sistema oficial de ensino e das escolas operárias, 
bem como de periódicos e acervos públicos e privados.

Christiane Grace Guimarães da Silva (Bolsista CAPES integral)
• As Conferências Pedagógicas do início do século XX em Taubaté/SP: difusão de novas 

possibilidades de organização do campo educacional.
As conferências de educação do início do século XX constituíram um momento de organização do 
campo educacional e possibilitaram a divulgação de novos métodos, conteúdos de ensino e mate-
riais pedagógicos, além de representarem um espaço de excelência para articulações entre grupos 
de intelectuais que participavam desses eventos e garantiam a circulação de saberes considerados 
necessários à modernização do país. Um desses métodos foi o chamado Método Intuitivo que se 
propagou num momento de intenso debate sobre a escolarização popular e representou o núcleo 
central das reformas que estavam servindo de base para as mudanças educacionais empreendi-
das pelos republicanos. Constituía-se como importante inovação pedagógica em prol da criação e 
difusão da escola primária de ensino obrigatório, laico e gratuito para as classes populares. Outro 
“modelo educacional” a ser seguido era o modelo estadunidense, com ênfase no seu aspecto edu-
cacional liberal, democrático e leigo. Nesta pesquisa apresento como duas conferências pedagó-
gicas realizadas em Taubaté/SP entre novembro de 1902 e agosto de 1903 presididas por Antonio 
José Garcia, professor, e Continentino Guimarães, engenheiro, publicadas na íntegra pelo jornal 
O Taubateano, influenciaram na propagação de métodos e modelos educacionais apresentados 
como essenciais para o desenvolvimento educacional. Para isso, realizo um cotejamento com os 
pareceres de Rui Barbosa sobre Método Intuitivo e as colocações de José Veríssimo, em defesa do 
americanismo, na obra Educação Nacional.

Vera Rozane Araújo Aguiar Filha
• Entre “academistas” e “reformistas”: a experiência de Raimundo Brandão Cela na Escola 

Nacional de Belas Artes (1910 – 1930).
A presente comunicação tem como objeto de análise a experiência do artista Raimundo Brandão 
Cela durante seu processo de formação na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), nas primeiras 
décadas dos 1900, tomando-a como ponto de inflexão para discutir a maneira como o sujeito in-
seriu-se num debate próprio desta instituição, a querela entre o “academismo” e o “reformismo”. 
Analisaremos a relação entre aspectos de sua formação institucional e prática artística, em contato 
direto com toda uma dinâmica de funcionamento e vivência, a chamada cultura escolar. Para tan-
to, debruçar-nos-emos sobre elementos empíricos que demarcam a experiência do artista, como, 
por exemplo, os regimentos internos da Escola Nacional de Belas Artes à época em que Cela foi 
aluno da instituição, atentando para os currículos, as disciplinas, professores e atividades realizadas; 
os trabalhos produzidos pelo artista enquanto membro da ENBA; os catálogos de exposições nas 
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quais participou; além de elementos referentes à sua vida pessoal, como as cartas trocadas com 
seu pai. A análise desse aparato documental é fundamental para percebermos como esta cultura 
escolar se formatou como palco de disputas e relações complexas entre diferentes sujeitos e cam-
pos constituintes da realidade de formação artística no Rio de Janeiro no início do século XX. A 
pesquisa vem sendo desenvolvida a nível de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em História 
da Universidade Federal de São Paulo, na área de concentração em História e Historiografia, na li-
nha pesquisa de Poder, Cultura e Saberes, sob orientação da professora Drª. Maria Rita de Almeida 
Toledo.

Mara Francieli Motin (Pontifícia Universidade Católica do Paraná)
• Educação e Religião: a Congregação Passionista e sua relação com os imigrantes italianos 

(vênetos) do município de Colombo/PR
O presente trabalho tem como objeto de estudo as práticas religiosas e educacionais da congre-
gação italiana Passionista, no município de Colombo/PR (antiga colônia italiana Alfredo Chaves), 
que influenciaram na construção de uma identidade cultural. Tais práticas transcorrem a partir da 
chegada dos padres Passionistas a esta cidade, no ano de 1915, que refletiu na edificação de uma 
instituição de ensino católica, Colégio Santo Antonio (1917). Coordenado, até o ano de 1927, pelas 
Irmãs Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, o Colégio passou aos cuidados das Irmãs Passionis-
tas, no período de 1927 a 1933, no primeiro momento em que estas religiosas estiveram presentes 
em Colombo/PR. Cumpre ressaltar que os Padres Passionistas chegam ao Brasil, também para um 
assistencialismo religioso aos imigrantes italianos, enquanto as Irmãs vêm com fins de atendimen-
to social, a convite desses Padres, mas em pouco tempo expandem suas ações para instituições 
escolares. Esta pesquisa se insere no campo da História Cultural, permitindo um novo olhar sobre 
as práticas e símbolos, religiosos e escolares, relacionando-os às dimensões além da Igreja e Escola, 
para a compreensão cultural de uma sociedade composta expressivamente por imigrantes italia-
nos (vênetos). Para tanto, tem-se a seguinte problematização: como a Congregação Passionista 
auxiliou na estruturação de uma identidade cultural em Colombo/PR? Tendo como pano de fundo 
a imigração italiana no Brasil (TRENTO, 1989), enfatiza-se a origem do município de Colombo/PR, 
a partir das ações dos imigrantes que ali se estabeleceram e a forte influência do catolicismo no 
cotidiano deles (AZZI, 1987). A identificação de algumas práticas (CHARTIER, 1990) orientadas 
pela Congregação Passionista, determinou um campo religioso (BOURDIEU, 2005) de atuação, 
que utilizou-se estrategicamente do setor educacional para a construção de uma cultura escolar 
(JULIÀ, 2001), possibilitando a estruturação de uma identidade cultural (OTTO, 2014) neste muni-
cípio. Como fontes de pesquisa utilizaram-se: Livro Tombo da Igreja Matriz de Colombo, registros 
em ata da casa das Irmãs Passionistas, documentos da Arquidiocese de Curitiba, depoimentos de 
filhos de imigrantes e um livro de Crônicas do Convento do Calvário. Nesta relação entre educação 
e religião, é possível identificar algumas práticas pautadas na fé católica, em valores familiares e nos 
costumes trazidos pelos imigrantes do outro lado do Atlântico que caracterizaram a identidade 
cultural, em Colombo/PR, e foram reforçadas pela Congregação Passionista.

Patrícia Weiduschadt (UFPel), Renata Brião de Castro
• Reflexões acerca da memória e da história oral: o ensino na Colônia Maciel (Pelotas-RS) nos 

anos de 1928 a 1951
O estudo aborda a Educação na zona rural do Município de Pelotas – RS –, especificamente na 
localidade denominada de Colônia Maciel por meio da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
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Garibaldi e da atuação de José Rodeghiero, primeiro professor desta instituição, permanecendo na 
escola durante 22 anos consecutivos. No que tange ao período de tempo a pesquisa está delimi-
tada no interstício entre 1928 e 1951 por ser o período de criação da escola e dos anos em que o 
professor exerceu suas atividades docentes. A pesquisa está sendo desenvolvida, em nível de mes-
trado, no campo da História da Educação.
A Colônia Maciel, região onde está inserida a Escola Garibaldi, foi criada no ano de 1885 pelo Go-
verno Imperial.
A Escola Garibaldi, como é conhecida, foi construída em 1928 e no ano seguinte começaram as 
aulas, durante os primeiros anos da escola, a escola teve como professor o senhor José Rodeghiero. 
Esse professor atuou nessa escola até o ano de 1951, e até a data de 1945, ou seja, durante 16 anos, 
foi o único professor atuando na escola.
Para fins deste artigo, especificamente, se fará uma reflexão sobre a memória por meio da história 
oral relacionando-a com a instituição escolar e com a cultura escolar fundamentando-se especial-
mente em Julia (2001) e Faria Filho (2004), Candau (2011), Portelli (2010). Dessa maneira preten-
de-se trabalhar as categorias de memória e cultura escolar por meio da instituição educativa e dos 
dados e fontes pesquisadas até o estágio onde se encontra a pesquisa. 
No que se refere às fontes, estão sendo trabalhadas fontes documentais (escritas), e fontes orais, as 
quais serão abordadas neste trabalho. Em síntese a pesquisa utilizará a metodologia da história oral 
de duas formas: entrevistas que serão coletadas pela própria pesquisadora tendo como referência 
Candau (2011), Amado (1996), Portelli (2010); e entrevistas que são acervo de museu, para elucidar 
essas questões serão utilizadas as reflexões de Grazziotin e Almeida (2012). A partir dessas fontes 
orais será enfocado aqui as potencialidades desse acervo oral.

Teresa Vitória Fernandes Alves (Universidade Gama Filho)
• O Cenário Escolar e as relações entre Estado e sociedade no Brasil de 1930 – 1945.

O cenário político brasileiro a partir dos anos de 1930 é visto, por historiadores e educadores con-
temporâneos, como um marco referencial da modernidade na História do Brasil não só no que se 
refere ao processo de industrialização, mas também pelas mudanças políticas que influenciaram 
a população brasileira e que trouxeram consigo fortes transformações de cunho social e cultural, 
sobretudo entre 1930 e 1945. A elaboração de um recorte de cidadania é delineado pelas norma-
tivas educacionais, tendo em conta o papel da escola e da educação no contexto ideológico do 
Estado. Neste quadro, a instrumentalização de festividades e a sua inserção no calendário escolar 
passam a ser fundamentais para a construção de uma determinada imagem do cidadão, obediente 
ao Estado e ao seu contexto de organização da sociedade, onde o “mundo do trabalho” é ordenado 
e controlado pelo poder. O presente artigo tem como objetivo a análise das festas cívicas como 
instrumento utilizado pelo Estado para criar uma identidade social no contexto de um ideário na-
cionalista. Neste sentido, a participação e o papel desempenhado por cada um dos participantes 
nas solenidades espelha a função que lhe é atribuída pelo Estado na sociedade, delineando assim 
os moldes pelos quais ele é visto como um “cidadão exemplar”. Considerando a dinâmica do ritual, 
o lugar destinado a cada um dos participantes, o contexto histórico evocado e a forma pela qual 
ele é apresentado poderemos traçar o ideal de cidadania e o desempenho esperado pelo Estado 
daqueles que considera os “seus legítimos cidadãos”.

Cláudio de Sá Machado Júnior (Universidade Federal do Paraná (UFPR))
• Fotografias escolares na imprensa de variedades: as dimensões do visível nas representações 



515

diagramadas dos periódicos Careta e Revista do Globo (1930-1937)
Nas primeiras décadas do século XX, verificou-se a ascensão de publicações periódicas especiali-
zadas no entretenimento e na informação direcionada a segmentos sociais. Estas publicações dife-
renciavam-se da imprensa diária, tanto do ponto de vista semântico quanto de sua materialidade. 
Esta ascensão marca também o relacionamento efetivo que seria estabelecido entre a fotografia e a 
imprensa, constituindo-se em um dos principais atrativos deste segmento editorial. A historiografia 
concernente à história visual pela imprensa indica, a partir dos anos 1920, múltiplas tipologias foto-
gráficas constituintes do conteúdo destas revistas, chegando a se destacar o anseio de segmentos 
consumidores que desejavam “ver, mais do que ler” (ROUILLÉ, 2009, p. 128). As revistas ilustradas, 
apesar da incipiência fotojornalística da década de 1930, estavam marcadas pelas temáticas de efe-
meridades da vida social, servindo em sua grande maioria como vitrine ou espelho para a reprodu-
ção de determinados comportamentos culturais. De interesse da história da educação, verifica-se 
a existência de uma tipologia específica, constituída por fotografias escolares, que direcionavam o 
olhar para uma outra narrativa visual da educação brasileira, ressignificada desta vez pelo suporte 
de circulação e consumo. Nestes termos, o presente trabalho analisa as dimensões do visível (ME-
NESES, 2005) em duas revistas de variedades que se destacaram na imprensa de massa durante o 
primeiro Governo Vargas (1930-1937): o periódico fluminense Careta e a sul-rio-grandense Revista 
do Globo. Verificam-se as performances fotográficas de grupos sociais, de instituições escolares e 
representativas de práticas educativas, tendo como pressupostos teóricos a construção do foto-
gráfico (DUBOIS, 1993) e a encenação social pela fotografia (SOULAGES, 2010). Remete-se ainda à 
lógica da escolarização transmutada em produto visual, que, norteada pela demanda de mercado, 
sintetizou as relações de poder sobre o que deve ou não ser visto. Sobressaem-se os campos de 
interação, as instituições sociais e os meios técnicos de transmissão (THOMPSON, 2011), que em 
diálogo com a historiografia da educação sobre o referido período, contribuem para um maior 
entendimento da sociedade. O trabalho reconsidera a denominada imprensa de massa e seu con-
teúdo fotográfico como potencial fonte para os estudos em história da educação, refletindo sobre 
uma perspectiva que não se restringe à imprensa escolar, mas se direciona ao consumo de amplo 
alcance. Este conteúdo fotográfico, em específico, compõe-se por narrativas e imagens filtradas e 
delimitadas por hierarquias sociais, materializadas em processos de edição e de diagramação, e, por 
sua vez, marcadas por distintos usos e funções sociais.

Lucas Costa Grimaldi
• Reverberações da memória escolar: o periódico Echos do Ginásio Nossa Senhora do Rosário 

de Porto Alegre/RS (1930-1943)
A Imprensa Escolar corresponde a um amplo e produtivo campo de investigação da História da 
Educação. Nos últimos anos, houve uma intensa produção de estudos sobre os periódicos produ-
zidos pelos discentes de instituições escolares particulares da cidade de Porto Alegre. No entan-
to, a investigação no âmbito da imprensa produzida pela administração das escolas necessita de 
mais estudos. O presente estudo analisa a primeira fase de publicação do periódico escolar Echos, 
elaborado pela direção do Ginásio Nossa Senhora do Rosário, Internato do Ginásio Estadual do 
Rio Grande do Sul. O periódico foi publicado em duas fases, de 1927 a 1943 e de 1951 a 1971. A 
presente pesquisa analisou as edições da primeira fase de publicação, a partir do ano de 1930 até 
1943. Os três primeiros anos de edição não constam na pesquisa, pois não foram conservados na 
biblioteca da instituição. Os demais exemplares foram digitalizados e divulgados para a comu-
nidade escolar nos atos comemorativos aos 110 anos da escola, em 2014. Ricamente ilustrado, é 
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fonte para a compreensão do cotidiano escolar e das diversas atividades realizadas fora da sala de 
aula. Em cada edição, constam os discursos dos formandos e dos paraninfos nas solenidades de 
formatura do curso Ginasial. As solenidades de formatura recebiam tratamento especial, com uma 
cobertura extensa de fotos e um perfil biográfico de cada aluno. A escola fundada no ano de 1904, 
em salas da Igreja do Rosário, pela congregação de irmãos Maristas, atuava somente com o curso 
primário e regime de internato e externato. O Curso Ginasial foi criado no ano de 1914, mas só em 
1930 tornou-se seção de internato do Ginásio Estadual do Rio Grande do Sul. Constituía-se como 
uma escola da elite do Rio Grande do Sul, fruto da articulação da Igreja Católica em retomar sua 
posição no contexto brasileiro, através da educação. O Echos possuía três características principais 
que foram o objetivo deste trabalho: analisá-lo como dispositivo de memória e da cultura esco-
lar; relatório da instituição para fins reguladores e fiscalizadores e como ferramenta de difusão do 
discurso de educação Marista. Em sua materialidade, constituiu-se semelhante um anuário com a 
finalidade de preservar todas as ações, notas, menções honrosas e memórias dos estudantes em 
cada ano letivo. Não obstante, também trata-se de pista fundamental para identificação e análise 
da institucionalização do Ginásio Estadual do Rio Grande do Sul.

Rita de Cássia de Matos Magueta
• O corpo religioso nos retratos fotográficos de primeira comunhão em Porto Alegre na década 

de 1940
Historicamente a primeira comunhão é entendida como um sacramento da Igreja Católica e como 
um rito social de passagem. Nesta trama, os retratos fotográficos dessa cerimônia estão dissemi-
nados como recordações, principalmente, nas camadas mais abastadas da sociedade. Inscritos nas 
concepções religiosas, mas também na cultura fotográfica de diferentes sociedades, podemos per-
ceber as representações de ambas as esferas nas poses dos referentes. Assim, propõe-se neste artigo 
analisar o corpo religioso a partir de retratos de primeira comunhão, na década de 1940, inseridos 
em um álbum organizado por uma congregação religiosa, na cidade de Porto Alegre. Produtos 
culturais de uma época, a aproximação aos padrões visuais do corpus empírico será empreendida 
a partir da aplicação de uma grade interpretativa proposta a partir das fotografias. Gestado social-
mente, produtor de práticas e de representações, entre elas fotográficas, o corpo será entendido a 
partir do conceito de habitus de Pierre Bourdieu, para, a partir dessa premissa, perceber a constru-
ção social do corpo religioso capturado pela imagem fotográfica.

José Edimar de Souza (Fundação Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha)
• Artefatos da cultura escolar e processos de escolarização em Lomba Grande/Rs: Uma 

Relação Possível (1940-1952)
A temática que envolve os processos de escolarização no espaço rural se caracteriza ainda por um 
campo pouco explorado pelos pesquisadores, especialmente, quanto ao estudo de práticas desen-
volvidas internamente nas instituições escolares. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo 
enfatizar o modo como professores e alunos de escolas isoladas municipais rurais da localidade de 
Lomba Grande, município de Novo Hamburgo, se apropriaram de elementos da cultura escolar a 
partir do uso de artefatos escolares, aqui entendidos como: materiais, objetos e utensílios. Lomba 
Grande é uma localidade do município brasileiro de Novo Hamburgo que fora colonizada, princi-
palmente, por imigrantes alemães a partir do século XIX. Está situada a cerca de 40 quilômetros da 
capital do Rio Grande do Sul. A partir de memórias de professores e alunos de duas escolas isoladas 
situadas neste município, buscou-se compreender de que forma os usos e os valores atribuídos aos 
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objetos da cultura escolar permitiram identificar os processos de escolarização estabelecidos nesse 
lugar. O referencial teórico sustenta-se na história cultural e a metodologia utilizada é a da histó-
ria oral cuja análise realizada apóia-se em Burke (2005) e Chartier (2002). Quanto às memórias, o 
aporte teórico é em Halbwachs (2006), compondo um tempo social para estas memórias. A cultu-
ra material, como argumenta Souza (2013) é um dos importantes elementos para se conhecer so-
bre as práticas de outros tempos, de normas e condutas de um cotidiano escolar desenvolvido no 
interior da escola. A partir da análise realizada percebe-se que os alunos elaboraram e construíram 
referências singulares para o uso de artefatos da cultura material. Alguns objetos como a mochila, 
neste lugar, associou-se a uma expressão regionalizada, identificada como “Cartapácio”, ou em ale-
mão “bichesac”, sacola para livros, que consistia em uma bolsa de pano para levar a tiracolo. Outros 
objetos e utensílios também adquiriram usos específicos, como o “breeiro”, a ardósia ou “Tafel”, o 
grafite e o caderno. A cultura escolar material, neste estudo, preocupou-se com a organização de 
possíveis intervenções de ensino diante do mobiliário, do espaço e dos utensílios disponíveis para a 
escola isolada no meio rural. A partir deste estudo percebe-se ainda, com o passar do tempo, como 
ocorreu o processo de implementação de novos objetos e utensílios neste tipo de organização 
escolar. Este aspecto amplia as possibilidades de reinterpretação do quadro geral da cultura, por es-
tabelecer relações entre os elementos materiais da escola e a expressão das múltiplas experiências 
de seus sujeitos, no processo de escolarização e em suas práticas de produção culturais.

Alice Rigoni Jacques (Associação beneficente e Educacional de 1858)
• Eu vi o ovo, vivi vê a uva: as escritas em cadernos escolares do 1º ano do ensino primário 

(1952)
O caderno escolar é, junto com outros materiais, o instrumento escolar que nos aproxima do que 
acontece em sala de aula, das atividades diárias da turma. Oferecem um panorama das práticas 
escolares que se realizam na sala de aula. O presente estudo analisa as escritas presentes nos nove 
cadernos escolares de um aluno da 1ª série do Ensino Primário do Colégio Farroupilha de Porto 
Alegre/RS/Brasil no ano de 1952. O conjunto de cadernos foi doado ao Memorial da escola. A 
análise consistiu na pesquisa documental, leitura, categorização e formação de unidades para in-
terpretação dos documentos. O estudo detém-se em seis cadernos de Caligrafia, um caderno de 
exercícios de Português e dois cadernos de Aritmética. O objetivo deste trabalho é mostrar que as 
percepções da escola e das práticas educativas realizadas na instituição se refletem nestes docu-
mentos e que as escritas que aparecem nos cadernos escolares não surgem de uma exigência ínti-
ma, mas de um controle e de uma disciplina instituída pelos professores e pela instituição de ensi-
no, pois os textos, exercícios, cópias, atividades de caligrafia, ditados, escrita de números, operações 
matemáticas e desenhos realizados pelos alunos pertencem à categoria de “escritas obrigatórias”, 
ou seja, aquelas que simplesmente eram um reflexo das palavras e atitudes do professor e/ou da 
cartilha e que se reproduziam nos cadernos escolares. Pouquíssimos tipos de escritas encorajavam 
a criatividade dos alunos, a maioria delas era escritos das professoras realizadas no quadro-negro 
ou copiadas da cartilha. A partir da análise realizada neste estudo, percebe-se que a recorrência das 
escritas nos cadernos escolares evidencia a construção de um discurso indicador de identidades, 
do aluno, da professora e da instituição, uma vez que, expressar-se corretamente por escrito, de 
forma ágil, veloz e legível era importantíssimo (mais do que verbalmente) porque a escrita perma-
nece. Ao analisar as escritas, fica evidenciado que os exercícios eram utilizados para que, pela repe-
tição, memorização e treino, a criança adquirisse valores morais e estéticos, que para a professora 
eram imprescindíveis ao processo educativo. Nos cadernos, o capricho para com as belas letras e 
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o asseio do material instruía também para a formação moral do aluno. Nesse caso, a professora 
reforçava seu papel de disciplinadora de sujeitos quando exigia capricho, ordem e limpeza nas 
técnicas da boa letra e nas tarefas cotidianas. Nessa perspectiva, a professora ao elaborar e aplicar 
os exercícios para treino, memorização e repetição, estava a serviço de um objetivo maior, que era 
o de disciplinar, por meio da escrita, o futuro cidadão, o que foi legitimado pelas práticas escolares, 
pois estas práticas apontavam a escrita como uma via disciplinadora dos sujeitos.

Doris Bittencourt Almeida (UFRGS)
• Escritos imaculados: Cadernos de História, registros de memórias do Colégio Farroupilha - 

Porto Alegre/RS (1950 – 1962)
Neste estudo, cadernos de História foram problematizados como documentos que permitem en-
trever algumas faces da cultura escolar dos anos 1950 e 1960, notadamente aspectos referentes 
ao ensino dessa disciplina. Produtos da cultura escrita, registros de memórias escolares, misturam 
intimidade e publicidade, deixam ver um pouco de seu autor, das práticas de ensino, da didática do 
professor, das concepções pedagógicas da escola, enfim, evidenciam aspectos das políticas públi-
cas de educação de uma determinada época. O corpus documental da pesquisa consiste em cinco 
cadernos da disciplina História do Colégio Farroupilha, instituição de ensino fundada por imigran-
tes alemães em Porto Alegre, em fins do século XIX. Para além dessa empiria, tem-se as narrativas 
de memória de um de seus autores, produzidas por meio de entrevista. Dispositivos escolares, 
portadores de um conjunto de práticas discursivas (Gwirtz e Larrondo, 2007), “escrituras discipli-
nadas” (Meda, 2014), que, apesar de não configurarem escritas espontâneas, têm a capacidade de 
fazer dizer acerca dos processos de escolarização contemporâneos e pretéritos. Materiais efêmeros, 
conservados seletivamente, costumeiramente guardados por outros que não seus escreventes, são 
aqui entendidos como dispositivos pedagógicos. Seus discursos permitem perceber a construção 
de modelo de escola e de concepção de ensino, afinados ao contexto político e educacional daque-
la temporalidade. Diante de tantos “matizes observáveis” (Castillo Gomez, 2012, p.68), observou-se 
o apelo estético na escolarização que se traduzia, entre outros modos, na produção escrita dos 
cadernos, marcados pelo esmero e busca pela perfeição. Naquele contexto, a obediência a proto-
colos, como uso da caneta tinteiro, sublinhados, letra meticulosa, uso de ilustrações e/ou recortes 
articulados aos textos, desenhos de mapas, esquemas explicativos conferem uma determinada pa-
dronização regrada, caracterizando um estilo de produção escrita em que beleza e elegância eram 
atributos fundamentais. Sobre o ensino de História propriamente dito, nota-se um ajustamento 
à legislação vigente. Os temas abordados seguem uma perspectiva cronológica, tendo a Europa 
Ocidental como baluarte que direciona um modo de entender os princípios da disciplina. Ainda 
pensando nas abordagens étnico raciais, constata-se que a ausência ou o estereótipo são as formas 
que indígenas e negros historicamente foram tratados na escola. Os cadernos, com seu disciplina-
mento, suas formalidades, com sua ausência de espontaneidade, representam um fazer da escola, 
com diz Rogerio Fernandes “desenham um território privilegiado, definindo uma teia de relações 
cuja pluralidade constitui um dos modos de viver e ver a escola.” (2008, p.50)

Eduardo Cristiano Hass da Silva
• Gerações de Técnicos em Contabilidade: A Escola Técnica de Comércio do Colégio Farroupilha 

(1950-1983)
As origens da Escola Técnica de Contabilidade do Colégio Farroupilha estão ligadas ao surgimento 
da Associação Beneficente e Educacional, fundada em 1858, sob o nome de Deutscher Hilfsverein, 
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que significa Sociedade Beneficente Alemã, e que no ano de 1886 inicia suas atividades sob o nome 
de Knabenschule des Deutschen Hilfsverein (JACQUES, 2013). Ao iniciar suas atividades, a escola 
não dispunha de um espaço próprio, que somente surgiu no ano de 1895.
No ano de 1950 inicia o primeiro período de matrículas para a Escola Técnica de Comércio Far-
roupilha, cuja ideia de criação é atribuída ao Dr. Swen R. Schulze, que foi o primeiro diretor do cur-
so. Segundo Pacheco (2013), os cursos profissionalizantes, também chamados de Ensino Técnico 
Comercial haviam sido instituídos pelo Decreto n. 17.329, de 28 de junho de 1926, e conferiam o 
diploma de contador. No entanto, somente em 1931 o Ensino Comercial é organizado e a profissão 
regulamentada: “Foi em 30 de junho de 1931 que o governo, pelo decreto n. 20158, organizou o 
Ensino Comercial e regulamentou a profissão relacionada à contabilidade.” (Pacheco, 2013. p. 262). 
O curso tinha duração de três, funcionando no período noturno. 
A partir deste estudo visamos traçar o perfil social dos alunos formados pela escola técnica de 
Comercio do Colégio Farroupilha ao longo de sua existência (1950-1983), contribuindo para a His-
tória da Educação e Para a História Social das Profissões. A metodologia empregada no trabalho é 
a prosopografia, que conta com a organização sistemática dos dados dos sujeitos estudados, bem 
como a construção de quadros, gráficos e tabelas que permitem articular as informações. Os do-
cumentos utilizados são relatórios escolares, fotos, fichas de cadastro dos alunos, entre outros, que 
encontram-se salvaguardados no memorial da instituição.

Tatiana Pantoja Oliveira (Governo do Estado do Amapá)
• Estado, Igreja Católica e a educação feminina: O papel estratégico da Escola Doméstica no 

Território Federal do Amapá (1951-1964)
Neste texto, traça-se um panorama histórico das relações entre Estado e Igreja Católica em torno 
da educação feminina no Brasil e, especificamente, no Amapá enquanto era Território Federal, gra-
vitando em torno do compartilhamento de um mesmo projeto de sociedade e de divisão sexual 
do trabalho. Como expressão desse projeto, a Escola Doméstica em Macapá/AP, que funcionou 
de 1951 a 1964, foi um mecanismo estratégico na consolidação das bases desse projeto ao expor 
a interpenetração entre o público e o confessional para a formação de meninas e moças para o 
desempenho das atividades do lar.

Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS)
• Conflitos agrários, pioneiros e memórias: a constituição da escola e das práticas escolares no 

Sudoeste do Paraná (1950-1980)
A ausência de informações sobre a constituição das escolas da região do Sudoeste do Paraná mo-
tivou a realização do presente projeto de pesquisa. Objetiva-se investigar a história das escolas 
(do campo e urbanas) e a formação de professores a partir de obras de viajantes, memorialistas e 
moradores que deixaram alguma produção escrita. Trata-se de um estudo que pretende investigar 
a constituição das escolas e suas práticas educativas nos municípios que compõem essa parte do 
estado do Paraná. Se comparadas a outras áreas brasileiras o sudoeste paranaense foi de ocupação 
muito recente, ou seja, por volta da segunda metade do século XX. O local foi durante muito tem-
po ocupado por indígenas e caboclos que viviam da agricultura de subsistência. Periodicamente 
o lugar era visitado por exploradores de madeira e erva mate, muitos deles vindos da Argentina. 
Como forma de marcar a presença brasileira na fronteira e evitar o contrabando de produtos na-
tivos, o governo incentivou a ocupação da área. A partir da década de 1950 famílias vindas do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegam à região em busca de novas terras para expansão da 



520

agricultura. Esses por sua vez eram descendentes de famílias de imigrantes europeus (italianos, 
alemães, polacos e outros) que chegaram ao sul do Brasil desde o final do século XIX. A disputa 
por terras envolvendo colonos, posseiros e companhias de colonização levou a uma grande revolta 
em 1957 que representa um marco importante para história regional. Em virtude desse contexto 
constituíram-se propriedades agrícolas de pequeno e médio porte e a predominância da agricul-
tura familiar. Em meio a disputas e conflitos agrários se instalaram cidades, povoados com pouca 
estrutura e muitas dificuldades para a vida da população do sudoeste. No entanto é constante nos 
relatos coletados a presença da escola como um elemento muito valorizado pelas comunidades 
e autoridades, mesmo que para funcionar tivesse que contar com poucos recursos e professores 
leigos. Analisar a constituição e funcionamento destas escolas será e o papel que desempenhavam 
nas comunidades em se inseriam é um dos propósitos dessa investigação. A partir da pesquisa 
tem-se o propósito de conhecer as experiências e práticas pedagógicas ali desenvolvidas. Trata-se 
de um trabalho de pesquisa que está em construção na fase de coleta de fontes e análise preliminar 
das mesmas. O registro da memória desde período de ocupação e seus desafios está presente em 
diferentes publicações que na maioria das vezes foram publicadas com os recursos das prefeituras 
e organizações de pequenos e médios produtores rurais. Percebe-se o esforço de perpetuar uma 
memória que sirva como referência para as futuras gerações e ao mesmo tempo uma identidade 
histórica comum para os moradores da região.

Suelen Ribeiro de Souza
• História das Políticas Educacionais: A Relação Público - Privado em uma Escola Particular no 

Interior
O presente trabalho pretende compreender a cultura escolar presente na instituição e a influência 
que a política de bolsa de estudo exerce sobre ela. Tem-se por hipótese que a cultura escolar for-
mada neste ambiente tem características peculiares por combinar alunos de capital econômico e 
cultural diferenciado, tendo na política de bolsas sua maior contribuição. Entende-se que “a cultura 
escolar desponta das diversas formas de interação no ambiente escolar na transmissão de conhe-
cimentos do docente na relação do saber teórico e o saber escolar e as conexões entre vida escolar 
e reformas educativas” (FARIA FILHO, 2004, p. 141). Tem por objetivo discutir a cultura escolar 
do Colégio Rio Branco, instituição privada situado no Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ 
(1922-2011), e sua relação com as políticas públicas municipais nas décadas de 60 e 70 do século 
XX, coadunado a ação interna da escola com as diretrizes impostas pela Educação Estadual e Fede-
ral. Para tal estudo, propõe-se analisar o discurso tendo como foco o conceito de “Capital Cultural” 
de Pierre Bourdieu. Essa pesquisa será realizada sob a perspectiva qualitativa, na base histórica. A 
averiguação da trajetória da escola dar-se através de análise de documentos, jornais (Norte Flu-
minense) entrevistas e a apreciação do ambiente escolar preservado no “Centro Cultural Luciano 
Bastos”, nome concedido a instituição após o encerramento das atividades escolares (2011). Diante 
da pesquisa encontrar-se em estágio inicial, observar-se que historicamente o Colégio Rio Branco, 
recebeu subsídios do Poder Público Municipal para em detrimento da ausência de Instituições 
públicas de ensino no Município que ofertassem vagas nas seguintes modalidades de ensino, anti-
gos primeiros e segundo graus sendo que este último na modalidade profissionalizante. Assim “A 
história do Rio Branco se confunde por vezes com a própria história de nossa cidade, eis que sem-
pre esteve presente aos grandes acontecimentos bonjesuenses”, tendo características de “escolar 
exemplar” (PESSANHA, 2012). Conclui-se que o CRB durante décadas ministrou a educação do 
povo bonjesuense, amparado nas bases legais que financiavam a inciativa privada, em um contexto 
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de amplos e debates e polarizações entre ensino público como dever do Estado e às subvenções 
que vêm sendo historicamente destinadas à iniciativa privada.

Camila Eberhardt (Unisinos)
• Fotografias escolares: uma análise de acervos de escolas públicas de Torres – Rs (1960-1980)

O presente trabalho apresenta o resultado das pesquisas realizadas no mestrado em história, em 
acervos iconográficos de três escolas públicas do município de Torres – RS. São elas: Instituto Esta-
dual de Educação Marcílio Dias, Instituição Estadual de Ensino Fundamental Justino Alberto Tie-
tboehl e Escola Estadual de Educação Básica Governador Jorge Lacerda. Os acervos totalizaram um 
conjunto de quatrocentas e quarenta e seis fotografias, porém, apesar de significativos acervos, as 
instituições apresentavam dificuldades de trabalhar e preservar as suas histórias e memórias. Em 
vista, das possibilidades do trabalho com fotografia e história buscou-se, por meio dessas imagens, 
identificar aspectos que possibilitassem o respectivo trabalho acerca das dificuldades encontra-
das. Ao mesmo tempo, ao tratar da história individual de cada instituição de ensino, a pesquisa 
possibilitou que a história do ensino no município de Torres fosse evidenciada. Inicialmente as 
fotografias foram digitalizadas, medidas e catalogadas, e nesse processo notou-se que grande parte 
não possuía identificação quanto ao local, ano, tema, etc., portanto, foi imprescindível o auxílio 
de professores, funcionários e alunos que estavam inseridos na realidade educacional do período. 
Dessa forma, foi possível realizar a identificação das fotografias e realizar um recorte temporal, que 
foi traçado entre os anos de 1960 a 1980. Ademais, as fotografias apresentaram uma grande diversi-
dade de propostas e temas, para tanto, foram identificadas quatorze temáticas visuais, são elas: Ar-
quitetura interna (34 fotografias); Arquitetura externa (36 fotografias); Atividades em sala de aula 
(5 fotografias); Desfiles cívicos (169 fotografias); Passeios (36 fotografias); Apresentação de alunos 
em eventos (66 fotografias); Aulas práticas (23 fotografias); Eventos internos (25 fotografias); Festas 
(15 fotografias); Formaturas (9 fotografias); Recordação escolar (8 fotografias); Recreio (9 fotogra-
fias); Refeitório (3 fotografias); Jogos (8 fotografias). Em função das temáticas visuais identificadas 
esse trabalho propõe dialogar sobre uma dessas análises decorrentes: Atividades em sala de aula.

Ariane dos Reis Duarte (Colégio Santa Luzia)
• Idealismo e educação: as relações entre a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade/

CNEC e o Colégio Santa Luzia de Gravataí/RS - 1968/1979
O estudo situa-se no campo da história das instituições escolares e tem como objeto uma escola 
localizada no distrito de Morungava, zona rural do município de Gravataí. Trata-se do “Colégio 
Santa Luzia”, fundado no ano de 1968 pelo pároco da comunidade. A referida escola, desde sua 
fundação, foi mantida pela “Campanha Nacional de Escolas da Comunidade” (CNEC). Esta entida-
de iniciou seus trabalhos no ano de 1943 em Pernambuco, pelo então estudante de direito Felipe 
Tiago Gomes. A CNEC caracteriza-se por pregar o idealismo e a força da comunidade para o bem 
da educação. Para isso, faz uso da trajetória pessoal do seu fundador, tomando-o como exemplo 
de abnegação e dedicação à causa educacional. Nesse contexto, o estudo proposto tem por ob-
jetivo identificar as representações sobre os movimentos feitos em prol da fundação da escola, 
assim como compreender as práticas que visavam à permanência da instituição em um contexto 
pouco favorável. Os procedimentos metodológicos concentram-se na História Oral, metodologia 
que entende as narrativas de memórias como documento. As memórias produzidas a partir das 
entrevistas foram analisadas à luz de teóricos como Maurice Halbwachs, Roger Chartier, Michel de 
Certeau e Michel Foucault. Constatou-se que a mantenedora organizava e motivava as ações dos 
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sujeitos envolvidos com as escolas sob sua administração através de congressos, eventos e publi-
cações que enalteciam os feitos de seu fundador. Pode-se perceber também que o discurso cons-
tituído na relação da CNEC com suas escolas, de modo geral, produziu uma série de mobilizações 
que visavam à permanência da escola diante de um contexto pouco favorável. Tais mobilizações, 
ao cabo, conferiram uma cultura própria à instituição.

Roberta Barbosa dos Santos (Escola Estadual Paraíba-Ciep)
• Os lugares do livro e dos leitores no Colégio Farroupilha: a trajetória de uma biblioteca 

escolar (Porto Alegre/RS - 1968-1988)
O presente estudo inscreve-se no campo da História da Educação e assenta-se nos postulados da 
História Cultural, tendo como inspiração estudos acerca da história das bibliotecas e da leitura. A 
pesquisa buscou investigar a criação da Biblioteca Manoelito de Ornellas, fundada em 1968, nas 
instalações do Colégio Farroupilha – pertencente à rede privada da cidade e Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul – e os sentidos atribuídos ao cotidiano escolar daquela instituição nas duas décadas 
seguintes. Inicialmente chamado Knabenschule des Deutschen Hilfsverein, o colégio teve sua sede 
inaugurada no centro de Porto Alegre, passando para sua sede atual, no bairro Três Figueiras, no 
ano de 1962. Ainda na primeira sede, supõe-se que já havia uma espécie de biblioteca improvisada, 
mas foi com a mudança que a biblioteca “oficial” foi implantada. Entendendo a biblioteca como 
um lugar de pesquisa e conservação do saber coletivo por meio do escrito, o estudo assenta-se na 
afirmativa de Umberto Eco (2010) ao defender que a mesma teve seu passado e terá seu futuro 
dedicado ao livro e sua conservação, o que a torna um templo da memória vegetal. Para Eco, “uma 
biblioteca é a melhor imitação possível, por meios humanos, de uma mente divina, onde o uni-
verso inteiro é visto e compreendido ao mesmo tempo” (ECO, 2003). Partindo desta concepção, o 
estudo toma a biblioteca como disseminadora das práticas de leitura da comunidade escolar do 
Colégio Farroupilha e busca investigar e compreender o significado que a mesma exerceu na vida 
de seus alunos entre os anos de 1968 e 1988. Tendo a história oral como suporte metodológico, 
foram realizadas entrevistas com alguns membros da escola na época em questão – tais como a 
primeira bibliotecária e a diretora, sendo esta última uma grande entusiasta da criação da biblio-
teca. Paralelamente, a análise de documentos, feita a partir dos artefatos encontrados em visitas à 
biblioteca Manoelito de Ornellas e ao Memorial do Colégio Farroupilha, foi também fundamental 
nesta pesquisa: enquetes sobre as preferências de leituras dos alunos, balanços dos leitores mais as-
síduos, entre outros documentos, serviram de suporte para compreender um pouco da trajetória 
desta biblioteca escolar e seus significados.

Márcia Regina dos Santos
• A letra e a disciplina: A prescrição e os saberes nos livros de Educação Moral e Cívica 

(Florianópolis - 1970/1980)
Um modelo para a escola brasileira, especialmente a partir da proclamação da República baseou-
se em moldes europeus tanto na estrutura física, como organizacional e pedagógica. Neste contex-
to também foram definidas as disciplinas escolares, que se constituíam de uma seleção de saberes 
para serem ensinados. No Brasil, na década de 1960, com as transformações políticas e sociais ocor-
ridas por ocasião do Golpe Civil-Militar de 1964, o Estado estabeleceu um vínculo muito estreito 
com os sistemas de ensino e passou a agir diretamente na seleção de saberes. O objetivo era formar 
os jovens cidadãos de modo que atendessem ao perfil de cidadania esperado, fundamentado pelos 
valores de obediência, ética e patriotismo. Este estudo aborda a inserção de uma disciplina escolar 
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chamada Educação Moral e Cívica, que constou nos currículos oficiais das escolas brasileiras de 
1969 a 1993, data da revogação do Decreto-lei nº 869/69 que a instituiu como obrigatória. Buscou-
se estabelecer as relações entre as prescrições do Decreto-lei, as finalidades da disciplina e a seleção 
de saberes. A análise amparou-se num corpo documental composto por doze livros das décadas 
de 1970 e 1980, que circularam nos sistemas de ensino de Florianópolis, acervo pessoal da autora. 
O trabalho foi elaborado a partir dos conceitos de disciplina escolar e cultura escolar, ancorados na 
abordagem da História Cultural. Discutindo a criação da disciplina como uma construção cultural 
e histórica, este trabalho levantou pontos de diálogo entre a seleção de saberes e o modo como 
eram trabalhados nos livros, suas peculiaridades e negociações.

Artur Diego da Silva Alexandrino (Professor municipal - concursado)
• Memórias e representações: da formação docente do curso normal do Colegio Dom Feliciano 

(1970 – 1990)
Pretendo investigar as narrativas dos sujeitos envolvidos no processo de formação docente no 
Colégio Dom Feliciano, situado no município de Gravataí/RS, na temporalidade de 1970 a 1990. 
Os objetivos consistem em identificar e analisar os elementos que fundamentam o discurso de 
tradição do colégio na comunidade local, além de refletir sobre o processo de formação docente 
e sua relação com a produção de uma tradição. A pesquisa se fundamenta nos preceitos da His-
tória Cultural (CHARTIER, 1990; LE GOFF, 1995 e BURKE, 2005) para a compreensão e analise das 
perspectivas históricas. O levantamento documental tem por base a metodologia da História Oral 
(AMADO e FERREIRA, 2002) em conjunto a técnica de entrevistas (ALBERTI, 2005). O conceito 
de História das Instituições, apresentado por Justino Magalhães (2004) auxilia no entendimento 
histórico e dos contextos do colégio e suas diferentes relações. Já o conceito de memória, embasa-
se nas definições de Maurice Halbwachs (2006) e Ecléa Bosi (2004). As memórias são carregadas 
de Representações (CHARTIER, 1990) que os sujeitos constroem sobre as realidades vivenciadas. 
O conceito de Tradição em uma concepção histórica elaborado por Hobsbawn e Ranger (1997) 
destaca que as invenções das tradições indicam sintomas importantes e devem ser analisados em 
seus contextos, estabelecendo relações mais amplas na sociedade. Buscando investigar os objetivos 
propostos se configuram duas categorias analíticas: a identificação e a analise dos elementos que 
constituem e fundamentam a tradição da instituição escolar e a formação de professores. Apresen-
to as subcategorias destacando primeiramente, a tradição existente na profissão docente que se 
apresenta com o discurso da valorização da profissão no passado. Seguindo na categoria tradição, 
busco elementos que auxiliam na identificação e na compreensão da tradição que o Colégio Dom 
Feliciano possui na sociedade de Gravataí. Os relatos permitem pensar o prédio da escola como 
um elemento significativo da materialidade e da influência da invenção da tradição institucional, 
assim como, observar as motivações que levaram essas estudantes a optarem por realizar sua for-
mação profissional nesse colégio. Abordando agora a outra categoria de análise, busco representar 
os procedimentos utilizados na formação profissional docente. Abordo as narrativas que auxiliam 
nas percepções e entendimentos das características que definem o tipo de formação realizado na 
instituição. Percebe-se fortemente nos relatos como o das práticas educacionais da instituição a 
exigência de uma vasta produção de materiais pedagógicos. As congregações escolares apresen-
tam como característica marcante a rigidez na questão disciplinar como estratégia de regulação e 
normatização. 

Valeska Alessandra de Lima (CNPq)
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• Projeto Memórias Histórias da FACED: rememorações da Faculdade de Educação da UFRGS 
(1970-2010)
O Projeto Memórias e Histórias da FACED é um projeto de pesquisa que busca estabelecer apro-
ximações entre as memórias da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Brasil (FACED/UFRGS) e de seus atores sociais, entre as décadas de 1970 e 2010. A Histó-
ria da Educação no Brasil ainda guarda muitos silêncios, entre eles estudos e investigações sobre 
instituições de formação docente e memórias de seus atores educativos. É comprometida com 
essa discussão que o tema e o objeto desta pesquisa estão intimamente ligados aos estudos da 
História da Educação e da memória. Os trabalhos com memórias e, especialmente, com narrativas 
de sujeitos, por meio da metodologia da História Oral, oferecem uma dimensão singular para que 
se estabeleçam relações entre o passado educacional e o presente em que vivemos. Essas inter-re-
lações despertam o interesse pela História da Educação e demonstram o significado em estudar 
o pensamento e os contextos de outras épocas educacionais. Portanto, investigar as memórias 
institucionais e de seus sujeitos é uma forma de buscar os processos identitários de construção da 
Faculdade de Educação. O que se pretende nesta investigação é compreender como, no presente, 
esses professores da FACED/UFRGS rememoram o tempo vivido nesta instituição e quais marcas 
que a mesma lhes deixou. Até o presente momento, muitos documentos foram examinados e 17 
entrevistas semi estruturadas realizadas, além de uma roda de memórias com antigos servidores 
que enfatizava as experiências vividas na FACED. Assim, ao longo desse estudo, emergiram três 
categorias de análise: lembranças da época da ditadura civil-militar, as greves nas Universidades 
Federais e a importância da Faculdade como um espaço de constituição das identidades desses 
professores. O Projeto Memórias e Histórias da FACED tem um valor social por produzir fontes 
para a História da Educação, dar visibilidade à história dessa instituição de ensino e valorizar as 
trajetórias desses sujeitos que construíram esse espaço de formação docente no Rio Grande do Sul.

033. Culturas, memórias e histórias: espaços e territórios na/da cidade
Coordenação: Carlos Alberto De Oliveira, Célia Rocha Calvo

Resumo: Esse Simpósio tem como proposta reunir pesquisadores/historiadores interessados em 
refletir concepções e formulações da História Social priorizando o eixo temático: culturas e memó-
rias nos processos sociais de constituição dos espaços e territórios nas/das cidades. Ao tempo em 
que busca aprofundar as reflexões originadas por ocasião do SNH 2013, quando foi proposto pela 
primeira vez.
Justificativa: Proposto originalmente por ocasião do SNH 2013, realizado em Natal/RN, preten-
de nesta reedição, aprofundar as reflexões apresentadas anteriormente, fortalecendo as diferentes 
interlocuções originadas anteriormente, bem como promover o debate sobre investigações dos 
processos sociais que configuram a cidade e a sua paisagem tanto nos atos de intervenção técnica-
política dos projetos dominantes, como naqueles que se cruzam e se conflitam nas relações vividas 
por seus moradores, nesse enfoque apreender a cidade como expressão de um campo conflituoso, 
no qual as muitas memórias e histórias exprimem-se como atos de apropriação, de pertencimen-
to social de diferentes sujeitos históricos, mediante suas vivencias e experiências nos processos 
de exclusão, expropriação e, portanto de dominação/ resistência e insubordinação. Refletir esses 
significados por meio das memórias – nos diferentes suportes materiais -tem significado trabalhar 
com o que chamamos de “Muitas Memórias , portadoras de outras histórias”, porque reveladoras 
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de significados e sentidos que pontuam os espaços da cidade, nos territórios de viveres dos traba-
lhadores. 
Nessas articulações, cultura deixa de ser pensada como esfera superior, ou apenas como lugar de 
expressão das manifestações artísticas, “tradicionais ou populares” para ser entendida no interior 
do próprio processo social onde os homens constroem e reconstroem suas experiências, espaços 
e territórios. Desse modo a cultura diz respeito ao reconhecimento das relações entre diferentes 
sujeitos que inscrevem na cidade, os seus fazeres/saberes. Pensada assim as culturas evidenciam 
diferenças que se configuram nos modos de ser e de viver,como disse, Stuart Hall “num campo de 
forças das relações de poder e de dominação culturais” (HALL,2003)
Ao definirmos a culturas, memórias e historias neste prisma de reflexão e de diálogo apontamos 
a existência de um campo social onde memórias hegemônicas e alternativas são produzidas na 
vida quotidiana, o que coloca a importância e o compromisso de reavivar lembranças e narrativas 
de sujeitos excluídos e dissidentes. Nesta proposição refletir temáticas relacionadas às “memórias, 
tradições e patrimônios” buscamos perceber ai espaços e formas por meio das quais as memórias 
constituem sua materialidade na cidade. 
Com esses procedimentos buscamos reconhecer a autoria dos sujeitos na produção dos registros/
linguagens paracompreende-los como agentes nos processos de ordenação e reordenação dos es-
paços, na construção de territórios urbanos e por meio dessas ações/proposições refletir sobre 
os direitos à cidade, articulados ou não aos sentimentos de pertença social, em contraposição ou 
aproximação aos atos de fundação/valorização de memórias hegemônicas correlacionadas aos 
grupos dominantes.
Nessa perspectiva entendemos que refletir sobre culturas, memórias e cidades, significa antes re-
conhecerproblemáticas evidenciadas num processo de disputas entre diferentes sujeitos, em suas 
atitudes de preservar e ou inventariar tradições, hábitos, costumes, modos de viver, explicitados 
num processo constitutivo e constituidor de memórias e histórias sobre a cidade.
Assim o trabalho com muitas memórias, outras histórias tem nos levado a captar tais experiências 
nas maneiras como a cidade é vista, sentida e vivida pelos diversos sujeitos sociais. Mais do que 
proclamar a sua historia apenas nas políticas culturais hegemonizadas procuramos desenvolver 
investigações tendo a cidade em sua dimensão simbólica e material como expressão dasrelações 
sociais instituídas por diferentes sujeitos e agentes, responsáveis pela sua construção enquanto pa-
trimônio cultural e lugar de direitos construídos nos vínculos que os sujeitos estabelecem nos seus 
viveres quotidianos.

Sérgio Armando Diniz Guerra (Unversidade do Estado da Bahia)
• Memórias do Bar Quintal do Raso da Catarina (Salvador/BA, 1979-1994)

A “Abertura Política” na Bahia teve seus locais de articulações, encontros e reuniões, espalhados 
por várias entidades, dentre as quais se destacam associações da sociedade civil organizada, cen-
tros das igrejas progressistas, especialmente, aquelas ligadas a chamada “Teologia da libertação” e, 
principalmente, as entidades sindicais e profissionais, como a Associação dos Funcionários Públi-
cos do Estado da Bahia, o Clube de Engenharia, o Instituto dos Arquitetos do Brasil – Secção da 
Bahia e o “Sindiquímica”, que abrigava os trabalhadores do Polo Petroquímico de Camaçarí.
Estas instituições tinham em comum amplos espaços que permitiam a reunião de um número sig-
nificativo de militantes, seja em seus auditórios, pátios e salões, onde se agregavam as várias forças 
vivas e democráticas da sociedade baiana de então, para construírem em assembleias, encontros e 
congressos, seus planos de ação e projetos de construção da nova sociedade que sucederia a dita-
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dura que então se esvaia.
Entrementes, a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia, a AEABA, aliada a uma sede em 
um casarão no centro da cidade, onde se encontrava um pequeno auditório e um grande conjunto 
de pequenas salas que serviriam para as novas entidades que se criavam, possuía um Quintal, onde 
se implantaria um Bar, que se tornou ponto de confluência e encontro de um vasto segmento da 
esquerda, boêmia, cultural e democrática. 
Registrar estes momentos de congraçamento etílico, debates políticos e embates democráticos 
levou a construção de um site, com o nome de “Memórias do Bar Quintal do Raso da Catarina”, 
no qual se postavam fotos, versos e textos variados, que numa rápida comunicação congregou 
inúmeros compartilhamentos, curtidas e postagens, que atingiram milhares de participações de 
pessoas que conviveram naquele espaço, especialmente, neste rico momento de reconstrução da 
vida democrática e organizativa da sociedade baiana.
Deste modo, este “cortiço sócio-cultural e sindical” abrigou várias entidades pré e sindicais, am-
bientalistas, a CUT-Ba, e ainda abriga associações que viraram sindicatos ou até mesmo conselhos 
regionais de várias categorias profissionais de nível superior.
A descrição saudosista, porém alegre e gostosa, deste ponto de encontro de amigos, artistas e 
militantes, se constituiu num grande mosaico, construído basicamente por 2 irmãos, doutores e 
professores universitários, autores da maioria dos textos básicos que serviram de provocação e ro-
teiro para outras contribuições que vieram. em prosa e verso, fotos, e bastante compartilhamentos 
e curtidas, que levaram a publicação em livro homônimo. É esta reconstrução de uma época que 
trata este trabalho de História e Memória.

Isaac Gonçalves Sousa (Academia Caxiense de Letras)
• A poesia do passado reencontrado: o encontro da velha guarda caxiense como estratégia de 

evasão do tempo
Um grupo de homens e mulheres de meia idade autointitulado Velha Guarda Caxiense busca re-
encontrar o tempo de sua juventude através de um evento bienal. Filhos de “famílias tradicionais”, 
nos anos 1960/1970, eles faziam parte da elite local. O Centro da cidade era seu lugar privilegiado 
de sociabilidade – carregava os signos do seu status. Transformações econômicas fizeram essas fa-
mílias decaírem em classe média e novos significados foram fabricados para os antigos espaços de 
sociabilidade de elite. Desde 2010, eles realizam um encontro bienal que dura de três a quatro dias 
– no qual eles ocupam os espaços da urbe e recuperam seus antigos significados – lançam sobre a 
cidade uma tintura discursiva que lhes devolve o antigo prestígio e (momentânea e simbolicamen-
te) anula os efeitos do tempo. Propõe-se compreender esse evento como a fabricação (poiesis/po-
esia) de um tempo reencontrado – uma estratégia de evasão que reconstitui o tempo de outrora.

Hennan Gessi (Universidade Federal de São Paulo)
• A Difusão do Lazer na Cidade de São Paulo: O Caso do Parque Shanghai (1937-1968)

Este artigo buscará evidenciar o processo de difusão de espaços de lazer na cidade de São Paulo, 
abordando especialmente a trajetória de uma experiência: do Parque de Diversões Shanghai, em-
preendimento privado surgido na capital paulista em meados década de 1930 no contexto de sua 
vertiginosa expansão. Destarte, para a construção desse artigo, foram examinadas fontes textuais e 
iconográficas, com a intenção de compreender o modo de inserção deste equipamento na cidade 
em uma época em que a questão do lazer estava sendo introduzida, tendo em vista as graduais 
conquistas no campo do trabalho, a ampliação das demandas por novos espaços de lazer e os de-
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bates em torno da regulamentação do direito ao lazer.

Dalila Müller (Universidade Federal de Pelotas)
• As transformações da cidade refletidas na transformação de um hotel: a cidade de Pelotas e 

o Hotel Aliança
O trabalho discute a trajetória do Hotel Aliança de 1843 até 1968, quando foi demolido, e sua 
relação com as transformações ocorridas na cidade de Pelotas durante este período. Divide-se 
em três períodos: a gênese (1850-60), o auge (final do século XIX e início do XX) e a decadência 
(1968). As informações foram obtidas nos jornais diários de Pelotas. Com o declínio da Revolução 
Farroupilha e, principalmente após do término da mesma, Pelotas retoma o seu crescimento po-
pulacional, econômico, urbano, social e cultural. Instalam-se fábricas e casas comerciais; antigos 
moradores retornam e imigrantes chegam na cidade; a Câmara Municipal reinicia suas atividades; 
a atividade charqueadora se intensifica; surgem os primeiros jornais e tipografias; sociedades re-
creativas, culturais e assistenciais e novos espaços de lazer são criados. Nesse contexto é aberto o 
Hotel Aliança na rua XV de Novembro. Além da hospedagem, o Hotel oferecia espaços para jogos, 
venda de bebidas e alimentação, ceias e banquetes. Desse modo, era destacado não só pela quali-
dade da hospedagem, com quartos “asseados” e “bom tratamento com o público”, mas também 
pelo oferecimento de ceias e banquetes e espaços de lazer, para uma população que crescia e que 
se queria civilizada. A partir de 1860 melhorias foram realizadas na cidade, como o telégrafo, a ilu-
minação pública, o transporte público por tração animal, a instalação da Cia. Hidráulica Pelotense, 
a telefonia, a construção da estrada de ferro. Os melhoramentos na zona urbana continuaram a ser 
realizados no início do século XX, como energia elétrica, o bonde elétrico, telefonia, o sistema de 
esgotos. É também nesse período que o Hotel Aliança passa por grandes reformas, aumentando 
o número de quartos, instalando a luz elétrica, o esgoto, a água encanada, sendo considerado, em 
1916, “em seu gênero o estabelecimento que maiores comodidades oferece aos forasteiros e ao 
público” e “um estabelecimento que acompanha o progresso de Pelotas”. A partir de 1950 a cida-
de passa por diversas remodelações com a ampliação das redes de água e esgotos; a melhoria das 
condições do tráfego urbano; a ampliação das redes de iluminação pública; a construção de praças 
e jardins; a remodelação e arborização das principais ruas da cidade e a construção de novas ave-
nidas. Todas essas transformações no espaço urbano faziam com que Pelotas estivesse no rumo da 
modernização. Porém, o Hotel Aliança não conseguiu acompanhar essas transformações, fechou 
suas portas e foi demolido em 1968 para a construção de uma galeria e um prédio de 12 andares, 
desse modo, “a cidade ficará, urbanisticamente, mais identificada com o século XX”. Assim, “aos 
imperativos do progresso e das novas condições de vida, extingue-se agora uma das mais queridas 
relíquias da terra pelotense”.

Juliene do Valle Tardeli Cruz (SEEDUC)
• Discurso e Identidade: Itaipu e a Pesca como Patrimônio

O presente artigo tem por objetivo discutir o papel de uma ação de patrimonialização na Vila de 
Pescadores da praia de Itaipu como meio de resistência às mudanças ocorridas no bairro de Itaipu, 
cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Nesta Vila se encontra um grupo de pescadores tradicionais, que 
exercem a pesca artesanal. Até a década de 1970, quando houve o crescimento imobiliário na área 
de Itaipu, a pesca servia como modo principal de subsistência para as pessoas que ali habitam. Nos 
últimos anos, porém, os pescadores, que aprenderam o ofício da pesca como herança de família 
têm se preocupado com as mudanças no bairro e nas condições de manutenção da pesca artesa-
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nal. 
Em decorrência da urbanização do bairro e as transformações trazidas por ela, a comunidade de 
pescadores tem procurado reafirmar seus direitos recorrendo à valorização do seu modo de vida, 
atrelado a pesca. Tais mudanças têm sido como ameaças à manutenção da pesca artesanal por 
parte dos moradores desta praia e por isto, tem-se visto crescer articulações em prol do que Beatriz 
Sarlo denominou Políticas de Identidade. 
O processo de proteção ao patrimônio, que é o registro da pesca artesanal como patrimônio ima-
terial da cidade de Niterói é visto como articulação deste grupo de pescadores tradicionais em 
busca da manutenção dos elementos tradicionais ligados ao mundo da pesca. Neste sentido, abor-
da a relação entre identidade e trabalho e mostra como a comunidade de pescadores tradicionais 
promove discursos paralelos ao hegemônico , criando políticas de identidade. Problematiza ainda 
o uso de costumes baseados em leis locais como maneira de requerer seus direitos à preservação 
da memória local e de continuação de suas tradições.

Celio Jose Losnak (Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - UNESP-Bauru)
• Cidade, Território e Imprensa em São Paulo

A apresentação discute algumas representações veiculadas pela imprensa paulista em torno das 
cidades e do território do novo oeste de São Paulo do início do século XX. A instalação das fer-
rovias deu base à expansão cafeeira e à formação de cidades, foi usada como referência de uma 
territorialidade que se constituiu numa interpretação espacial dominante e difundida nos textos 
jornalísticos e nas identificações dos periódicos, articulou uma rede de cidades por meio dos tri-
lhos, unindo-as num mesmo processo de configuração do território e de significação para seus 
moradores e intérpretes. Textos propagandísticos da área correspondente à Estrada de Ferro No-
roeste do Brasil expandiram as representações além de São Paulo e o país, objetivando divulgar a 
região como símbolo da tradição paulista bem como do crescente progresso que se desenrolava 
na pujante terra bandeirante.

Vanessi Reis (UFRGS)
• Edifício Paglioli e Sala 1 Cine Vogue - inovações da Modernidade expressas na arquitetura e 

nas práticas da juventude, em Porto Alegre/RS.
A edificação tratada neste artigo foi construída em 1957, à esquina da Avenida Independência com 
a Rua Garibaldi, no Bairro Independência. O projeto de Remo José Irace e Miguel Irace foi enco-
menda da família Pagliogli, liderada pelo patriarca, Lyseu Paglioli – renomado neurocirurgião da 
cidade, muito reconhecido à época da construção do edifício.
A edificação, supostamente concebida aos moldes dos ditames Modernistas, em estrutura inde-
pendente de concreto armado com paredes de vedação, com sistema construtivo Dom-ino – mo-
delo idealizado pelo Arquiteto Charles-Edouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier), configurava nova 
torre plurifamiliar que se somava à nova paisagem da sempre vanguardista e historicamente eliti-
zada Avenida Independência.
Entretanto, à base da edificação foi instalado, na área livre do térreo, um espaço que se consagraria 
como um dos lugares mais frequentados, “badalados” e lembrados da época: o Cinema Vogue.
Contrariando qualquer preceito Modernista, a inclusão deste equipamento não previsto no pro-
jeto original, que completou 100% de taxa de ocupação do solo, e que tornou a edificação volu-
metricamente assimétrica e sem os devidos afastamentos dos lindeiros, soma-se à história da edi-
ficação, da Arquitetura Moderna de Porto Alegre e da própria cidade, por sua ruptura, infringindo 
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normativas municipais, desafiando a concepção modernista e despontando como um novo lugar 
da “nova” juventude e dos filmes com perfil cultural.
Incluiu-se numa rota de deslocamentos entre outros pontos de paragem e lanches de uma juven-
tude motorizada com lambretas e géis nos cabelos, e entre cinemas próximos, como o Mini Bristol 
(ao lado do Baltimore), à Avenida Osvaldo Aranha, no Bom Fim, e ao Cine ABC, na Cidade Baixa.
Estas inovações trazidas pelo equipamento e pela edificação são reflexos de uma modernidade 
desejada, e refletem-se tanto na materialidade da cidade, quanto nas novas práticas sociais de seus 
sujeitos. A apropriação dos cinemas de calçada por novas juventude e programação e a imagem de 
uma urbe verticalizada, que substitui seus velhos e abastados casarões por altos e novos edifícios 
Modernistas, apresentam uma nova Cidade.
O presente trabalho pretende apresentar estas modificações, a partir deste estudo de caso.

Leandro Climaco Almeida de Melo Mendonça (Universidade Federal Fluminense)
• Histórias e Memórias invisíveis: experiências de suburbanos com periodismo no Rio de 

Janeiro, 1880-1940
Neste trabalho buscarei refletir sobre os resultados parciais de minha pesquisa sobre um conjunto 
heterogêneo de periódicos produzidos ao longo dos bairros que conformavam os chamados su-
búrbios da cidade do Rio de Janeiro entre 1880 e 1940.
Ao questionar no presente a memória hegemônica acerca dos significados do que vêm a ser os 
subúrbios e as percepções compartilhadas acerca das vivências, valores e práticas atribuídas às po-
pulações que ali viveram e ainda vivem, chamados pejorativamente de suburbanos, venho, através 
da pesquisa com os periódicos ali produzidos ao longo do tempo, problematizar estas avaliações, 
na medida em que outras histórias e memórias, distantes daquela que resume a vida dos seus ha-
bitantes a uma vida sofrida e limitada intelectualmente, têm surgido das páginas dos impressos.
Histórias muito mais ricas e complexas que nos permitem conhecer uma população que, longe 
apenas de “reclamar” por melhorias na infraestrutura urbana e nas condições de trabalho, dei-
xavam suas marcas naqueles espaços da cidade através das suas inúmeras e criativas realizações. 
Os jornais, revistas e almanaques editados nos subúrbios traziam as marcas de uma cidade que se 
expandia. Se a imprensa que se transformava no período constituía um poderoso indício das mu-
danças operadas na antiga Capital Federal, os novos atores sociais e suas novas práticas, vivências 
e necessidades forçavam os periódicos a levarem para suas páginas os interesses os mais diversos.
Logo, buscarei apresentar os diferentes interesses que moveram os habitantes dos subúrbios a in-
vestirem tempo e dinheiro na prática jornalística. As tensões que surgiram a partir do projeto ven-
cedor de cidade, marcado pela crescente estratificação dos seus espaços, em plena execução no 
início do século XX, irão incentivar um conjunto de iniciativas não apenas no campo jornalístico, 
mas também na formação de uma ampla rede de comunicação social voltada para o estabeleci-
mento de meios capazes de pressionar o poder nos seus mais diferentes níveis
Com o crescente associativismo verificado no início do século XX entre os suburbanos - demons-
tráveis através da formação de ligas, clubes, congressos e associações - têm sido possível observar 
uma ação coletiva altamente politizada, mas jamais com um sentido único. E isso só tem sido pos-
sível graças ao trabalho com os periódicos suburbanos.
No ano de aniversário dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, fica mais uma vez evidente o si-
lêncio em relação às histórias e memórias daqueles que habitam os subúrbios, favelas e periferias 
da cidade. Logo, mais do que nunca precisamos dar espaço às vozes dos subúrbios de ontem, para, 
quem sabe, redefinir os sentidos dos subúrbios de hoje.
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Luís Manuel Domingues Do Nascimento (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• A igreja e a avenida: embates na modernização urbana na cidade do Recife

Desde o início do século XX, a área central da cidade do Recife vinha sendo objeto de sucessivas 
intervenções, reformas e/ou reordenamentos urbanos, que tinham por objetivos desobstruir e li-
berar as áreas centrais dos sobrados e demais construções que eram consideradas obstáculos para 
o progresso e que recebiam a designação e qualificação das mais depreciativas dadas pelos mento-
res do progresso: pardieiros, prédios velhos, insalubres e imprestáveis. A principal meta era dotar o 
centro urbano do Recife de avenidas largas e retilíneas para acomodação e circulação das máquinas 
automobilísticas, constituições de quadras aptas a receberem um novo conjunto arquitetônico 
de edifícios integrados ao funcionamento das redes econômicas e uma série de equipamentos 
urbanos adequados aos desenvolvimentos tecnológicos e aptos a atender as demandas de laser, 
cultura e urbanidade das sociedades regidas pelo signo do progresso. Uma das mais significativas 
alterações urbanas do Recife ocorreu entre os anos de 1971 e 1973, com a abertura, prolongamen-
to e alargamento da Av. Dantas Barreto no trecho compreendido entre o pátio da Igreja N. S. do 
Carmo e a Praça Sérgio Loreto, atingindo uma área de quase 4 km2. A justificada para a obra era 
a necessidade de buscar uma solução capaz de enfrentar o cenário caótico do tráfego de veículos 
na parte central da cidade e possibilitar uma ligação direta e fluente entre o centro e a zona sul da 
cidade. A execução dessa obra implicou na demolição do casario de feições coloniais e da Igreja do 
Bom Jesus dos Martírios, construída entre 1791 e 1796, com uma fachada em estilo rococó, pela 
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios. Os defensores da preservação da Igreja exigiam o 
seu tombamento como um bem histórico-cultural, pois ela era a única igreja do Brasil totalmente 
edificada por escravos no Brasil. Nesse embate teve lugar o episódio que o historiador Denis Ber-
nardes denominou “A Batalha dos Martírios”: o confronto entre personalidades e autoridades da 
cidade reunidos em grupos com interesses opostos quanto à necessidade da Av. Dantas Barreto e 
ao destino da paisagem arquitetônica colonial remanescente dos bairros de Santo Antônio e São 
José. Nesta comunicação, analisaremos a lógica modernizante, fundada nos critérios de uma socie-
dade típica do capitalismo tardio, que orientou a construção da Av. Dantas Barreto e as políticas 
municipais no período, averiguando os embates suscitados e os desdobramentos em seu contexto 
histórico.

Elizabeth Johansen (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• A construção da territorialidade de um patrimônio cultural: o estudo da Casa do Divino

Atualmente, não se compreende o patrimônio como capaz de representar apenas uma pequena 
parcela da sociedade, mas sim de demonstrar toda a riqueza dessa mesma sociedade a partir da 
proteção de elementos culturais de diversos segmentos que a compõem. De um discurso patrimo-
nial que inicialmente se referia exclusivamente aos grandes monumentos do passado, representa-
tivos de fatos importantes de um povo ou nação, avançou-se para uma concepção de patrimônio 
como conjunto dos bens culturais que incorporou as dimensões testemunhais do cotidiano, refe-
rentes às identidades coletivas. Patrimônios de valor regional ou municipal, de comunidades como 
as dos indígenas, ou representativos das mulheres, ou de grupos religiosos passaram a ser defendi-
dos como bens patrimoniais. Portanto, a diversidade humana e ambiental foi considerada com um 
valor universal a ser promovido. Partindo do princípio da representatividade e de uma concepção 
ampliada de patrimônio cultural, alicerçada na relação da sociedade com sua cultura em uma di-
mensão espacial específica é que se apresenta o objeto de estudo da presente comunicação: a Casa 
do Divino, existente em Ponta Grossa desde 1882. Segundo registros o culto ao Divino Espírito 
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Santo na forma de festas, novenas, orações, bingos, músicas, promessas, danças e barracas com 
comes e bebes teve origem a partir de uma promessa feita pela Rainha Isabel de Aragão, no século 
XIII, diante de uma crise que Portugal passava. Em Ponta Grossa, o culto ao Divino Espírito Santo 
teve início em 1882 quando D. Maria Julia Cesário Xavier encontrou em um olho d’água uma ima-
gem do Espírito Santo. Após 132 anos de abertura a Casa do Divino, mesmo tendo sido fechada 
por pouco tempo, mantém-se enquanto um espaço de religiosidade católica popular, que possui 
materialidade específica em um local único, mas construiu nessa trajetória um alcance espacial que 
se desconhece, portanto necessita de estudos.

Sabina Ferreira Alexandre Luz (MAST)
• Do Castelo ao Januário: o Observatório Nacional muda de morro

O Observatório Nacional também era conhecido como Observatório do Castelo devido a sua ins-
talação numa igreja jesuítica que ficava neste morro. No entanto, no contexto dos anos 1910 e 
1920 com as transformações urbanas do Rio de Janeiro e, principalmente, com a decisão do des-
monte do Morro do Castelo o Observatório foi transferido para o Morro de São Januário. Ainda 
que o pedido de transferência da instituição feito pelos diretores do Observatório fosse recorrente, 
foi apenas com a deterioração flagrante do edifício somada à decisão do arrasamento do Castelo 
que o Observatório pôde de fato ganhar novas instalações mais apropriadas para comportar os 
instrumentos científicos que lhe cabiam. O que pretendemos analisar aqui é a forma como se deu 
este processo de transferência considerando sobretudo a relação entre a paisagem urbana e o Ob-
servatório do Castelo. Neste sentido, vamos refletir sobre alguns elementos de ciência que faziam 
parte do cotidiano carioca, como o fornecimento da hora local da cidade, feito todos os dias pelo 
Observatório, através de uma torre e do balão que ficavam no topo do terraço do edifício. Através 
destes elementos esperamos destacar de que forma a instituição científica se via inserida no espaço 
urbano e de que forma interagia com e era diretamente influenciada por ele. Contribuindo, assim, 
para um maior diálogo entre a história urbana e a história social da ciência.

Janaína Ferreira Silva (Escola Estadual de Uberlândia)
• Escola Pública e cidade: memórias e histórias sobre a Escola Estadual de Uberlândia-MG.

A pesquisa que venho desenvolvendo surgiu de um projeto que visava discutir a relação entre a 
cidade de Uberlândia, luta de classes e instituições de ensino. Ao longo das orientações o projeto 
tem assumido um novo corpus, isso se deve com o avançar da pesquisa, leituras e disciplinas. 
O objetivo da pesquisa é investigar o processo de transformação que a cidade viveu, entre os anos 
de 1940 a 1980, em questões que envolvem o letramento, o direito à educação pública e memórias 
na cidade. As contradições desse processo de chegada da classe trabalhadora às escolas suscitam 
caminhos para investigar os embates entre ‘culturas’ tendo às escolas públicas como instituições 
que compõe o espaço urbano, e por isso não isoladas às relações de classes. Nesse processo amplo, 
há a Escola Estadual de Uberlândia que foi assumindo diferentes sentidos e significados na cidade, 
mas que percebemos a existência de uma memória que se afirma no social como sendo a história 
da escola chegando a tornar-se referência ao falar de escola e educação pública na cidade. Sobre 
essas relações sociais históricas temos procurando com essa pesquisa caminhos que nos permitam 
perceber outras histórias e memórias que se constituíram ao longo do processo, atribuindo senti-
dos e significados as diferentes condições do estudar na cidade e no Colégio Estadual de Uberlân-
dia, mais conhecido como ‘Museu’. A memória que estou chamando de ‘excelência e brilhantismo’ 
acaba também por construir uma concepção sobre a educação da cidade que não trata a negação 
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de direito e as condições de escolas para as classes trabalhadoras, e esse elemento vem instigando 
a investigação que vem sendo construída.

Edivania Santos Alves (SEDUC / ESMAC)
• O programa Chão Legal e ações insurgentes de moradores no Projeto de Urbanização e 

Saneamento Ambiental da Bacia da Estrada Nova (PROMABEN) em Belém/PA.
O artigo pretende analisar reivindicações, proposições e ações insurgentes travadas por moradores 
atendidos pelo programa Chão Legal desenvolvido como estratégia de segurança fundiária em pa-
ralelo à realização do Projeto de Urbanização e Saneamento Ambiental da Bacia da Estrada Nova 
(PROMABEN) em andamento na cidade de Belém, capital do estado do Pará. O Censo IBGE (2010) 
indica a existência de aproximadamente 370 mil imóveis, sendo que 53% destes são considerados 
irregulares. É evidente uma “queda de braço” entre setores empresariais e setores populares, pela 
alocação de recursos orçamentários e orientação política e técnica dos projetos urbanísticos. A 
Bacia Hidrográfica da Estrada Nova ocupa 16% da área da malha urbana de Belém corresponde à 
porção de maior densidade populacional e uma das maiores aglomerações da sua pobreza urbana, 
abrangendo integralmente os bairros da Cremação, Condor, Jurunas e Guamá e parcialmente os 
bairros de São Brás e Cidade Velha. As interpretações discutidas neste trabalho alinham-me às for-
mulações postuladas por FERNANDES e CANO (2011) e MARICATO (2000) a respeito do estudo 
das cidades como lócus do capitalismo globalizado; a noção de movimentos sociais ampara-se 
na perspectiva de THOMPSON (1987), SCHERER-WARREN (2006) e FENELON (1992) além de 
reflexões sobre o popular frente ao planejamento urbano empregando as discussões de PIMENTEL 
(2008) e finalmente as ações insurgentes baseiam-se no trabalho de RANDOLPH (2013 e 2014). O 
corpus documental analisado na produção deste ensaio conta com matérias jornalísticas, relató-
rios do projeto e entrevistas com moradores.

Renata Geraissati Castro de Almeida (Universidade Federal de São Paulo)
• Rizkallah Jorge Tahan: sua vivência e atuação profissional na cidade de São Paulo

Este artigo intenta mostrar a biografia de um expoente imigrante sírio-libanês com ascendência 
armênia Rizkallah Jorge Tahan (1868-1949), tendo como principal objetivo abordar sua atuação 
profissional na cidade de São Paulo. Rizkallah desembarcou no porto de Santos em 1895 e buscou 
uma profissão que se adequasse com a especialização que havia aprendido com seu pai e que 
desempenhava desde sua terra natal, a fundição de cobre. Após três anos na capital paulista o 
imigrante inaugurou a Casa da Boia, casa comercial que vendia, principalmente, materiais hidráuli-
cos, na grande maioria feitos em cobre e trazidos do exterior, com principal destaque para a “boia 
sanitária” que posteriormente se tornou a razão social do comércio.
Sua indústria de materiais sanitários permitiu seu enriquecimento, não apenas em decorrência de 
sua habilidade artesanal e da qualidade dos objetos vendidos, mas também pela situação sanitária 
e a importância dada a ela neste período tanto no âmbito regional da cidade de São Paulo, quanto 
no âmbito nacional e mesmo internacional. Em São Paulo após a Proclamação da República, o 
Estado ao assumir a responsabilidade de criar mercado de trabalho livre, sentiu a necessidade de 
estender sua ação no sentido de criar uma infraestrutura institucional capaz de atender aos pro-
blemas decorrentes do aumento populacional por ela incentivado, se tornando o responsável pela 
saúde pública a partir de 1891.
Portanto, procurou-se demonstrar que a cidade de São Paulo ao propiciar um entrecruzamento da 
imigração, do sanitarismo e da técnica, possibilitou a experiência de vida de Rizkallah, demonstran-
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do que as cidades não são apenas um pano de fundo para os indivíduos, uma vez que contribuem 
na constituição dos mesmos.

Álvaro Souza de Araújo Neto (Secretaria da Educação Bahia)
• “O Silencio dos Vencedores”: Integralismo, Discurso, Poder e Memória no Sul da Bahia

O Integralismo, fundado pelo escritor paulista Plínio Salgado, propunha uma revolução “política, 
moral e espiritual” para o Brasil. Visava a implantação de um governo forte e centralizado e utili-
zando-se do lema “Deus, Pátria, Família”, torna-se “o primeiro partido de massa do país”. Em 1934 
foram fundados os núcleos de Ilhéus e Itabuna (cidades localizadas no Sul da Bahia), que funcio-
naram até 1937. Estes tiveram uma vida política atuante, se envolvendo em conflitos políticos, 
ideológicos e mesmo físicos. Chegando mesmo a lançar candidatos a prefeito nas duas cidades e 
elegeu vereadores nestas. Os integralistas foram notícia constante nas páginas da imprensa peri-
ódica regional. Em Ilhéus, o Diário da Tarde, manteve uma relação ambígua e controversa com os 
integralistas, e por vezes cedendo espaço a estes. Em Itabuna, dois jornais adotaram postura diver-
sa: A Época manteve uma postura crítica ao integralismo, enquanto que O Intransigente abriu-lhes 
espaço para que disseminassem seus ideais neste periódico. Após o golpe estadonovista em 1937, 
as prefeituras de Ilhéus e Itabuna foram assumidas por personagens oriundos das fileiras do movi-
mento integralista que logo se encontravam “perfeitamente integrados ao Estado Novo” enquanto 
que o integralismo, como partido político, era extinto no país. Sendo assim, surgem questionamen-
tos que conduzem este estudo: o que foi o movimento integralista no Sul da Bahia? O que o difere 
e o aproxima do movimento a nível estadual e nacional? Qual a relação entre o integralismo e a 
imprensa regional? Quais os discursos veiculados pelos membros do movimento, principalmente 
na imprensa regional? E, por fim, qual a memória construída regionalmente em relação ao inte-
gralismo? Esta memória foi fruto de uma percepção regional, ou foi influenciada por necessidades 
outras após uma nova conjuntura política? São diversas perguntas em busca de uma resposta. 
Enfim, uma crítica a atual memória regional que ainda dorme sob as “verdades” dos memorialistas 
regionais, por vezes são ligados aos mesmos produtores dos discursos de legitimação da época em 
estudo. Em linhas gerais, com buscas iniciais percebemos que, após o golpe estadonovista, muitos 
integralistas de outrora continuaram circulando nos meios sociais, enunciando seus discursos po-
líticos, enquanto o integralismo em nível nacional e estadual era perseguido. E a imprensa regional 
“atuante” e às vezes combativa de antes, quedou muda, (por conveniência e interesse?) acerca 
do passado integralista de lideranças que assumiram cargos públicos após o golpe. Ou mais, nos 
parece que os próprios ex-integralistas fizeram questão de apagar o seu passado, e criar uma nova 
memória, com discursos novos (ou velhos, mas remodelados?) dentro da estrutura política impos-
ta a partir de 1937.

Camila Araujo Gonçalves (Colégio Novo Anglo)
• Liceu de Artes e Ofícios de Amparo: uma visão social do ofício (1910 a 1940)

A cidade de Amparo se inseriu no ideal republicano de civilização e progresso, pois, já na segunda 
metade do século XIX, a preocupação das elites amparenses era de remodelar a cidade criando 
um projeto urbanístico racional que incluía a criação de bairros operários, áreas para instalação de 
indústrias, introdução de novos modelos arquitetônicos, etc.
Nesse contexto, o coronel João Belarmino iniciou o projeto de trazer para a cidade o Liceu de Artes 
e Ofícios, escola que teve início às suas atividades em 1º de fevereiro de 1913, com cursos de eletri-
cidade, marcenaria e correaria.
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O Liceu de Amparo teve uma atuação bastante precisa na cidade, com exposições periódicas de 
móveis, máquinas e artefatos projetados e executados pelos alunos. A escola chegou a ter uma 
exposição permanente para vendas dos produtos do trabalho dos alunos e professores, localizado 
no centro da cidade. Com o fruto dessa comercialização dos artefatos os alunos e impostos foram 
pagos, assim como a manutenção do Liceu foi garantida. 
A partir desse histórico, iniciamos o debate sobre a desqualificação do trabalhador manual e a 
falta de design nos objetos da vida cotidiana, iniciada no século XIX, auge da industrialização e 
da urbanização. O abandono das tradições resultou em falta de sensibilidade ao ritual, a perda da 
capacidade artesanal, o egoísmo da vida moderna, etc. Em contrapartida a esse processo, os mo-
biliários, que servirá de base para a reflexão do tema, serão a representação da importância desse 
artífice na sociedade amparense. A valorização do trabalho se torna justificativa para a preservação 
dos mobiliários que são símbolos importantes para a cidade, pois expõe não apenas a estética e 
técnica alcançada pelos alunos, mas o desenvolvimento das artes e ofícios e a inserção do artífice 
na sociedade do interior paulista que paulatinamente se industrializava.
O tema da preservação do patrimônio histórico e cultural em sua relação com a dimensão dos 
mundos do trabalho mostra um saber técnico ao mesmo tempo material e intangível, pois o tra-
balho necessita, ao mesmo tempo, dos braços e da inteligência. Ou seja, a preservação patrimonial 
não constitui um fim em si mesma, mas sim uma garantia do direito à memória individual e cole-
tiva, elemento fundamental do exercício da cidadania. 
A base de reflexão dessa comunicação se dá no âmbito da discussão sobre artes e ofícios desde a 
Europa do século XIX até o contexto do Brasil entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do 
século XX. A partir desse debate, o cruzamento das informações sobre a formação de artífices com 
a sua produção, inserção profissional na sociedade e a necessidade de se preservar os mobiliários 
como parte da história social e artística da cidade de Amparo.

Peterson Passion Birino Miranda (SEMED-São Luís)
• Aonde você pensa que vai? Violência, medo e estigma nas páginas dos jornais populares de 

São Luís-MA.
O presente trabalho debruça-se sobre a análise das representações elaboradas pelos jornais 
que circulam atualmente na cidade de São Luis – MA, os quais adotam como foco principal de suas 
linhas editoriais a criminalidade, notadamente os periódicos de linguagem nitidamente popular, a 
saber, o jornal Aqui - MA e o jornal Itaqui - Bacanga. Pretende-se descortinar de que forma estes 
jornais produzem representações sobre sujeitos, grupos e espaços, forjando classificações e hierar-
quizações sociais, bem como construindo estigmas atribuídos aos bairros considerados “periféri-
cos”, tomados como naturalmente violentos, isto é, como territórios quase exclusivos da criminali-
dade e propensos à fabricação de criminosos em potencial. Tomando os jornais como “fazedores” 
de história (e seus produtores como “não historiadores de ofício”), pretende-se colocar em debate 
a construção da memória ligada aos bairros “periféricos” como o bairro Vila Embratel (espaço este 
rotineiramente associado pelos sobreditos jornais à criminalidade), sobre o qual se conforma uma 
identidade estigmatizada sob o signo da violência.

Alzilene Ferreira da Silva (UFRN/ Université François Rabelais)
• Cidade e patrimônio: os moradores e os novos usos nos Centros Históricos de João Pessoa 

(Brasil) e Tours (França)
Esse trabalho tem como objetivo primordial apresentar um estudo comparativo entre os Centros 
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Históricos das cidades de João Pessoa, no Brasil, e Tours, na França. No cenário contemporâneo 
a cultura e o patrimônio tem ganhado relevo nos processos de transformações urbanas. Nesse 
contexto as políticas urbanas ligadas ao patrimônio tem promovido significativas mudanças na 
imagem das cidades. Nesse percurso, é notável o crescimento dos usos de estratégias de marketing 
e competições entre as cidades por investimentos e turistas. Imbricado a esse processo encontra-se 
o fenômeno da gentrificação. No rastro dessas mutações assiste-se no plano mundial os fenôme-
nos de revitalização das áreas urbanas degradadas, a exemplo dos centros históricos. Como forma 
de atrair capital e turistas, via de regra, esses processos têm promovido a alterações dos modos de 
usos, dos moradores, comércios etc. Essas alterações, que promovem novas sociabilidades advin-
das com a criação de novos espaços destinados ao lazer e consumo cultural, têm gerado incontor-
náveis conflitos de usagem. A etnografia realizada nos Centros Históricos das referidas cidades per-
mitiu analisar os deslindes desses processos e sua influencia nos modos de vida de seus habitantes. 
Buscou-se ainda compreender a maneira como o patrimônio e os Centros Históricos são percebi-
dos pelas pessoas, em especial, seus moradores e como esses conflitos/resistências vêm afetando 
as relações entre os proprietários de estabelecimentos comerciais, habitantes e usuários. Para tes-
situra da pesquisa além da ampla revisão bibliográfica realizada em bibliotecas e instituições dos 
dois países, realizou-se entrevistas com moradores, ex-moradores, frequentadores e representantes 
de Órgãos Públicos das cidades de João Pessoa e Tours. Efetuou-se ainda uma rica pesquisa em 
Arquivos e Órgãos Públicos, e investigações em jornais e artigos. Destaca-se ainda o uso de fotogra-
fias como importante contibuto ao trabalho de campo. O estudo leva em consideração aspectos 
referentes a cidade, a cultura, a memória, as representações e ao patrimônio. A pesquisa permitiu 
constatar que as duas realidades não apresentam somente diferenças, mas também similitudes.

Luciana Nemer Diniz (Universidade Federal Fluminense)
• Habitação Social e o Higienismo no Centro de Vitória - século XX

A construção de habitações dentro de um novo padrão urbano dominado por noções higienistas 
foi a materialização da política reformista promovida pelos governos estaduais para a transfor-
mação das cidades brasileiras no início do século XX. A baixa qualidade das habitações populares 
até então existentes e a falta de infraestrutura urbana e sanitária levou muitas cidades a situações 
críticas quanto a epidemias. O desenvolvimento do capitalismo agrário – em especial o ligado ao 
café - foi o propulsor dessas alterações em busca de um habitat compatível com o crescimento das 
urbes. A participação de médicos e engenheiros sanitaristas norteou estas reformas urbanas. Em 
Vitória as vilas ‘operárias’ higienistas estão relacionadas a um relativo desenvolvimento econômico 
acontecido nas últimas décadas do século XIX proporcionado pelo café e que possibilitou não 
apenas a reforma urbana da capital como também as primeiras vias férreas da região. O aterro e lo-
teamento do Campinho, concluído em 1912 e a construção de vinte e oito casas destinadas a fun-
cionários públicos em suas imediações foi a primeira iniciativa do governo relacionada à habitação 
popular na cidade. Dentro do contexto urbano as casas materializavam a parte privada da grande 
reforma que demonstrou a intenção ordenadora pelo traçado do novo arruamento e a criação do 
Parque Moscoso. O parque, projetado para deleite da população, era um jardim lúdico repleto de 
elementos artificiais inspirados na natureza. Outro conjunto de dezesseis casas foi construído às 
margens do parque urbanizado, no ano seguinte, utilizando elementos da arquitetura mourisca e 
linguagem arquitetônica usual do ecletismo que, em nada as deixavam diferenciar das residências 
das classes mais favorecidas a não ser pelas tímidas dimensões. A Vila Militar compôs o conjunto 
de casas da região e como as demais utilizou o ecletismo nas fachadas e plantas mínimas que, 



536

quando repetidas formavam quadras residenciais dentro dos preceitos da nova ordem urbana. Na 
mesma década, nas proximidades do Pelames, foi construída a Praça Ubaldo Ramalhete e junto a 
esta o conjunto de casa das Ruas Coutinho Mascarenhas e Gama Rosa para funcionários públicos. 
Projetadas pelo italiano André Carloni, mestre autodidata que atuou na construção de prédios 
públicos, as casas geminadas e rebatidas foram entregues com total infraestrutura. Este conjunto 
situa-se nas proximidades da Praça Costa Pereira, antigo Largo da Conceição ou Prainha, que surgiu 
de uma reorganização do traçado urbano para melhoria da circulação. Importante reconhecer que 
a arquitetura e o urbanismo estavam entrelaçados nas reformas urbanas higienistas e através dos 
mesmos, e seus simbolismos a nova ordem política, econômica e cultural se fez demonstrar.

José Alberto Nascimento de Jesus (SEC/BA)
• Luiz Gonzaga Dias entre versos e prosas: mediações políticas e relações de poder na cidade 

de São Félix – Bahia.
O presente artigo é fruto da pesquisa sobre os trabalhadores da Ferrovia Federal Leste Brasileiro, 
que atuaram na cidade de São Félix, em meados do século XX. Do conjunto de documentação 
impresso, chamou atenção o Jornal Correio de São Félix que noticiava temas variados na área de 
esporte, cultura, política e economia, como também queixas e reclamações envolvendo problemas 
na cidade de São Félix. Despertando-me a atenção de cidadão negro, jornalista, poeta e político 
local, Luiz Gonzaga Dias . Esse estudo visou percorrer os passos de um homem negro, poeta, jorna-
lista e político local da cidade de São Félix. Projetado no cenário local como intelectual influente, 
Luiz Gonzaga Dias dirigiu o Jornal Correio de São Félix, importante periódico semanal da cidade de 
São Félix, entre meados da década de 1930 até meados da década de 1970. Trata-se, pois, deu uma 
pesquisa biográfica, cuja intenção consiste em identificar as mediações e relações construídas ao 
longo de sua vida como cidadão e homem público.

Elton Alves da Cunha
• A Recente Ocupação: Migração e Territorialização em Rondônia

O presente trabalho busca investigar a recente ocupação de Rondônia, após meados dos anos 
de 1970 e década de 1980, período em que o território foi tornado estado e recebeu seu maior 
contingente populacional. Diante de tal temática, são perpassadas questões como: quem eram 
esses migrantes, de onde vieram, quais fatores os motivaram a deslocarem-se, quais objetivos car-
regavam consigo, as relações tecidas com os que na nova terra habitavam, o papel do estado neste 
processo, os conflitos agrários, além de perceber como criaram relações de pertencimento com 
essa espacialidade e a partir delas, construíram projetos identitários. Para tanto, se empregou como 
métodos a revisão de literatura sobre o tema, bem como a experiência que obtive em pesquisa 
anterior, quando realizava a monografia da graduação em História. Entendemos que tal pesquisa 
justifica-se por sua relevância acadêmica ao buscar conhecimentos sobre a história dos migrantes, 
visando entender o contexto de formação e o modo como interagiam e territorializaram uma es-
pacialidade que era nova para eles.

João Henrique dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Uma Rua Chamada Direita: Arte e Patrimônio no Rio de Janeiro

A Rua Direita, atual Rua Primeiro de Março, foi das primeiras ruas a ser abertas na cidade do Rio 
de Janeiro, marcando a descida dos colonizadores para a várzea. Através de sua história é possível 
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mostrar a transferência do eixo de poder do Morro do Castelo para a Rua Direita e seus arredores, e 
sua consolidação no fim do período colonial, especialmente após a chegada da Família Real Portu-
guesa, em 1808. Para além da história registrada nos documentos impressos, as edificações da Rua 
Direita, especialmente as igrejas, testemunham não apenas o estabelecimento desse eixo de poder 
como também a evolução arquitetônica e urbanística da Cidade. As igrejas presentes nessa rua são 
algumas das mais antigas e importantes da cidade, o que nos leva a um olhar mais aprofundado 
sobre elas, para mostrar uma boa parte da evolução artística do Rio de Janeiro.

Vanessa Nascimento de Souza
• Redes e trajetórias - a sociabilidade musical de Luiz Assunção.

Com base no conceito de trajetória e de redes de sociabilidade discutimos a sociabilidade musical 
de Luiz Assunção, no qual buscamos compreender como os indivíduos estabelecem seus espaços 
sociais, visando a sua inserção nas redes de sociabilidade existentes em sua sociedade. Nessa pers-
pectiva, as redes de sociabilidade criadas por Luiz Assunção, assim como os espaços ocupados por 
ele, se fundamentaram enquanto alicerce para sua construção enquanto ser social. Nesse mesmo 
viés, transcorremos em nossa reflexão acerca dos cabarés, os bares, as praias, a Rádio, a escola de 
samba, assim como os eventos socioculturais que aconteceram em Fortaleza, nos quais Luiz As-
sunção teceu laços de afetividade, divertimento e trabalho. Na busca de uma melhor compreensão 
dessas redes de sociabilidade, dividimo-las em três espaços sociais principais: o primeiro, colocado 
por nós como espaço primário, está relacionado à família, às construções do “eu” que surgem ainda 
no seio familiar. Logo esse espaço social é considerado o mais importante na vida do compositor, 
visto que é nele que surgem as referências de vida para o indivíduo. Na sequência, surge a segunda 
rede, que é a estabelecida entre trabalho e divertimento, esta começa a ser formada a partir de sua 
inserção nos cabarés e bares onde ele tocava criando uma relação de trabalho e lazer em um único 
espaço. A praia e o carnaval surgem também dentro dessa rede como espaço de divertimento, de 
boemia, e a Ceará Rádio Clube se estabelece na vida do compositor enquanto espaço de trabalho 
e de criação de elos com seus pares. O terceiro e último espaço de sociabilidade é constituído pelos 
elos construídos na Rádio, e que se estendem aos festivais em que o compositor esteve presente, 
visto que este espaço é por nós classificado como a rede de construção, apropriação e adequa-
ção entre os pares. Após discutir toda a construção social que surge nas redes de sociabilidade, 
analisamos as sensações e sentimentos que passam a existir fora dessas redes, ou seja, com seu 
afastamento da segunda e da terceira rede social, o compositor passa a nutrir sentimentos ressen-
tidos por não ter conseguido manter o reconhecimento que tinha quando fazia parte dos espaços 
sociais destacados. Passando a se sentir esquecido e abandonado, o compositor ficou dividido 
entre alguns momentos de glória e o desprezo sentido por parte dos seus pares e de sua sociedade. 
Conforme nos coloca Cândido (2006), o artista está para sua obra, tal qual ela está para o público, 
e este último deve estar para o artista, ou seja, nessa tríade de relação, um vive na dependência 
do outro, logo se o artista não consegue chegar até o público através de sua obra, esta perdera o 
sentido de ser.

Bruno Mendes Mesquita (Seeduc)
• Quando o rock perde o seu lugar na cidade: disputas e conflitos a partir do caso da Praça 

Chico Mendes.
A música, a estética e a cultura rock hoje estão espalhada pelo mundo inteiro. Uma expressão 
cultural urbana que surge no pós-segunda guerra segunda guerra mundial nos EUA por volta dos 
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anos 50/60 transformando a maneira de como a juventude se manifestava naquele momento. Seu 
processo de difusão pelo mundo esteve ligado tanto ao contexto de criação de instrumentos téc-
nicos-científicos-informacionais que possibilitaram a difusão de um meio geográfico que estabe-
leceu uma nova relação das pessoas com e entre os lugares, quanto ao contexto geopolítico da 
guerra fria de difusão de um modelo cultural e ideológico dos EUA. Desta forma, o rock tem sido 
uma cultura plural marcada por distintas formas de usos e disputas acerca da interpretação do real. 
Nosso intuito é avaliar as dimensões espaciais desta cultura, os seus protagonistas e as distintas 
formas de uso e apropriação dos espaços urbanos. Assim, entendemos que será necessário avaliar 
uma dimensão desta cultura plural, o rock underground, parcela da cultura rock herdeira de uma 
pensamento crítico e que constrói-se cotidianamente no espaço urbano a partir do enfrentamento 
e busca por significados, em bairros periféricos e demais locais pouco atrativos à especulação imo-
biliária, onde os músicos e fãs são os principais agentes desse processo.
Em nosso trabalho estudaremos como a cultura rock underground forma, disputa, se articula, 
constrói e reconstrói o espaço urbano na cidade de São Gonçalo. A nossa hipótese inicial é que 
essa articulação espacial se dá através de um território-rede, por isso buscaremos entender as dinâ-
micas nos nós dessa rede, como ocorre a sua descontinuidade e a sua integração, suas estratégias 
de usos formadas por relações de poder e tentativas de controlar e influenciar o espaço geográfico, 
apresentando um conflito de uso com outros grupos ao tratar do caso específico da Praça Chico 
Mendes. 
Esse respectivo local configurou-se com um importante lugar de encontro do rock underground 
gonçalense, onde durante principalmente os finais de semana, os jovens frequentavam-no para 
conversar, tocar violão, consumir bebidas alcóolicas, ouvir música, namorar (a praça inclusive já foi 
palco de eventos de vários eventos do underground, como festivais de música e competições de 
skate).

Juciane Beatriz Sehn da Silva (Colégio Madre Bárbara)
• Historicidades e lutas da Aldeia Kaingang Jamã Tÿ Tãnh em espaço urbano: protagonismo 

indígena frente a duplicação da BR386
O grupo Kaingang da Aldeia Jamã Tÿ Tãnh está ligado ao Tronco Linguístico Jê, e integra, junto com 
os Xokleng, os povos Jês Meridionais. Conhecidos antigamente como Guayanas, Coroados, Bugres, 
dentre outras denominações, os Kaingang ocupavam no Rio Grande do Sul, as áreas altas de Cima 
da Serra, junto ás matas de araucária, porém, também movimentavam-se sobre o grande território 
em busca de sustentabilidade. O objetivo deste estudo é compreender em que medida as obras da 
duplicação da BR 386 irão impactar na Terra Indígena Jamã Tÿ Tãnh, em termos territoriais, políti-
cos e ambientais, e analisar o protagonismo indígena frente a este empreendimento. Ao longo do 
trabalho pretendemos demonstrar como se deu a construção deste projeto desenvolvimentista e 
como os indígenas se articulam tornando-se sujeitos de sua própria história. Procuramos também 
discutir sobre a problemática da espoliação das terras indígenas e responder a uma questão latente 
na sociedade atual, qual seja, por que os indígenas precisam de terra? Dentre os resultados deste 
estudo destaca-se a confirmação do protagonismo indígena diante de questões relacionadas aos 
seus direitos constitucionais, bem como a luta pela garantia de ter um território que lhes dê condi-
ções de continuarem a se reproduzir enquanto etnia indígena. A Aldeia Jamã Tÿ Tãnh ocupa uma 
área urbana, que é considerada pelo grupo como território dos seus antepassados. O retorno dos 
indígenas Kaingang da Aldeia Jamã Tÿ Tãnh ao espaço que hoje compreende uma área urbana, se 
deve ao fato de estarem se (re) territorializando, ou seja, voltando a ocupar espaços portadores de 
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memórias, que, pela oralidade, orienta a circulação por rotas antes pisadas pelos seus ancestrais. 
Todos os representantes Kaingang, nesse sentido, sabem onde estão enterrados seus cotos umbi-
licais e de seus parentes mais importantes. Por representarem uma forma diferente de ocupação 
do espaço e de significação da natureza, as coletividades indígenas são consideradas, muitas vezes, 
entraves ao “desenvolvimento”, conforme foi possível observar diante da duplicação da BR 386 
no trecho entre Estrela/Tabaí. Durante a construção do EIA/RIMA, vimos que houve consulta às 
coletividades indígenas impactadas direta ou indiretamente no que diz respeito à construção das 
medidas compensatórias, porém após a concessão da licença para o início das obras, a população 
indígena Kaingang somente teve seus direitos respeitados sob forte pressão e mobilização étnica.

Marina de Souza Santos
• O olhar indígena sobre a cidade de Dourados-MS

A presença indígena no espaço urbano de Dourados é significativa, é possível observar logo pela 
manhã, a grande movimentação de indígenas se deslocando para cidade. No comércio, nos bares, 
nos bairros e nas ruas, com suas carroças, bicicletas, a pé eles estão presentes, a sua presença é visí-
vel. A proposta deste trabalho se constitui em analisar como indígenas da Reserva Francisco Horta 
Barbosa da cidade de Dourados-MS se relacionam com o espaço urbano, como consomem esse 
espaço enquanto indivíduos, em especial as carroceiras que circulam pela cidade. Analiso em que 
medida o crescimento do espaço urbano interfere no cotidiano desses sujeitos e como estes veem 
e vivem as mudanças na cidade ao longo dos anos. Quando foi criada, a Reserva estava situada a 
seis quilômetros do perímetro urbano, no entanto, este limite foi se ampliando e, hoje, os bairros 
da cidade praticamente fazem fronteira com a Reserva, esta é cortada ao meio pela rodovia MS 
156 que dá acesso ao centro urbano. O trabalho com as fontes orais possibilitou levantar através 
da fala desses indígenas alguns dos problemas que o crescimento urbano vai suscitar, dentre estes 
destacam o da locomoção por essa rodovia e pelo centro da cidade. Desta forma vou apresentan-
do através dos seus relatos as implicações do urbano no seu cotidiano.

Daniela Calvo Rodrigues Dionizio (Zanettini Arqueologia)
• Tupi or not Tupi, uma busca das representações indígenas pelas ruas de São Paulo.

São Paulo 2015. Megalópole descontrolada. Crescimento acelerado. Imagens sobrepostas. A ci-
dade com suas mil e uma mensagens enviadas a todo o momento para olhos despercebidos e 
apressados, que atravessam ruas em direção ao trabalho, aos estudos ou em direção à vida. Nesse 
artigo, o que se busca, é a reflexão e as construções de discursos, de histórias e de narrativas pela 
cidade em relação aos indígenas. Quem são esses indígenas e como são apresentados enquanto 
cresce essa cidade? 
Foi em uma caminhada, tendo como companhia para olhar a cidade Walter Benjamim com sua 
proposta de flaneur e Lygia Clark com sua obra/ato Caminhando, de 1964, intervenção artística 
que procura provocar o imprevisível, a transformação, que se buscou as representações feitas so-
bre indígenas pelas ruas da cidade. É com esse fundamento teórico e por um trajeto definido por 
começo, meio e fim, do metro Republica ao Parque da Independência, passando em pontos espe-
cíficos como a Sé, a Avenida Paulista e o Ibirapuera, com o olhar atento, pensando essa caminhada 
como um processo de contaminação pela imagem, de troca e leitura da mesma. Durante o trajeto 
a busca foi por diversos suportes utilizados como manifestações artísticas: paredes, esculturas, es-
tátuas e monumentos, que trazem a tona questões sobre o lugar do indígena e sobre uma constru-
ção de qual é o indígena socialmente aceito. 
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Essa imersão no espaço urbano, nos faz refletir sobre os lugares da cidade, que de certa forma dialo-
ga diretamente com as imagens que surgem no caminho, como por exemplo a escultura de Tibiriçá 
exatamente na Catedral da Sé, ou seja, no marco zero da cidade, fazendo com que se vislumbre 
uma história de um mito de origem dos paulistas, o índio que fez uma aliança, que aceitou a reli-
gião imposta. Na Rua da Consolação, a imagem de José de Anchieta catequizando crianças indíge-
nas, justamente no muro de um colégio. De forma provocativa um menino indígena, vestindo suas 
roupas tradicionais acende a reflexão. Crianças em situações diferentes, em tempos diferentes, em 
lugares distantes. O Xingu e Belo Monte. Os jesuítas. As duas imagens que representam crianças na 
mira, de poderes dominantes, religioso e governamental.
O ponto final dessa caminhada é o monumento á independência, em meio a figuras míticas, no 
panteon de deuses gregos um índio inserido de última hora, um apache. As imagens gritam por ser 
escutadas. As imagens dialogam com o espaço onde estão inseridas. As imagens conversam com 
quem as olham, basta tentar escutar.
Cada lugar pelo qual se encontrou essas representações são pontos de múltiplas leituras. Cada 
lugar com possibilidades de leituras. A proposta é lê-las, refletir sobre qual é o lugar que o indígena 
ocupa na cidade de São Paulo nas representações que tomam conta desse espaço.

André Fontes Dantas
• A baía do Pontal de Ilhéus: Um estudo sobre a ascensão e o declínio do Porto Flúvio-

Marítimo de Ilhéus (1911 - 1942)
O Porto Flúvio-Marítimo de Ilhéus surge tendo a economia cacaueira como motor propulsor, sendo 
este porto financiado pelo capital privado dos produtores de cacau no início do século XX. Ressal-
tamos que neste momento, todo um estudo sobre as condições físicas do porto é elaborado para a 
sua implantação e a problemática do assoreamento se faz presente a todo tempo desde a concep-
ção da ideia do porto até o encerramento parcial de suas atividades em 1942. Neste caso, percebe-
se que o funcionamento do porto está sujeito a uma condição que exige atenção constante, afim 
de evitar que a condição do atracadouro venha a se deteriorar, sucumbindo ao assoreamento do 
seu leito, inviabilizando a atracação das embarcações. Este problema nos leva a buscar entender 
em um primeiro momento, de que forma este tipo de problemática acarreta ao ponto em que o 
porto constitui um mecanismo de suma importância para o comércio exportador do cacau, forte 
nesta primeira metade do século XX no eixo Itabuna-Ilhéus. Levamos em consideração nesta refle-
xão, a ideia propagandeada de que o porto fortaleceria a economia local, uma vez que o comércio 
de cacau, quando direcionado ao mercado externo, era feito pela capital Salvador, onde boa parte 
dos lucros deste comércio ficava retido desfavorecendo economicamente o município de Ilhéus. 
Observamos então que a problemática rompe com a questão econômica para também adentrar 
às esferas políticas, ao ponto em que percebemos que o porto foi idealizado por um grupo político 
ligado à questão econômica do cacau, os quais no momento analisado buscavam consolidar-se na 
arena política local, rivalizando com outro grupo antagônico, possuidor de ambições diferentes ao 
anterior. Conforme há este mecanismo de disputa, procuramos ir além do assoreamento do leito 
da baía para explicar o declínio das atividades portuárias, de forma a buscar analisar de maneira 
mais profunda como os embates políticos locais podem ter influído neste encadeamento de acon-
tecimentos. Para tanto, temos então o porto como uma valorosa janela que nos permite observar 
a história desta região por um outro flanco, o que pode vir a nos revelar novas nuances que pos-
sam futuramente permitir a compreensão de maneira mais profunda esta realidade local. Para tal, 
objetiva-se realizar uma análise do contexto das atividades do Porto Flúvio-Marítimo de Ilhéus, da 
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necessidade de colocação da produção cacaueira diretamente no mercado internacional e como a 
exportação se insere no fortalecimento das oligarquias regionais da cidade de Ilhéus.

Maria Cristina de Castro Pereira (Seed)
• Trabalho, Moradia e Cidade: Memórias e experiências sociais de trabalhadores do “Pouso 

Frio” de Toledo/PR (1948/1988)
Numa investigação em andamento, busco compreender de que forma ocorreu a constituição e a 
regularização de uma grande área de ocupação na cidade de Toledo/PR. Chamado de “Pouso Frio”, 
este bairro foi ocupado por trabalhadores vindos de diversas regiões do Brasil e do Paraguai, em 
busca de melhores condições de vida e trabalho. O que estes trabalhadores encontraram aqui fo-
ram terrenos baratos (irregulares) e trabalhos árduos e desgastantes em fazendas das proximidades 
e no frigorífico Sadia (atual BR Foods). A regularização dos lotes, o alargamento de ruas, a implanta-
ção da rede de esgoto, de energia elétrica e de água encanada ocorreu na década de 1980, e apesar 
de encontrarmos “indícios” que nos permitem identificar neste processo a atuação permanente 
dos moradores – reivindicando melhorias ou resistindo a determinadas mudanças, pressionando 
de alguma forma o poder público municipal – os jornais locais e os governos municipais parecem 
ter se preocupado em construir uma memória que atribua a um ou a outro prefeito a regulariza-
ção e a reurbanização do antigo Pouso Frio. Ocultando, especialmente, quaisquer conflitos que 
tenham permeado este processo. A memória que se tenta construir é de uma ação supostamente 
concedida por bondade e completamente benéfica ao conjunto de moradores. A pesquisa tam-
bém contribui para a desconstrução de mitos sobre a “colonização” de Toledo. Temática recorrente 
na historiografia regional, as narrativas sobre este processo histórico têm privilegiado a atuação de 
personagens vinculados à Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná/MARIPÁ, relegando os 
trabalhadores que viviam no Pouso Frio, por exemplo, à obscuridade e ao silêncio.

Rosana dos Santos Lopes (UESC)
• Fazer sabendo, saber fazendo: experiências de carpinteiros navais na hierarquia do trabalho 

artesanal.
Consideramos neste texto, experiências que possibilitaram traçar caminhos percorridos para che-
gar à construção naval artesanal em Cajaíba (Camamu-Bahia), exigindo dos seus protagonistas, 
vivências individuais e também compartilhadas para o desenvolvimento do seu trabalho. A asso-
ciação dessa coletividade é o elemento essencial no cenário local e representa a consolidação da 
tradição e a possibilidade de sobrevivência do lugar.
Ocupamo-nos do grupo que se envolve diretamente com as embarcações de madeira, que aqui 
intitulamos de trabalhadores navais. Dentro desse universo, estão inseridos os mestres carpinteiros 
navais, os calafetes e os marítimos dos barcos. São eles trabalhadores que experimentaram as diver-
sas maneiras de viver da carpintaria naval, com muito esforço e criatividade para a manutenção do 
saber e do fazer embarcações em madeira, desenvolvidas de forma artesanal.
Os ensinamentos desse ofício são repassados aos filhos dos mestres ou aos interessados mais pró-
ximos, oralmente e através da prática cotidiana, onde não existem anotações das técnicas da cons-
trução de barcos ou outras orientações escritas que lhes deem esse embasamento. Valem-se do 
registro que é a memória de cada um. 
O aprendizado e a hierarquização dentro de um estaleiro de construção naval terão destaque neste 
texto, onde os trabalhadores apontam o fazer como o aprimoramento do saber, que é uma das 
características de um mestre da carpintaria. A hierarquia dentro de um estaleiro naval já foi muito 
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rígida, similar àquela herança trazida pelos colonizadores, através das corporações de ofício, com 
o objetivo de reunir trabalhadores de uma mesma especialidade. Ainda há uma divisão nítida, 
mas com uma roupagem mais simplificada. O processo de hierarquização no trabalho remonta ao 
período medieval. Essa medida, sob o viés econômico, garantia o monopólio do produto. Primava 
pela qualidade, quantidade e preço. Para que o produto final tivesse a qualidade exigida, havia a 
preocupação com o aprendizado do oficio, para o desenvolvimento correto da técnica, através de 
uma rígida hierarquia do trabalho tendo como sujeitos os mestres, oficiais e aprendizes. 
No conjunto do processo de construção, há diferenciações bem estabelecidas. Entendemos que 
essa hierarquia, na região de Camamu, tem se modificado ao longo do tempo, por conta da mão de 
obra especializada, que a cada dia fica mais escassa. O mestre carpinteiro naval, o oficial, o aprendiz 
e o ajudante são os sujeitos construtores que fazem parte da aprendizagem realizada no dia a dia, 
através da observação e da memória, ou seja, esta vai se acumulando com o paulatino aprendiza-
do. Este trabalho é parte da nossa tese de doutorado e contou com o apoio da UESC e da CAPES. 

Rosane Marçal da Silva
• Transformações na cidade e na vida dos trabalhadores em Santa Helena\PR (décadas de 

1980-2000)
A proposta de trabalho aqui apresentada é parte de uma pesquisa que visa investigar as relações 
que se articulam em torno do processo de intensificação da produção industrial na região oeste 
do Paraná, tendo como referência central, as relações de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores 
das indústrias de confecções têxteis e do vestuário em Santa Helena, Paraná (décadas de 1980 a 
2000). Neste artigo, analiso alguns elementos e dimensões do processo de intensificação industrial, 
problematizando as noções de “industrialização” e “desenvolvimento”, dando destaque para as 
mudanças que isso ocasionou na vida dos trabalhadores. Para tanto, utilizei-me da documentação 
obtida, na Câmara dos Vereadores, na imprensa local, principalmente o jornal Costa Oeste e algu-
mas entrevistas realizadas com trabalhadores do setor de confecções têxteis e do vestuário.

Carlos Alberto De Oliveira (Universidade Estadual de Santa Cruz)
• O Fechamento da SWIFT na Cidade do Rio Grande/RS (1960): O Pior Revellion de todos os 

tempos
Instalado no inicio do Século XX, tendo sido inaugurado em Setembro de 1918, o Frigorífico da 
Companhia Swift, ou simplesmente A Swift, foi responsável ao longo de mais de quatro décadas 
de funcionamento, pela dinamização da economia da cidade portuária do Rio Grande (RS), assim 
como pela chagada de milhares de famílias que majoritariamente migravam de regiões de domínio 
da pecuária, tanto no Rio Grande do Sul, como do vizinho Uruguai.
Sua localização em área anexa ao Porto do Rio Grande irá contribuir para a constituição de um ter-
ritório freqüentado diariamente pelos seus trabalhadores e pelos portuários, sem negar que muitos 
migravam da Swift para as atividades portuárias, sobretudo para os serviços de estiva.
Com presença significativa na formação da urbe, seu fechamento no final de 1959 aprofundará 
um cenário de crise, sinalizado com o fechamento de outras importantes indústrias na cidade, 
como a Cia. Italo Brasileira de Fiação e Tecelagem, bem como a diminuição nas atividades da Cia. 
Rheingantz. Pois se até então, as imagens otimistas da “Era dos Titãs”, da “Cidade das Chaminés”, do 
“Porto do Progresso”, carregadas no imaginário urbano durante grande parte do Século XX, sofrem 
sérios questionamentos já nas décadas de 1950 e 1960.
Se no início da década de 1950, observa-se a euforia que toma conta da cidade, sendo então carac-
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terizada como a “década dourada”, ou “década de ouro”. No final dos anos 1950 e início dos anos 
1960, o encerramento das atividades de importantes indústrias, como a Cia. Swift - Frigorífico - e a 
Cia. Ítalo-Brasileira de Fiação e Tecelagem - Indústria Têxtil -, anunciará a chegada de uma década 
de crise e desemprego.
No final dos anos 1950, a indústria têxtil e frigorífica entra em crise, o que segundo inúmeros de-
poentes, resultaram em uma “tragédia” para a cidade. A imagem da decadência invade o espaço 
jornalístico e se enraíza junto à opinião pública. 
Esta notícia busca dialogar com as imagens forjadas na e pela imprensa da cidade, assim como 
memórias de antigos trabalhadores da Swift.

034. De Loyola a Certeau: a Companhia de Jesus e a(s) escrita(s) da História
Coordenação: Eunícia Barros Barcelos Fernandes, Eliane Cristina Deckmann Fleck

Resumo: Este Simpósio Temático propõe a discussão sobre a(s) escrita(s) jesuítica(s), notadamen-
te a historiográfica, mas não apenas, permitindo que os participantes reflitam sobre a tensão histó-
rica entre a afirmação de uma unidade da Ordem e a prerrogativa da plasticidade e da disposição 
dialógica que expõe os religiosos à diferença.
Justificativa: Mobilizar-se para pensar o ofício, os lugares dos historiadores e os desafios que en-
frentam na contemporaneidade é, necessariamente, mobilizar-se para refletir sobre a escrita e so-
bre a intervenção social daqueles que escrevem. Esta é a questão que inspira este Simpósio Te-
mático, que propõe a discussão acerca das várias escritas jesuíticas, de seus produtores e de suas 
intervenções sociais, ainda que priorizando as historiográficas.
A escrita foi, desde a criação da Companhia de Jesus, elemento basilar do ethos jesuítico, expres-
sando-se na atuação missionária e pedagógica de seus membros. A Palavra divina foi matriz e ho-
rizonte no valor que Inácio de Loyola concedeu à escrita, tendo em vista que da Palavra emanaria 
a ação jesuítica que permitiria a condução de hereges, infiéis e pagãos à Verdade. Deste modo, a 
epistolografia foi estratégia de registro destas ações para controle e avaliação dos sucessos e fracas-
sos da Ordem, bem como ferramenta formativa dos novos quadros. 
A redação das cartas, porém, foi apenas uma das escritas que viabilizaram a construção de memó-
rias e de histórias, pois a erudição dos inacianos resultou, ao longo da Época Moderna, na produção 
de peças teatrais, hagiografias, crônicas, bem como de tratados jurídicos, cartográficos, botânicos, 
astronômicos entre outros, todos com significativa repercussão, ultrapassando os espaços religio-
sos. E, a partir da institucionalização da História como disciplina, encontramos também produções 
historiográficas com relevância significativa, haja vista os trabalhos de Michel de Certeau.
Explorar a especificidade da escrita jesuítica na produção de conhecimento e seus impactos nas 
sociedades é, portanto, o nosso desafio. Oportunidade para refletirmos sobre a especificidade das 
fontes inacianas, recordando que se a Companhia sempre teve um só corpo (por força da Fórmula 
do Instituto), sempre teve muitos rostos, razão pela qual não teve um sentido e um pensamento 
único.

Mariana Amabile Boscariol (UNL (PT))
• Dos extremos e de suas várias vozes: reflexões sobre o papel individual dos jesuítas para a 

missionação no Brasil e no Japão (século XVI)
O Padroado Português correspondia a uma combinação de direitos, privilégios e deveres conce-
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didos à coroa de Portugal pelo próprio papa, colocando sob sua alçada as missões e instituições 
eclesiásticas católicas nas diversas regiões, da África, Ásia ao Brasil. O período no qual o território 
submetido ao Padroado alcançou sua maior amplitude foi meados do século XVI, tendo como li-
mite dois extremos, Brasil e Japão, onde foram fundadas duas importantes missões jesuítas. Diante 
da proposta de se perceber o impacto da escrita jesuítica entre as diversas sociedades se mostra 
pertinente nos debruçarmos sobre a Europa em diálogo com esses outros territórios, com especial 
destaque para a posição de Portugal nessa dinâmica. O país se tornou por primazia o receptor 
das informações, das gentes e dos produtos que vinham desses “outros mundos”, difundindo-os a 
partir do seu intermédio para o resto da Europa, boa parte a partir do filtro jesuítico. Nessa inte-
ração, os registros foram modelados a partir das experiências particulares de alguns missionários, 
somando-se aos conteúdos doutrinários e ideológicos do projeto civilizatório da Igreja, que se acu-
mulavam ao longo da história e a partir dessa bagagem. As notícias circulavam, mesmo que a outro 
passo e ritmo. 
No que diz respeito a missionação levada a cabo nesses extremos, não deixando de levar em conta 
as singularidades de cada missão, são perceptíveis em ambos os casos não apenas missionários que 
mesmo diante de um ambiente mais restritivo e ortodoxo seguiram pessoalmente uma postura 
inovadora, no sentido de tentar formas de ação e inserção que quebravam com muitos dos velhos 
paradigmas, como, por outro lado, houve quem mantivesse uma posição mais conservadora mes-
mo existindo uma profusão das novas tendências de trabalho, muito voltadas para a adaptação e 
certa tolerância cultural. A partir dessas colocações questiona-se o peso do posicionamento indi-
vidual do missionário nas medidas que vieram a ser assumidas e na configuração que tomou cada 
missão durante o Quinhentos, para o quê a epistolografia e os tratados são fundamentais. 
A pesquisa vem a corroborar ou refutar a hipótese de que para o século XVI, mais do que uma dire-
tiva da Companhia de Jesus e da Igreja, o desenvolvimento da campanha jesuítica (que influiu dire-
tamente na presença da coroa em ambos os territórios) dependeu do posicionamento e das inicia-
tivas individuais dos padres (ou de alguns padres). Para tanto, nos ateremos a alguns missionários 
que de alguma forma foram destacadamente atuantes e representativos para a missionação em 
ambos os territórios ao longo do século XVI e cujos escritos tiveram relevante circulação, partindo 
de Manuel da Nóbrega até José de Anchieta no Brasil e de Francisco Xavier até Luís Fróis no Japão.

Silvia Patuzzi (UFF-RJ)
• O projeto historiográfico de Claudio Acquaviva: Acta e Monumenta

No dia 26 de setembro de 1598, o então geral Claudio Acquaviva enviou uma carta para todos os 
responsáveis das províncias da Companhia, na qual anunciava o propósito de “confiar a alguns dos 
nossos a tarefa de escrever a história completa da Companhia, desde as suas origens” (ARSI, Instit. 
41, f. 122v). A decisão anunciada era a de dotar a ordem de uma história, redigida de um ponto 
de vista global e confiada a historiadores oficiais, os quais começam a delimitar métodos, normas 
retóricas e fontes para este projeto. A tarefa foi inicialmente confiada a Nicoló Orlandini e depois a 
Francesco Secchini, dando origem à Historia Domus e às Historiae Collegii. Ao mesmo tempo, Ac-
quaviva confiava a Pedro de Ribadeneyra a tarefa de elaborar a a biografia do fundador da ordem. 
Em frentes diversas e simultânea, esta geração de biografos, cronistas e historiadores atuaram cons-
cientemente usando a escrita da história como escudo de contenção das crises internas e externas, 
seja gerando ferramentas de registro preciso da atuação da companhia, seja monumentalizando 
a sua memória. Nesta breve apresentação, se analisará a missiva de Acquaviva e se estabelecerão 
algumas relações entre aquele programa e as reflexões metodológicas de Francesco Sacchini a res-
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peito da escrita da história e de Pedro de Ribadeneyra a respeito do modelo hagiográfico para a 
biografia de Inácio de Loyola.

Célia Cristina da Silva Tavares (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Primeiras impressões: cartas dos jesuítas descrevendo suas primeiras experiências em espaço 

de missão (séculos XVI)
A principal fonte utilizada pelos pesquisadores para estudar a Companhia de Jesus é a produção 
epistolar
dos seus religiosos. Em relação às cartas dos jesuítas, cabem aqui algumas reflexões. Em um inte-
ressante ensaio,Alcir Pécora analisa de forma acurada a estrutura formal das cartas dos membros 
da Companhia de Jesusatribuindo a elas a característica de serem “um mapa retórico em progresso 
da própria conversão”1. Isso significaafirmar que são produzidas como instrumento decisivo para 
o êxito da ação missionária jesuítica. O autor recuperaas correntes definidoras do estilo episto-
lar remontando ao século IV, chegando às interpretações e formulaçõesdos humanistas sobre a 
questão, que teriam contribuído para a sedimentação da proposta jesuítica.Pécora percebe que na 
Fórmula do Instituto, base das Constituições da Companhia de Jesus, publicadasem 1558, existem 
várias menções a exercícios e obrigações dos iniciados e dos admitidos na ordem para quedesen-
volvam leituras e aprendam as técnicas de redação de cartas, assim como a observância de umaco-
municação assídua por escrito entre os representantes na escala hierárquica inaciana.
O objetivo desta apresentação é analisar os registros de primeira hora que eram produzidos pelos 
jesuítas quando chegavam aoBrasil e à Índia, nos quais se destacavam as descrições das cidades 
em que chegavam, aos hábitos e costumesdos habitantes locais, fossem eles de origem europeia 
ou naturais da terra, como costumavam ser chamados. As primeiras cartas, portanto, são ricas em 
a estranheza e falta de familiaridade que indicam uma série de pistas sobre os valores e expecta-
tivas destes missionários europeus em contato com outras culturas. Somando-se as dificuldades 
da viagem ao atordoamento da identificação de novas paisagens, novasculturas, novos povos, as 
primeiras cartas dos jesuítas recém-chegados podem garantir um conjunto de definiçõesque, com 
o tempo e a experiência no trabalho das missões, irão suavizando ou se perdendo. A partir das 
primeirasimpressões dos jesuítas, o pesquisador pode colecionar boa quantidade de elementos 
comparativos entre acultura europeia e as culturas locais que estão em contato graças à presença 
portuguesa nas regiões dominadase, em seguida, fazer reflexões sobre as avaliações que os religio-
sos desenvolviam de realidades distintas.

Ana Elisa Silva Arêdes
• A construção alegórica da forja no “Diálogo sobre a conversão do Gentio” de Manuel da 

Nóbrega (1556-1557)
As práticas da leitura e escrita entre os jesuítas estavam ligadas não somente à formação dos orde-
nados, mas também à união dos irmãos como grupo coeso, consistente e participativo nas ações 
missionárias ao redor do mundo. Nesse sentido, destaca-se o Diálogo sobre a conversão do Gentio, 
escrito na Baía entre 1556 e 1557 pelo padre Manuel da Nóbrega, em meio aos debates teológico-
jurídicos sobre a conquista das almas. Nele, o jesuíta avança argumentos sobre as possibilidades 
da conversão do Gentio da terra, numa tentativa de apontar o melhor caminho para a prática da 
conversão.
Através do modelo dialógico, Nóbrega constroi tópicas missionárias e alegorias que compõem a 
elaboração, explicação, defesa e acusação das ideias apresentadas pelos interlocutores. Nesse sen-
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tido, Nóbrega constrói a alegoria da forja, que com seu efeito estético e metafórico enquadra o tra-
balho catequético como atividade contínua e incansável do missionário com o objetivo de atinge 
os corações dos Gentios do Brasil.
O objetivo deste estudo é entender como Manuel da Nóbrega, no Diálogo sobre a conversão do 
gentio, constrói no âmbito do discurso a alegoria da forja e como ela está relacionada noção de 
ação – no sentido de prática – missionária. Para tanto, mapearemos as referências que Nóbrega 
realiza dos textos de Tomás de Aquino para construir a alegoria.

Bruno Martins Boto Leite (UFOB)
• Commentarii Conimbricensis - A escrita dos Manuais de Filosofia da Companhia de Jesus e 

sua importância nos colégios jesuítas do Brasil e do Mundo.
Desde a segunda metade do século XVI, os jesuítas de Coimbra, entre eles Manuel de Gois e Pedro 
da Fonseca, vinham empreendendo a escrita e a publicação de manuais de filosofia para o uso dos 
estudantes nos colégios da Companhia. A intenção desta empresa era a de uniformizar o estudo 
da filosofia nos colégios e o de permitir que os estudantes passassem mais tempo a assistir as lições 
e a refletir ao invés de perder seu tempo escrevendo e registrando o conteúdo lido. Os tais manu-
ais, hodiernamente conhecidos como o Curso Conimbricense, funcionavam como comentários às 
obras de Aristóteles. Comentários esses oriundos de longos anos de debates travados no espaço 
europeu e em especial no espaço do colégio coimbrão. A escrita desses manuais seguiu de perto 
a escrita da ação da Companhia de Jesus na Europa e no Mundo, a ação de fazer valer a cultura 
do Concilio de Trento sobre as demais tradições, sejam elas de origem cristã ou não. Neste estudo 
podemos observar o lugar que ocupou o conhecimento filosófico na ação dos jesuítas e em sua 
identidade. Podemos ver a importância que a filosofia teve, em especial aquela baseada na matriz 
aristotélica, para a identidade da Companhia e para a escrita de sua história e em especial de sua 
ação. Neste trabalho, pretendemos tratar da natureza desses escritos e de sua importância para a 
atividade da Companhia de Jesus no Mundo, dando um destaque especial para o uso e a função 
desses manuais nos colégios do Brasil.

Bento Machado Mota (Colégio e Curso M3)
• Graça indígena: : teólogos e missionários no debate sobre livre-arbítrio e a salvação dos 

índios no Brasil (1557-1607)
Nesta comunicação, pretende-se estudar a incidência dos debates sobre livre-arbítrio na nas reso-
luções sobre salvação indígena na América portuguesa em fins do século XVI e princípios do XVII. 
No alvorecer dos quinhentos, o livre-arbítrio foi um dos temas mais importantes para se definir a 
dimensão da salvação do cristianismo, sobretudo após as querelas entre Erasmo de Roterdã e Mar-
tinho Lutero. Este debate, contudo, continuou durante e depois do concílio de Trento, tornando-se 
base fundamental para a posição dos jesuítas frente à liberdade, salvação e natureza dos indígenas 
da América portuguesa. A palavra teológica converteu-se na missionária pela epistolografia jesuíta. 
Assim, por um lado a comunicação pretende abordar o tratado La concordia (1588), de Luís de 
Molina e as cartas do mesmo autor a partir das quais ele se comunicou com missionários brasi-
leiros - reunidas num livro denominado Livro sobre os Índios do Brasil. Por outro, propõe-se ao 
estudo das ressonâncias de sua defesa da liberdade frente à graça na definição dos missionários 
jesuítas sobre a salvação dos índios no Brasil. Entre o Diálogo sobre a conversão do gentio, de Ma-
nuel da Nóbrega, e Chave dos profetas, de Antônio Vieira, algumas visões sobre a vontade indígena 
e a graça frente à conversão, ao pecado e mesmo à sua condição enquanto seres humanos foram 
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fundamentais para definir a soteriologia e o irenismo dos índios no Brasil. 
Nesta época em que a salvação dos próprios europeus estava sendo posta em cheque, esta comu-
nicação pretende trabalhar a interface entre as letras teológicas e missionárias da salvação. Ampa-
rado com as fontes mencionada e produções bibliográficas recentes, como as de Charlotte L’Estoi-
le, Stuart Shwartz, Adone Agnolin e João Adolfo Hansen, a comunicação pretende revisitar temas 
clássicos das missões jesuítas brasileiras a partir de debates soteriológicos europeus importantes 
relativos ao livre-arbítrio - em especial a polêmica De Auxillis, terminada em 1607. Por fim, para 
obter uma visão diacrônica sobre o processo, as posições dos missionários serão contrapostas com 
as europeias ao longo dos anos, mostrando a efemeridade ou a longevidade dos argumentos que 
estiveram sujeitos às transformações históricas. As fontes a serem utilizadas nesta seção são mais 
variadas, mas centram-se: em tratados teológicos e filosóficos; bulas papais; documentos institu-
cionais da Cia de Jesus, como regimentos e relatórios de visitações; Bulas papais; epistolografia dos 
jesuítas no Brasil e , finalmente, documentos inquisitoriais especificados por Adriana Romeiro em 
Todos os caminhos levam ao céu, na qual ela apresenta alguns juízos coloniais acerca da salvação.

Camila Corrêa e Silva de Freitas (Universidade de São Paulo)
• Um varão, muitas imagens: uma análise das biografias de José de Anchieta no século XVII

Desde fins do século XVI e ao longo do século XVII, o governo da Companhia de Jesus se empe-
nhou em construir e divulgar interna e externamente uma história geral da Ordem, caracterizada, 
entre outros elementos, pela atuação em todo o mundo de jesuítas excepcionais nas virtudes cris-
tãs. Não por acaso, centenas e centenas de biografias de “varões virtuosos” da Companhia foram 
impressas no período. Para além dos objetivos de autopropaganda das publicações de tipo, nos 
interessa observar e analisar as diferentes memórias históricas e identidades missionárias que fo-
ram sendo construídas por meio dessas biografias, em particular as muitas publicadas sobre José 
de Anchieta. Apenas na primeira metade do século XVII, dezessete biografias de caráter hagiográ-
fico do padre Anchieta, entre manuscritas e impressas, foram produzidas e circularam na América 
Portuguesa e em diferentes Estados europeus. A primeira delas, “Vida do Padre Jose de Anchieta 
da Companhia de Jesu”, foi escrita pelo padre Pero Rodrigues ainda nos primeiros anos do século 
XVII, e já circulava manuscrita entre os colégios europeus da Ordem em 1606. Foi a principal re-
ferência para as traduções e adaptações publicadas nas décadas seguintes. Na memória histórica 
elogiosa e edificante construída pela narrativa de Rodrigues sobre a província jesuítica brasileira e 
seus membros, dois papéis principais são atribuídos aos jesuítas do Brasil: o de missionários dedi-
cados e persistentes, mesmo frente a dificuldades, e cuja missão é desenvolvida com pleno sucesso 
nos aldeamentos administrados pelos padres; e o de conselheiros e participantes fundamentais em 
questões não apenas religiosas, mas também morais e políticas na América Portuguesa. A imagem 
construída estava associada, é claro, aos principais posicionamentos assumidos pelos jesuítas da 
província brasileira nos debates travados na época. Ainda que caracterizando-o também como 
santo, Rodrigues apresenta Anchieta como um representante por excelência do missionário do 
Brasil. Entre 1617 e 1643, quinze biografias de José de Anchieta foram impressas em diferentes lo-
cais do continente europeu. Nelas, a representação do padre é desprovida das especificidades da 
missão brasileira e vinculada ao caráter universalista da missão da Companhia de Jesus. A análise 
do conteúdo de tais biografias europeias e da conjuntura em que foram produzidas pode nos 
ajudar a compreender como e por quais motivos a representação de Anchieta construída pelos 
jesuítas do Brasil em princípios do século XVII foi apropriada e transformada por alguns confrades 
europeus nos anos seguintes.
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Gabriele Rodrigues de Moura (Estudante)
• Los Illustres Varones de la Provincia Paraquaria: a prática historiográfica da Companhia de 

Jesus nas obras de Antonio Ruiz de Montoya, Nicolas del Techo e Pedro Lozano.
O presente estudo propõe a reflexão sobre a prática de escrita historiográfica da Companhia de 
Jesus, a partir da análise das obras produzidas por Antonio Ruiz de Montoya (1639), Nicolas del 
Techo (1673) e Pedro Lozano (1754-55) sobre os primeiros anos de evangelização na Província 
Jesuítica do Paraguay. As narrativas se caracterizam por apresentar uma unicidade textual, ao se-
guirem o “padrão estilístico” das cartas ânuas e das relaciones e por contemplarem os temas que 
deveriam ser abordados ordenadamente ao longo do texto, segundo as instruções do Superior Ge-
ral, Cláudio Acquaviva. Entretanto, em uma segunda leitura, constatam-se diferenças nos relatos e 
na forma de escrita, que apontam para uma multiplicidade tanto de ênfases e abordagens, quanto 
de temas tratados por Ruiz de Montoya, Del Techo e Lozano. Devido à riqueza de informações que 
trazem sobre a atuação da Companhia de Jesus no século XVII, estas obras muito contribuíram 
para a construção de uma “escrita oficial” sobre a Ordem de Santo Ignacio de Loyola, caracteri-
zando-se, também, por sua ampla circulação e difusão, através de reedições e de apropriações por 
outros historiadores ligados ou não à Companhia de Jesus.

Marcelo Continelli (Museu do Futebol)
• O Informe de Figueroa: uma análise dos ritos e costumes indígenas na Amazônia colonial 

espanhola
O objetivo deste trabalho é analisar no informe do jesuíta Padre Francisco de Figueroa (1607-1666), 
que foi Superior de um conjunto de Missões na Amazônia colonial espanhola, os costumes e ritos 
religiosos dos indígenas de Maynas para compreender como que estes elementos foram utilizados 
pelo missionário como argumentos para tentar convencer seu Provincial de que o trabalho mis-
sionário naquela região poderia ser apto para receber investimentos eclesiásticos e coloniais para 
a sua manutenção e continuidade. Para isso, Figueroa analisa os costumes indígenas em compa-
ração com a tradição cristã e aponta semelhanças e divergências em relação à dimensão religiosa, 
às práticas mágicas, aos métodos de cura, aos rituais matrimoniais e fúnebres, e à atividade bélica 
promovidas pelos índios de Maynas. Além disso, o trabalho aponta para a relação da atuação mis-
sionária em Maynas com os decretos das três primeiras sessões conciliares de Lima, definidoras das 
ações cristianizadoras da Igreja na América do sul.

Eliane Cristina Deckmann Fleck (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
• Entre a pregação e a observação: uma análise dos registros da prática missionária e científica 

do Padre Nicolás Mascardi (século XVII).
As Constituições da Companhia de Jesus (1558) alongam-se na descrição das etapas e dos critérios 
que deveriam orientar a seleção dos candidatos à ordem, evidenciando o intento de seu fundador, 
Inácio de Loyola, de admitir pessoas capazes de reproduzir sua experiência pessoal e, sobretudo, 
que estivessem identificadas com sua concepção de prática apostólica, condições tidas como es-
senciais para a dilatação do Evangelho para maior glória de Deus. Se, por um lado, as experiências 
nas áreas de missão, socializadas através da intensa correspondência mantida entre os membros 
da Companhia de Jesus, evidenciam a preocupação com a preservação do espírito de corpo e 
com a união dos ânimos face à vocação à universalidade e à mobilidade da ordem, por outro, não 
deixam de revelar marcas de subjetividade e de protagonismo de alguns de seus membros, tanto 
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na sua atuação como missionários, quanto como homens de ciência. Muitos deles transitaram 
entre a prática catequética – e as funções mais estritamente relacionadas ao cumprimento do seu 
apostolado – e uma série de outras atividades – como as literárias e as científicas –, assumindo, 
efetivamente, a condição de mediadores entre mundos e culturas distintos e distantes entre si. É 
sobre esta original condição da Companhia de Jesus que me deterei nesta comunicação, debruçan-
do-me, especialmente, na reconstituição da trajetória do padre jesuíta Nicolas Mascardi. Nas mis-
sões em que atuou na Vice-Província Jesuítica do Chile e, posteriormente, na Patagônia argentina, 
entre os anos de 1650 e 1674, Mascardi instalou gabinetes astronômicos, dedicou-se à observação 
de eclipses, solstícios, cometas e marés, e inseriu-se em uma rede de interlocução integrada por 
outros homens dedicados à ciência, ampliando, significativamente, sua atuação como missionário 
encarregado do ensino e da evangelização em regiões periféricas do Império espanhol no século 
XVII. Realizou, ainda, uma série de viagens exploratórias em território chileno, e que se estende-
ram pelas regiões da Araucanía, Los Rios e Los Lagos, às quais se somam ao menos outras quatro 
viagens pela atual Patagônia argentina, alimentadas pelo seu interesse em localizar a Cidade dos 
Césares. Se, “fazer ciência no mundo ibérico nunca foi um labor neutro”, mas carregado, também, 
“de investimento filosófico e afetivo” (KANTOR, 2010, p. 298), pode-se dizer que o jesuíta italiano 
foi um genuíno representante daqueles que, orientados por esta postura, atuaram como homens 
de religião e de ciência na América meridional no século XVII.

Viviane Machado Caminha São Bento (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• A escrita jesuíta e suas práticas: ciência e produção de medicamentos através da Colecção de 

Várias Receitas de 1766
Inaugurando uma nova interpretação do Cristianismo, a Companhia de Jesus se diferenciou das 
ordens monásticas por suas práticas e formas de se relacionar com o mundo, sendo a missionação 
e o trabalho educacional os motores da ação jesuíta. Porém, sua atuação não se resumiu a isso e, 
nesse sentido, os serviços de saúde ofertados se destacaram enquanto um capítulo a parte, ilus-
trativo não apenas das difíceis condições de vida no mundo colonial, mas, sobretudo, da forma de 
escrita que desenvolveu. Enquanto indivíduos inseridos em seu tempo, os jesuítas não estiveram 
alheios ao novo tipo de relação que se estabelecia entre homem e natureza, colocado enquanto 
desafio para os homens do Renascimento. Tal relação se definiu em função da utilização dos recur-
sos do mundo natural em benefício da sociedade, através de práticas que visavam estabelecer, a 
um só tempo, a exploração e o conhecimento sobre a natureza. Nesse sentido, o objetivo dessa co-
municação é o de apresentar uma forma de escrita jesuíta que relacionava sua prática à atividade 
científica e que pode ser exemplificada, por exemplo, na redação de cadernos manuscritos sobre 
as qualidades medicinais dos elementos da flora e fauna do Brasil, bem como na análise da obra 
“Colecção de Várias Receitas”, que reuniu receitas de medicamentos fabricados nas boticas jesuítas 
espalhadas pelo mundo ultramarino.

Luis Alexandre Cerveira (IENH Instituição Evangélica de Novo Hamburgo)
• A escrita como arma: a construção do jesuíta como o “outro”

Em meados do século XVIII a chegada de um novo Bispo a Assunção do Paraguai – Bernardino 
de Cárdenas – levaria, paulatinamente, a um novo enfrentamento entre os interesses locais e a 
Companhia de Jesus. O jesuítas, então, se tornam alvo de uma estratégia largamente utilizada pe-
los próprios inacianos, a escrita como instrumento de construção do outro. Nas palavras do Bispo 
Cárdenas: “por los apellidos se conocerá que no son castellanos viejos, donde hay Holandeses, 
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Franceses, Alemanes. Suecos, Dinamarcos, Húngaros y Polacos, y otrás naciones de Italia, que es 
imposible tengan amor a nuestro Rey de España”. Logo, a desconfiança em relação à Companhia de 
Jesus, percebida como uma empresa com atuação em vários países e com interesses que iam muito 
além do dever de evangelizar e civilizar, na medida em que disputavam a mão de obra indígena 
com os asuncenos, fez com que a ordem se tornasse, muito rapidamente, o “estrangeiro”, o “outro” 
que usurpava aquilo que era de direito dos vecinos. Acreditamos que a relação que se estabelecerá 
entre asuncenos e jesuítas no Paraguai seiscentista deve ser pensada a partir da relação entre nós-
-eles, vecinos-estrangeiros, amigo-inimigo. Por outro, sabemos que este embate extrapolou os limi-
tes dos jogos políticos, da tinta e do papel e se transformou em conflitos armados que só teriam 
seu fim mais de um século depois.

Ane Luíse Silva Mecenas Santos (SEED/SE)
• Mediação cultural e escritos jesuíticos no sertão do império português (1660-1699)

Desde os primeiros anos do processo de conversão os padres da Companhia de Jesus sistematiza-
ram textos que possibilitariam a comunicação com os gentios. Ao passo que a catequese foi rea-
lizada com povos que não falavam a língua geral novos instrumentos foram produzidos. Por isso 
no final do século XVII, fez-se necessário organizar para publicação uma gramática e um catecismo 
Kiriri. Esses dois documentos apresentam os indícios e os rastros do processo de mediação cultural 
ocorrido no sertão da América portuguesa. Em meio à normatização da língua oral pelo filtro da 
gramaticalização latina é possível perceber também o mundo indígena. Os hábitos que causavam 
estranheza nos padres durante seu período de observação. Dessa foram, o presente artigo busca 
analisar esses documentos identificando os métodos de normatização da língua Kiriri.

Ivana Stolze Lima (Fundação Casa de Rui Barbosa e PUC-Rio)
• Sobre padres, peritos e falantes. Conhecimento e circulação de línguas africanas no século 

XVII
A comunicação toma a Arte da Língua de Angola (Pedro Dias, 1697) como parte de uma série de 
obras dedicadas ao conhecimento de línguas africanas elaboradas por missionários, especialmente 
por jesuítas e capuchinhos, durante o século XVII. Considerar os diferentes atores envolvidos na 
elaboração dessas obras (padres, peritos, falantes “nativos”), e os diferentes formatos em que cir-
cularam, permite refletir sobre o significado histórico do conhecimento linguístico em sua articu-
lação com a escravidão, com o tráfico atlântico e a ordem colonial. A elaboração da obra Arte da 
Língua de Angola supôs um determinado domínio do quimbundo, construído nas várias margens 
do Atlântico, domínio que colocou lado a lado falantes, peritos e intérpretes dessa língua e os mis-
sionários que circularam nessas áreas. Algumas obras precedentes mostram o esforço que se tra-
duzia na produção de catecismos nas línguas locais, além de vocabulários e gramáticas. Em 1642, 
havia sido impresso o Gentio de Angola suficientemente instruido nos mysterios de nossa santa Fé, 
um catecismo bilíngue português-quimbundo, do jesuíta Francisco Pacconio, que seria usado nos 
colégios jesuítas de Angola e do Brasil. Pedro Dias soma-se portanto a um grupo maior de padres 
que dominou o quimbundo. Há registros dos séculos XVI e XVII de padres nascidos em Portugal e 
no Brasil que seriam peritos na então chamada língua de Angola. E há também informações sobre 
indivíduos nascidos em Luanda e adjacências, possivelmente oriundos de famílias portuguesas, 
que atuaram em colégios jesuítas do Brasil, a exemplo de Miguel Cardoso, Antonio Cardoso, Fran-
cisco de Lima e outros. Essa rede institucional atendia ao objetivo, explicitado pelos missionários, 
de doutrinar os africanos escravizados. Pedro Dias, além de ter tido cargos nos colégios jesuítas, 
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como o de Reitor do Colégio de Olinda, dispensava atendimentos médicos aos escravos, e foi pro-
curador dos engenhos de açúcar de propriedade dos jesuítas. A Arte da língua de Angola revela o 
esforço do autor em explicitar as formas de funcionamento da língua, as suas sonoridades próprias, 
inclusive com uma atenção para as suas variações e distintos usos. Mas há uma outra faceta que se 
depreende dessa. A gramática não teria existido se uma uma língua africana não tivesse sido falada 
no Brasil, em diferentes localidades.

Jaqueline Ferreira da Mota (Universidade de São Paulo)
• Cada cristão é interrogado de acordo com o demônio que reconhece

A “Grãmatica da Lingua Geral do Brazil” datada de 1750 e pertencente ao acervo da Biblioteca 
Geral da Universidade de Coimbra, é um manuscrito catequético que tem por base a trilogia “gra-
mática, catecismo e vocabulário”, estrutura conhecida em obras missionárias do gênero. Há uma 
divergência de opiniões entre especialistas que se dedicaram a estudar este códice sobre a auto-
ria do documento, alguns defendendo ser obra dos jesuítas, outros acreditando tratar-se de um 
texto franciscano. Minha comunicação consiste em apresentar o primeiro mandamento da seção 
do Confessionário, destacando aquelas perguntas em que aparecem as bruxas e o demônio para 
inventariar pistas temáticas que permitam definir a autoria institucional do documento ou ao me-
nos problematizar os modelos de confissão utilizados no Estado do Brasil e no do Pará e o que esses 
modelos podem nos dizer sobre a adaptação missionária do sacramento da penitência para índios 
de etnias específicas. O trabalho segue o modelo, a metodologia e a teoria proposta por Agnolin 
(2007) quando do estudo de fontes missionárias tupi resultantes do encontro entre índios e mis-
sionários no Novo Mundo.

Fernanda Cristina da Encarnação dos Santos (Universidade Federal do Espírito Santo)
• A narrativa de missionação do Padre Antônio Vieira na “Relação da Missão da serra de 

Ibiapaba” (1660)
As narrativas de missionação (cartas, crônicas, relatos de viagem), promovidas pela Companhia de 
Jesus, constituem uma das matérias principais cultivadas nos séculos XVI e XVII. A ação dos missio-
nários, ao mesmo tempo que evidenciam as suas virtudes heroicas, é criadora de um novo cosmos, 
uma ordem harmônica que emerge do caos, da barbárie e da incivilidade. Ora, se este modelo de 
narrativa da missão se impõe poderosa¬mente sobre as narrativas da posteridade, o autor Antô-
nio Vieira nos coloca dificuldades acrescidas. Uma delas deriva da inegável importância que a sua 
obra e as suas ações granjearam ao longo de séculos, no quadro das letras e da historiografia. Outra 
dificuldade é-nos colocada pela enorme capacidade que Vieira demonstra ter não só de escrever, 
mas também de representar e legitimar a sua escrita e a sua ação. Esta característica tem matriz na 
prática discursiva jesuítica e nos gêneros literários privilegiados pela Companhia e sua forma de os 
cultivar, ganhando, em Vieira, uma indepen¬dência assinalável, em virtude da multiplicidade e da 
abrangência de sua ação. 
A proposta é analisar a narrativa missionária de Vieira na “Relação da Missão da serra de Ibiapaba”, 
datada de 1660, que constitui, por motivos diversos, um caso peculiar no contexto da obra do au-
tor. Protagonizando um género misto, entre a missiva, a crônica e o livro de viagem, a “Relação” é 
bastante explícita no que respeita às suas intenções: informar sobre os avanços da missionação do 
Maranhão e do Pará após a vigência da lei e do regimento de 1655 e sublinhar as vantagens políti-
cas e econômicas que ela trazia ao Estado e ao Reino, procurando angariar apoio político e finan-
ceiro. Interessa ainda salientar, nesta pesquisa, o relato do autor da expe¬riência como missionário 
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e a descrição da paisagem natural e humana de Ibiapaba. 
Na relação entre viagem e escritura, autores como Butor (1974) nos ajuda a pensar a construção 
da alteridade por força da palavra, bem como Revel e seu estudo sobre retórica da alteridade. Os 
estudos de narrativa de viagem assentes num discurso histórico foram trabalhados por Moureau 
(2005). O discurso de Vieira molda indivíduos e paisagens à sua volta, as absorve e as devolve ao 
leitor com uma moldura temática, que é normalmente a de um período da sua vida ou a de uma 
das suas empresas. Dentro do contexto de produção de Vieira, Alcir Pécora (2001) e João Adolfo 
Hansen (1995) estudaram os relatos de viagem de Vieira inseridos na produção de textos da Com-
panhia de Jesus, sobretudo as cartas jesuíticas.  

Jamille Oliveira Santos Bastos Cardoso (Universidade Federal da Bahia)
• “Uma província de cruz seca e mui penosa”: dificuldades e conflitos para a expansão da fé 

na Bahia quinhentista
As palavras do título da presente comunicação foram extraídas da relação anual escritas pelo pa-
dre jesuíta Fernão Guerreiro que por volta de 1603 compilou as experiências missionárias dos ina-
cianos em diferentes territórios que a Coroa portuguesa lançara seu domínio. Sob o seu olhar e de 
demais missionários que narraram a missão jesuítica nesse período descortina-se o cenário de crise 
que a Companhia de Jesus enfrentou em fins do século XVI para o estabelecimento do seu projeto 
de catequização e dilatação da fé.
Nesse momento de dificuldades que coincide com a emergência da Santidade de Jaguaripe os 
inacianos passavam por uma crise interna em sua Companhia devido às resistências enfrentadas 
para conversão dos índios, bem como do conflito com os colonos pelo direito sobre os gentios e 
da hostilidade por parte do governador Manoel Teles Barreto, que se posicionava a favor dos co-
lonos. A Bahia quinhentista era, pois, palco de disputas, conflitos e crises em diferentes instâncias 
sociais. A dimensão do conflito e das disputas também está presente nos processos inquisitoriais e 
nos escritos inacianos nos quais é possível observar o conflito entre jesuítas e colonos em torno da 
mão de obra indígena.
Nesse artigo privilegiamos este cenário, buscando analisar os elementos dissonantes do projeto de 
colonização cristã que foi abalado em suas linhas de frente, não apenas por fatores conjunturais, 
mas também pela ação política indígena que através de constantes revoltas e resistências impôs 
limites ao processo de colonização cristã. Dando lugar aos sujeitos históricos que emergem de um 
cenário social em crise e em colapso dado o decréscimo da população indígena devido a fatores 
epidêmicos e as contradições geradas a partir da lógica de exploração e desenvolvimento econô-
mico que por um lado construía um cenário econômico ascendente e por outro em termos sociais 
destruía um grande número de povos que habitavam a região costeira e outros tantos que foram 
descidos para o litoral.

Alexandre de Oliveira Karsburg (Universidade Federal de Pelotas)
• O método missionário de um eremita italiano no século XIX: peregrinação, evangelização e 

escrita
No ano de 1838 chegava ao continente americano um italiano chamado Giovanni Maria de Agos-
tini. Seguindo os passos dos jesuítas do século XVIII, Agostini cruzou as Américas de norte a sul, de 
leste a oeste, realizando trabalhos missionários, curando doentes com o uso combinado de ervas e 
fontes de água, fabricando e trocando imagens sacras por mantimentos. Uma das hipóteses de mi-
nha pesquisa é que o italiano procurou dar sequencia aos trabalhos de evangelização dos gentios 
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interrompido um século antes pela expulsão dos jesuítas dos domínios hispânicos e portugueses. 
Para isso, Agostini deixou devoções que perduram até os dias atuais, no Brasil, Argentina, Peru e até 
nos Estados Unidos. Para que tais devoções seguissem dentro das normas da Igreja Católica, o ita-
liano escreveu regras que deviam ser obedecidas pelos devotos. Para esta comunicação pretendo, 
portanto, apresentar o roteiro percorrido por Giovanni Maria de Agostini pelas Américas e debater 
sobre seus escritos.

Luiz Fernando Medeiros Rodrigues (UNISINOS)
• A “Bibliothèque de la Compagnie de Jésus” de Carlos Sommervogel e a historiografia da 

Companhia de Jesus
O começo da escritura da História da Companhia de Jesus pode ser fixado com o “Sumario de las 
cosas más notables que a la instituición y progresso de la Compañía de Jesus tocan” (1548), de Juan 
de Polanco, secretário de Inácio de Loyola por dez anos. É a partir deste núcleo que vão se agregan-
do os elementos que construíram a Historia Societatis. Polanco passou da cultura oral à fixação da 
escrita no contexto da imprensa. Tratava-se de fixar o memorável. Por isso, era importante mani-
festar as virtudes, o memorável. A “verdade” que desejava conservar era uma espécie de remédio 
contra o esquecimento. Mas para que se conservasse o imutável, esta escrita se revestiu do antigo. 
É neste quadro que se compõem a história magistral, da ars historica e da erudição dos Monumen-
ta. Se Polanco registrou e documentou, a geração dos jesuítas que o seguiram, com uma crescente 
variedade, operou seleções. Não apenas se selecionou a informação, mas também se promoveu 
uma redução do complexo, visando uma Historia Societatis que fundisse o que se devia conservar 
da história da Companhia com o reconhecimento social da nova Ordem. Como resposta a um 
postulado da 34a Congregação Geral, Luís Martín recompôs a História da Companhia seguindo 
mais em conformidade com a crítica histórica moderna. A “fábrica da história” deste geral visava 
recompor uma identidade que se fragmentara com a supressão da Ordem em 1773. As críticas que 
se faziam à Companhia deveriam ser respondidas com argumentos que saíssem das “entranhas do 
Instituto da Companhia”. Novos desafios se abriram para a escrita histórica da Companhia, a qual 
se apresentará como corpo exiliado, sempre por voltar. Com os Monumenta se cria um grupo de 
jesuítas cuja missão principal será a de recolher e editar documentos para que outros possam nar-
rar a história. Opera-se, a partir deste momento, um processo de reduplicação dos arquivos, mas 
restrito ad intra Societatis. A partir de 1814, na historiografia da Companhia, inicia um lento mas 
contínuo deslocamento da história maestra de vida para um híbrido historiográfico entre uma 
história erudita e exemplar e aquela com viés “científico”. O objetivo deste ensaio é indagar sobre 
da obra bibliográfica do jesuíta francês Carlos Sommervogel, especialmente da sua Bibliothèque de 
la Compagnie de Jésus, como parte integrante deste processo de escritura historiográfica jesuítica 
pós 1814. Publicada entre os anos 1890-1932, a Bibliothèque é referencia obrigatória para qualquer 
investigação sobre as atividades histórico-literárias dos jesuítas. A obra deste historiador-recompi-
lador nos permite penetrar num vasto corpus literário, fruto da gigantesca atividade historiográ-
fica jesuítica e perceber a “écriture de l’histoire” da Companhia, que é também “escrita jesuíta” da 
história.

Eunícia Barros Barcelos Fernandes (PUC-Rio)
• A escrita como vocação: Serafim Leite

A comunicação será breve reflexão sobre a trajetória e a produção do jesuíta Serafim Leite, des-
tacando as escolhas temáticas, teóricas e metodológicas do historiador. Articular e discutir tais 
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escolhas comparando-as a paradigmas historiográficos é o objetivo, constituindo um mapa inter-
pretativo da obra do autor.

Mariana Schossler
• A produção histórico-nacionalista do historiador jesuíta Guillermo Furlong: uma análise da 

biografia sobre Cornélio Saavedra
A presente comunicação apresenta a análise da obra Cornelio Saavedra: padre de la patria argen-
tina (1979), que resultou de uma conferência que o padre jesuíta Guillermo Furlong (1989-1774) 
proferiu por ocasião das comemorações do sesquicentenário da Revolução de Maio, em 1960. A 
obra em questão se insere na produção histórica nacionalista deste historiador jesuíta e contribui 
significativamente para o processo de construção de uma memória sobre a Revolução de 1810, 
ocorrida na Argentina. Para subsidiar a análise desta biografia, nos valemos de Loriga (1998; 2011), 
Dosse (2009) e Schmidt (1997; 2003; 2004; 2012), bem como de autores que contribuem para a 
reconstituição histórica da Revolução de Maio e do contexto de produção e divulgação da obra no 
século XX (Halperín-Donghi, 1975; Lynch, 1991; Bushnell, 1991; Fradkín & Garavaglia, 2009; Spinelli, 
2010; Paredes, 2010) e, também, de trabalhos que abordam a história da historiografia argentina, 
como Devoto & Pagano (2009) e Cattaruzza (2001). Dentre as questões que procuraremos respon-
der nesta comunicação, destacamos: Como o autor transitava entre as instituições e os diversos 
grupos dos quais participava, como a Companhia de Jesus e a Academia Nacional de Historia? 
Qual a preocupação que Furlong teve em relação à autoria dos documentos por ele consultados 
ou transcritos para a elaboração desta obra? Ele realizou alguma espécie de crítica documental? 
Qual a metodologia por ele utilizada? Como se deu a escrita da obra e qual a concepção de bio-
grafia que ela evidencia? Para respondê-las, recorremos aos pressupostos do também historiador 
jesuíta Michel de Certeau (2011), para quem o discurso histórico é composto por um lugar social 
do historiador, o qual, geralmente, está vinculado a instituições ou grupos, o que o condiciona a 
seguir determinadas regras de análise e publicação; uma prática, caracterizada pelo uso que faz dos 
documentos, desde sua seleção, até sua leitura e sua crítica, sendo esta existente ou não; uma es-
crita, ou seja, a composição de um determinado tipo de texto que estará vinculado ao lugar social 
e à prática historiográfica.

Diosen Marin (Prefeitura Municipal de Restinga Sêca)
• As relações de poder na imprensa, 1937-1945

Este trabalho é resultado da dissertação de mestrado que foi defendida em 2014 e está vincula-
do ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Ele se 
dedicou a analisar a aproximação entre o governo de Getúlio Vargas e a Igreja Católica, durante 
o período de 1937 a 1945, e como essa relação permite a consolidação da Romaria do Caaró, ao 
estabelecer os vínculos com o passado, ou seja, ao rememorar a vida, a obra e a morte dos padres 
jesuítas Roque González, Alonso Rodríguez e Juan del Castillo. Para isso, pretende-se empregar a 
Análise de Conteúdo, a partir da perspectiva de Laurence Bardin (2004). Nessa perspectiva, cabe 
apontarmos as fontes documentais que compõe o nosso corpus de pesquisa, a partir do qual pro-
pomos uma análise das publicações impressas de meios de comunicação católicos e laicos do Rio 
Grande do Sul, respectivamente as revistas “Rainha dos Apóstolos”, “UNITAS: Revista Eclesiástica 
da Arquidiocese de Porto Alegre”, “Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Sul”, e no jornal, “A Notícia”, articulados entre os anos de 1937 a 1945. Além dos objetivos já esta-
belecidos pretende-se com este trabalho analisar como alguns intelectuais católicos no Rio Grande 
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do Sul se utilizaram dos meios de comunicação impressos para promover uma boa relação entre 
o governo e a Igreja Católica, a fim de legitimar a práticas políticas durante o Estado Novo (1937-
1945). Sendo que, neste trabalho destacamos os intelectuais jesuítas como o Pe. Luiz Gonzaga 
Jaeger e o Pe. Carlos Teschauer. Primeiramente iremos apresentar os elementos que permitiram a 
formação da Romaria do Caaró, pois para tratarmos da consolidação da Romaria do Caaró, antes, 
foi preciso explicar como esse evento religioso foi construído, e por isso, foi fundamental definir o 
local da morte dos padres, o que ocorreu, segundo a historiografia jesuítica, em 1932, quando o Pe. 
Luiz Gonzaga Jaeger organizou uma expedição arqueológica para estabelecer o local do “martírio”, 
o que só foi possível a partir das pesquisas documentais realizadas alguns anos antes pelo Pe. Carlos 
Teschauer. Ao longo do estudo, percebeu-se que a consolidação da Romaria do Caaró dependia 
de alguns fatores contextuais, como a aproximação entre o Estado e a Igreja Católica e a discussão 
sobre a formação da Nação e do nacionalismo no país, e de elementos locais, que compreende a 
passagem do coração do padre Roque González pelo Estado do Rio Grande do Sul (1940) e as co-
memorações do 4º Centenário da Companhia de Jesus (1940). Portanto, sinalizamos que apesar da 
Romaria do Caaró compor uma história local ela está inserida num cenário maior.

036. Dimensões do Catolicismo no mundo ibérico e colonial
Coordenação: Angelo Adriano Faria de Assis, Yllan de Mattos

Resumo: Este Simpósio Temático tem como objetivo reunir trabalhos de pesquisadores que ana-
lisam o funcionamento dos Tribunais Eclesiástico e do Santo Ofício, o imaginário existente sobre o 
Catolicismo e a Inquisição, os apoios e críticas que esta última instituição colecionou ao longo de 
seu funcionamento e os casos de indivíduos que, de alguma forma, foram alcançados pelo braço 
inquisitorial e/ou pela Justiça Eclesiástica. Serão contempladas questões como aparatos institucio-
nais repressivos do poder eclesiástico e do poder inquisitorial (e seus respectivos agentes, atuação, 
vítimas e dinâmicas); religião e sociedade; clero; padroado; vivências religiosas, entre afirmação da 
fé e estratégias de resistência das crenças heterodoxas; disciplinamento moral e religioso tridentino 
no espaço ultramarino. Procuraremos dar destaque aos trabalhos que abordem as múltiplas di-
mensões relacionadas ao fenômeno da religião e da religiosidade no espaço ibero-americano entre 
os séculos XVI e XIX. Em especial, os casos envolvendo a constituição, presença e atuação tanto da 
Justiça Eclesiástica quanto da Inquisição no Brasil, seja através das visitações enviadas pelo Tribunal 
de Lisboa, seja a partir da atuação de familiares e comissários que percorreram o território brasílico 
em nome da pureza da fé, bem como os personagens que acabaram confidentes, denunciados e/
ou processados perante o Santo Ofício. Mas não só. Todas as propostas serão analisadas, visto que 
objetivamos tecer um panorama das pesquisas que vem sendo desenvolvidas nos últimos anos. 
Esperamos que este Simpósio seja uma oportunidade de diálogo entre estudiosos do assunto, não 
apenas dos historiadores, mas dos mais diversos campos e áreas do conhecimento, mostrando as 
múltiplas facetas e possibilidades de análise de tema tão rico quanto controverso.
Justificativa: A Justiça Eclesiástica, bem como o Tribunal da Inquisição e suas vítimas são temas re-
correntes na historiografia, sobretudo após os estudos recentemente desenvolvidos nos programas 
de pós-graduação do Brasil e do exterior, graças, entre outras medidas, pela digitalização do acervo 
do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Trabalhos variados, abordando recortes e es-
pecificidades da estrutura da máquina eclesiástica e inquisitorial, assim como das personagens al-
cançadas por estes sistemas de vigilância de condutas. Assim, justificamos este Simpósio Temático 
com o objetivo de promover o diálogo e os debates acerca dos temas correlatos à atuação da Igreja, 
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à Inquisição, à Intolerância, ao Imaginário e repensar a atuação e estrutura jurídica destas esferas de 
justiça no mundo Ibérico e colonial, bem como a perseguição às suas vítimas.

Uílian Nogueira Lima (Ifro)
• O quilombola guaporeano-identidade,trabalho e religiosidade

O espaço geográfico contribui para a definição e a construção de outros espaços identitários. No 
caso em tela, o quilombola, que chegara trazido para o trabalho escravo constrói o seu espaço in-
dividual e coletivo pelas suas “escolhas” e pelos seus fazeres. Nesse sentido, o objetivo deste texto 
é descrever o espaço do negro do Vale do Guaporé Rondoniense, o remanescente quilombola, 
no que diz respeito ao trabalho e, sobretudo, à prática da religiosidade, esta pela manifestação da 
Festa do Divino. Inicialmente, contextualizamos o Vale, como o lugar da cultura negra, lugar este 
de muitos conflitos de natureza política, em primeiro plano, econômica e social. Em seguida, apre-
sentamos o quilombola como alguém que, pela força do trabalho, é submetido aos desmandos do 
mineiro branco, mas que reúne condições para festejar, para expressar a solidariedade e também a 
praticar a democracia. A Festa do Divino, nesse sentido é, ao mesmo tempo, o lugar, o espaço do 
negro e a identidade religiosa coletiva desse grupo.

Camila Domingos dos Anjos
• “Que nenhuma molher gentia se queime viva”: as tentativas de coibir o sati em Goa (1567-

1606)
Conquistada por Afonso de Albuquerque em 1510, Goa se tornou ao longo da primeira metade do 
século XVI um centro político, religioso e econômico do Estado da Índia, a capital cristã do Império 
português ao leste. Na segunda metade do século XVI, estabeleceu-se um período de intolerân-
cia religiosa, em que gradualmente as leis portuguesas desenvolveram mecanismos restritivos em 
relação aos costumes hindus (MARCOCCI: 2012). O intuito era impor uma disciplina cristã, a fim 
de edificar uma sociedade obediente, tanto a Coroa quanto a Igreja (PROSPERI: 2013). Para tanto, 
era preciso homogeneizar as crenças partilhadas pelos habitantes de Goa, a partir da conversão ao 
catolicismo. Dentro disso, com base na documentação compilada no Arquivo Português Oriental 
e nas atas dos Concílios Provinciais de Goa (1567-1606), discutiremos como as legislações eclesiás-
ticas e régias de Goa buscaram homogeneizar as crenças e práticas das viúvas hindus, enquadran-
do-as em preceitos católicos. Uma das medidas necessárias foi a proibição do sati − cerimônia em 
que a viúva hindu se imolava na pira funerária do marido, tornando-se sati (virtuosa), através do 
sacrífico (GRACIAS: 1996). À mulher que optasse pela viuvez era reservada uma vida reclusa, de 
serventia ou prostituição, isso porque ela perdia todo seu status social com a morte do marido, 
tornando-se uma intocável (pessoas de status social baixo, situadas fora do sistema de casta.). Logo 
após a conquista, Albuquerque tentou proibir o rito, mas foi principalmente a partir de 1560 que a 
legislação se tornou mais contundente. Enfatizaremos que mediante a diversidade cultural encon-
trada no Oriente, o sati foi uma das formas de representar o “outro” e legitimar a necessidade da in-
tervenção portuguesa nos costumes hindus. Isto é, o sati tornava tangível a ideia de que os hindus 
ameaçavam o Império Português cristão no Oriente com suas gentilidades e cerimônias diabólicas 
que submetiam a viúva hindu a injustiças. Desse modo, através de discursos orientalistas acerca do 
sati, o “homem branco, cristão, ocidental” possuía o dever de “salvar” a mulher hindu, inferiorizada 
e submetida à crueldade de sua própria sociedade. Perez enfatizou que a assimetria de gênero nos 
discursos orientalistas atuou como metáfora dominante para legitimar políticas de manipulação 
colonial (PEREZ: 2005). Analisaremos, portanto, como o sati foi extraído de seu contexto social his-
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tórico para validar políticas de intervenção via uma série de leis portuguesas que buscavam alterar 
o estatuto da viúva hindu.

Bárbara Schneider de Figueiredo (UNESP)
• Evangelização no Vice-Reinado do Peru no século XVII: a edificação da Extirpação de 

Idolatria entre o clero secular e as ordens religiosas (1621-1649).
A evangelização ocorrida no Vice-Reinado do Peru no século XVII representa o projeto empreen-
dido pela Igreja Católica de salvação das almas e da consolidação do poder exercido por essa insti-
tuição no final do período medieval e início da Idade Moderna. A Extirpação de Idolatria, processo 
político-religioso que consistia na busca e destruição dos objetos indígenas ligados às religiões ame-
ríndias, como também na supressão dos cultuadores dessas crenças, está ligada à Inquisição euro-
peia na concepção de sua base teórica e à evangelização como uma de suas formas de expressão. 
Assim, por meio da análise dos manuais de Extirpação, Extirpación de la idolatría de los indios del 
Perú de 1621 do jesuíta Pablo José de Arriaga e Carta pastoral de exhortación e instruccion contra 
las idolatrias de los indios del arcebispado de Lima de 1649 do Arcebispo Pedro de Villagómes, es-
critos em prol da evangelização, buscamos compreender, através da análise de discurso, a relação 
existente entre os agentes religiosos do Clero Secular, as ordens religiosas e a Coroa, na edificação 
do processo de Extirpação de Idolatrias.

Elisangela Oliveira Ferreira (Universidade do Estado da Bahia)
• “Os seus filhos a quem ela chamava nas suas cantigas”: rituais de calundu na Bahia colonial

Este trabalho analisa aspectos da religiosidade negra no contexto da Bahia dos séculos XVII e XVIII, 
a partir de documentos do Tribunal do Santo Ofício, investigando principalmente as denúncias ar-
quivadas nos Cadernos do Promotor, da Inquisição de Lisboa. Detém-se sobre as crenças e práticas 
de escravos africanos e seus descendentes, focando nos ritos de adivinhação, proteção e cura que 
se realizavam através da mediação dos espíritos ancestrais, notadamente as manifestações deno-
minadas calundu. Essas manifestações são percebidas como indícios importantes de uma cultura 
religiosa de origem africana que sobreviveu e se recriou no mundo do cativeiro e além dele. Através 
dessas crenças e rituais é possível perceber a difusão do poder de pessoas que eram portadoras 
de saberes mágico-religiosos, movendo-se no terreno da possessão espiritual. Essa movimentação 
pelo mundo espiritual era utilizada, muitas vezes, para determinar as causas dos infortúnios e do-
enças e a maneira de curá-las. Mas o recurso ao calundu também estava relacionado a outras situ-
ações da vida cotidiana, como encontrar coisas perdidas ou roubadas, animais desaparecidos ou 
escravos fugidos e auxiliar nas relações amorosas e nas questões da sobrevivência material. As ceri-
mônias envolviam geralmente uma dança ritual ao som de instrumentos africanos, como o canzá 
e o atabaque, que era seguida de transe ou possessão, fato que levava as autoridades católicas a 
acreditar na ação do demônio. Essas e outras características aproximavam ou davam um fundo 
comum aos casos denunciados ao Santo Ofício. Mas havia também diferenças consideráveis entre 
os rituais e, neste aspecto, a origem étnica dos participantes parece ter sido um fator importante. 
Assim, o estudo morfológico dos elementos rituais do calundu é uma problemática assumida no 
trabalho. Outra evidência destacada que o estudo procura discutir é o papel de relevo desempe-
nhado pelas mulheres nos rituais. Ainda que não se tratasse de uma exclusividade, na maioria das 
cerimônias de calundu, ou presumidas como calundu, as mulheres ocupavam lugar de destaque, 
aparecendo como elemento central, e em alguns casos as testemunhas empregaram expressões 
distintivas como mãe, mestra ou rainha para caracterizá-las. No entanto, apesar de sua evidência 
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nas fontes, esse aspecto da predominância feminina não tem sido levado em consideração pela 
historiografia que aborda a temática.

Vinicius Miranda Cardoso (UFRJ e Prefeitura do Rio de Janeiro (SME))
• São Jerônimo e São Januário: o bispo, o santo e a cidade do Rio de Janeiro, c.1710

A criação do feriado de São Januário no Rio de Janeiro pelo bispo D. Francisco de São Jerônimo, em 
1710, parece ter sido uma forma de promoção de um culto diocesano e citadino ao santo como 
protetor da cidade. Este trabalho pretende analisar brevemente o caso, tratando das motivações, 
dos discursos e dos possíveis usos político-religiosos concernentes a esta iniciativa episcopal, na-
quela conjuntura política e religiosa. Interessa também indagar sobre a sorte deste feriado na lo-
calidade ao longo do Setecentos, e explicar provisoriamente as razões de um relativo fracasso do 
culto oficial a São Januário na cidade, com base na documentação disponível sobre a diocese do 
Rio de Janeiro no séc. XVIII.

Sheila Conceição Silva Lima (UCAM)
• Rebeldia e heresia no Planalto Piratiningano (1627-1641)

Esta comunicação tem como propósito analisar o discurso jesuítico acerca das atividades sertanis-
tas do planalto Piratiningano diante do empreendimento de caça ao negro da terra e suas incur-
sões às reduções jesuíticas, especialmente nos ataques dos aldeamentos de Guairá. O foco desta 
análise recai sobre as tensões, geradas pelo desenvolvimento da vila, entre os seus homens bons, 
isto é sertanistas e camaristas, que avançam sobre as reduções portuguesas e espanholas em bus-
ca de mão-de-obra, e os padres da Companhia de Jesus, cujas ideias sobre administração e terras 
divergiam dos homens da terra. Vale a pena ressaltar que essas disputas, que se evidenciam na 
rebeldia dos paulistas, também são expressas pelo caráter ideológico religioso dos jesuítas que 
identificavam as práticas dos homens do planalto como heréticas. Debate que vem se consolidan-
do na historiografia, que ressalta a inclusão de São Paulo na esfera dos estudos da Inquisição e dos 
judeus conversos.

William de Souza Martins (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Contas testamentárias: a justiça eclesiástica e a execução de testamentos no Rio de Janeiro 

(c. 1720-1808
A partir do fundo documental das “contas testamentárias”, existente no Arquivo da Cúria Metro-
politana do Rio de Janeiro, o trabalho procurará investigar as atribuições da Justiça Eclesiástica no 
tocante à fiscalização e execução dos testamentos. Enfocando o caso do bispado do Rio de Janeiro, 
a exposição procurará levar em conta uma série de questões. Em primeiro lugar, o perfil dos ocu-
pantes do cargo de juiz dos resíduos, o agente responsável pela fiscalização dos testamentos. Em 
seguida, as atividades realizadas pelos referidos oficiais atinentes à supervisão dos testamentos, 
entre as quais se situavam: a notificação dos testamenteiros a apresentar documentos e realizar 
as despesas previstas nos testamentos; conflitos com testamenteiros e herdeiros; comutação das 
disposições testamentárias que não podiam ser cumpridas; anulação de testamentos, etc. Por fim, 
a exposição fará uma especial menção à conjuntura pombalina, período em que, por força da legis-
lação reformista adotada pelo Marquês de Pombal, serão intensificados os conflitos que envolviam 
os oficiais da Justiça Eclesiástica, os testamenteiros e os demais herdeiros dos que deixavam as últi-
mas vontades registradas em testamentos.
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Caroline Cristina Souza Silva (USP)
• Ilustrado ou Tridentino? Um debate sobre o bispo de Mariana Frei Domingos da Encarnação 

Pontevel
Frei Domingos da Encarnação Pontevel, bispo de Mariana (1779-1793), ainda foi pouco estudado 
pela historiografia sobre América portuguesa. Um bispo que foi contemporâneo aos acontecimen-
tos da Inconfidência Mineira e que, de certa forma, teve vários dos eclesiásticos de seu bispado en-
volvidos na tentativa de sublevação à Coroa portuguesa, deve ser mais profundamente estudado. 
Levando em consideração as discussões historiográficas acerca do possível envolvimento desse 
bispo na sublevação, ou até discussões levantadas sobre seu posicionamento político e filosófico, 
tornar-se imprescindível a apresentação dos debates historiográficos existentes em torno de Frei 
Domingos. Destarte, a apresentação da historiografia sobre Pontevel é o início de um trabalho mais 
aprofundado sobre o bispo de Mariana, sua formação intelectual, profissional, religiosa e política.

Rozely Menezes Vigas Oliveira (UERJ-FFP)
• Mãe e filha a serviço de Deus: as vidas exemplares das madres fundadoras do Convento de 

Santa Mônica de Goa nos seiscentos
Com as fundações de dois recolhimentos e do convento de Santa Mônica em Goa, realizadas pelo 
então arcebispo e governador da Índia, o agostiniano D. Frei Aleixo de Menezes, algumas das mu-
lheres de origem portuguesa puderam ter acesso a lugares que as amparassem e propiciassem uma 
educação um pouco mais aprimorada que a doméstica. O convento de Santa Mônica era conside-
rado um lugar ideal onde as mulheres poderiam ser educadas para viver como esposas de Cristo, 
em uma perfeita vida de contemplação.
Em manuscritos e obras produzidos pelos freis da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, é pos-
sível perceber o uso frequente da imagem das duas madres fundadoras, a viúva Sor. Filipa da Trin-
dade e sua filha Sor. Maria do Espírito Santo, como exemplos da vida santa que se levava dentro dos 
muros do claustro. Carregados das características próprias do gênero literário da hagiografia, esses 
escritos detalham as vivências espirituais, práticas devocionais e ascéticas das freiras como recursos 
para a divulgação de um ideal de perfeição feminina defendido pelos reformistas e firmado pelas 
determinações tridentinas. Como exemplo, tem-se a obra do frei Agostinho de Santa Maria que 
explorou bastante a figura de mãe e filha como modelos de virtude feminina para as mulheres de 
Goa e de todo o Estado da Índia, já que a fama do convento transpassava os muros da cidade. 
Sendo assim, devido à íntima ligação familiar que as duas madres fundadoras tiveram, pretende-se 
nesta comunicação fazer uma análise de suas vidas em conjunto, como mãe e filha que partilharam 
do mesmo desejo de se tornarem esposas de Cristo.

Frederik Luizi Andrade de Matos (UFPA)
• Os pareceres de frei Manoel de Marvão: a atuação dos capuchos da Piedade na Junta das 

Missões no Estado do Grão-Pará e Maranhão
Este presente artigo tem por intenção analisar a postura adotada pelos capuchos da Piedade no 
seio da Junta das Missões do Estado do Maranhão Grão-Pará, durante a primeira metade do século 
XVIII, com relação à execução das chamadas “guerras justas”, contra os índios Mura da região do rio 
Madeira. Essa análise será baseada a partir dos pareceres emitidos pelo Comissário dos capuchos 
da Piedade, frei Manoel de Marvão. Esses pareceres demonstram os embates que ocorriam no 
interior desse órgão entre os seus membros, opondo até mesmo os religiosos atuantes no Estado 
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do Maranhão e Grão-Pará. Os pareceres escritos por frei Marvão revelam um religioso conhecedor 
dos meandros da jurisdição colonial indígena e também um ferrenho opositor as propostas dos 
jesuítas com relação aos índios Mura. Esses pareceres demonstram um estilo narrativo bem descri-
tivo, utilizando-se desse recurso para persuadir seus pares e alcançar seus objetivos.

Michelle Carolina de Britto (Universidade Federal de São Paulo)
• A atuação do tribunal episcopal do bispado de São Paulo: delitos e justiça eclesiástica na 

Colônia (1747-1822)
O juízo eclesiástico paulista iniciou suas atividades no ano de 1747 como um dispositivo de justiça 
da Igreja Católica na Colônia que procurava controlar o comportamento social de leigos e clérigos 
segundo as determinações do Concílio de Trento, regulando-se pelas Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia, o Regimento do Auditório Eclesiástico, o Direito Canônico e as leis do Reino. 
Esta comunicação discorrerá sobre a atuação do tribunal episcopal de São Paulo no julgamento 
de transgressores, sobretudo clérigos, por meio da análise dos casos crime julgados no período 
de 1747-1822. Faremos assim a apresentação da documentação judicial produzida pelo tribunal, 
assim como uma primeira tipologia dos delitos, comparando a atividade processual do tribunal 
episcopal de São Paulo com a de outros tribunais, como o do bispado do Maranhão, trabalhado 
por Pollyanna Gouveia. 

Philippe Delfino Sartin (Universidade de São Paulo)
• Possessão diabólica em Portugal na Época Moderna: perspectivas de estudo

Trata-se de delinear uma abordagem teórico-metodológica para o estudo da possessão diabólica 
nos séculos XVII e XVIII em Portugal, a partir da análise do episódio das endemoninhadas de Cam-
polide (1722). Nosso objetivo é apresentar as características mais relevantes desse evento, desta-
cando suas particularidades em relação a outras possessões coletivas que aconteceram na Europa 
(o caso mais famoso é o das ursulinas de Loudun), e situando-o na cultura religiosa portuguesa de 
princípios do século XVIII. Neste período estavam em curso dois processos de grande importância 
para o destino das crenças religiosas portuguesas: o descrédito em que caíam, aos poucos, os que 
se aventuravam pelos caminhos da santidade – é a crise do misticismo – bem como uma repressão 
ao exorcismo enquanto prática indiscriminada. No que se anunciava como um tardio “século das 
Luzes”, os portugueses viviam de perto as contradições de uma cultura científica e filosófica que 
aos poucos rejeitará as velhas práticas como supersticiosas, mas que ainda será obrigada a convi-
ver com o peso do aparato inquisitorial e com uma demonologia que, desatrelada do propósito 
da caça às bruxas – pouco relevante em Portugal –, ainda precisa ser melhor compreendida pela 
historiografia, que pouca atenção lhe tem dispensado.

Angelo Adriano Faria de Assis (Universidade Federal de Viçosa)
• Dimensões do Medo: relações entre História e Literatura nas abordagens sobre o Santo Ofício 

da Inquisição
Esta comunicação tem como objetivo analisar as frelações entre História e Literatura na abordagem 
sobre a temática do Santo Ofício da Inquisição no mundo português. Para além do crescimento 
dos estudos historiográficos sobre o Tribunal da Inquisição, permitindo um maior conhecimento 
de sua máquina e estrutura de funcionamento, representantes e legislações punitivas e de funcio-
namento, dos personagens e suas heresias (supostas ou não) presentes nas páginas e páginas dos 
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códices processuais do Santo Ofício depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, chama 
cada vezs mais a atenção as diferentes formas de representação da ação inquisitorial a partir de 
outros campos do conhecimento. Na Literatura, que aqui nos interessa em particular, são vários os 
romances, contos, crônicas e demais estruturas narrativas que representam todo o imaginário ao 
redor da Inquisição e de seu mundo. Para o espaço desta comunicação, objetivamos analisar como 
são representados personagens e fatos ligados ao tribunal pela escrita ficcional, bem como até que 
ponto estes romancistas recorrem a fontes históricas (no caso em tela, confissões, denúncias e pro-
cessos inquisitoriais) para reconstruir sua visão de época. Para tanto, analisaremos como o Santo 
Ofício é representado em algumas destzas obras de cunho literário.

Luís Fernando Costa Cavalheiro
• Um “Tribunal de Anjos”: Inquisição e inquisidores nos sermões de autos-de-fé do Santo Ofício 

português (1612-1674)
Em sermão pregado no auto-de-fé realizado em Lisboa, no ano de 1624, o dominicano António 
de Sousa reclamava que os “judeus” – como ele chamava os cristãos novos suspeitos de judaísmo 
– pretendiam “infama-lo [o Santo Ofício], com testemunhos falsos e destruí-lo e a Fé com preten-
sões iniquas”. Para defender a honestidade da Inquisição, o pregador afirmou que naquele Tribunal 
não haveria nenhum erro, pois nele se acharia a “verdade pura”, cujas “provas hão de ser maiores”. 
Aquela era uma defesa necessária. Recentemente, no livro A Inquisição Contestada, o historiador 
Yllan de Mattos demonstrou que ao longo do século XVII a Inquisição Portuguesa foi duramente 
criticada, sobretudo pelos cristãos-novos. A principal acusação era, justamente, sobre os testemu-
nhos falsos, os quais, segundo os neófitos, eram tomados como válidos durante as inquirições do 
Santo Ofício. António de Sousa, por outro lado, aproveitava o púlpito da mais importante festa 
católica dos Seiscentos para demonstrar aos fiéis católicos que as críticas eram infundadas e a In-
quisição era um “Tribunal de Anjos”, sendo esses “anjos” os inquisidores, também chamados pelo 
religioso de “homens de qualidade e letras”. O objetivo desta comunicação é demonstrar como a 
Inquisição reagiu às críticas e visou reforçar sua imagem, tendo como fontes privilegiadas sermões 
de autos-de-fé publicados entre 1612 – ano de impressão do primeiro sermão de auto-de-fé – e 
1674 – quando a Inquisição foi temporariamente suspensa por ordem papal. Nas fontes, o San-
to Tribunal é apresentado como o grande defensor da Igreja Portuguesa. Tratava-se da defesa da 
Respublica Christiana, uma “república de crentes” que positivamente identificava-se na mesma 
organização eclesial e negativamente na recusa aos hereges, conforme definição proposta por An-
tónio Manuel Hespanha e Ana Silva. Muito mais que defender a Inquisição das críticas, pregadores 
como António de Sousa e tantos outros observavam o púlpito inquisitorial também como um 
importante momento de purificar a verdadeira fé. Pouco antes de terminar sua prédica, o domini-
cano queixou-se que o judaísmo crescia em Portugal e por isso era preciso juntar “homens doutos, 
experimentados, zelosos e tementes a Deus para que tratem do remédio mais conveniente para o 
aumento da fé e remédio desta república”; é, enfim, esta imagem da Inquisição e dos inquisidores 
como responsáveis pela retidão e pureza da fé, em combate às heresias e defensores dos católicos 
portugueses contra seus inimigos que se pretende a exposição desta comunicação.

Marcus Vinicius Reis
• Subversão e autonomia no mundo português: “práticas mágico-religiosas” e condição 

feminina a partir dos processos do Tribunal do Santo Ofício (século XVI)
Embora o olhar do Tribunal do Santo Ofício português não tenha recaído com tamanho peso nas 
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interações ilícitas com o sobrenatural, ainda, assim, a perseguição que fora promovida é capaz de 
lançar problemáticas em torno das relações que as mulheres, em grande maioria, estabeleceram 
para com esse âmbito. Nesse sentido, objetivamos analisar a construção dessas relações por meio 
de mulheres que foram processadas na esfera inquisitorial lusa por esse trato ilícito, focando-nos 
no século XVI como delimitação temporal e nos espaços de presença portuguesa, ou Império Por-
tuguês, enquanto recorte espacial, tendo em vista o uso do conceito de “práticas mágico-religiosas” 
a fim de delimitar os processos a serem trabalhados. Para a presente comunicação, nos debruça-
remos em seis trajetórias, ressaltando que integram uma proposta maior de análise de vinte e três 
processos pertencentes ao Projeto de Doutorado que vem se desenrolando atualmente. Trata-se, 
portanto, de conferir a essas trajetórias uma dimensão social, sem negligenciar, por sua vez, as mais 
diversas construções simbólicas em que as sociedades se sustentaram, em especial, no recorte em 
que nos situamos. Nesse sentido, atrelar essas duas dimensões como forma de construir análises 
historiográficas a partir das mesmas, recairá diretamente no uso da categoria “gênero” como fer-
ramenta essencial capaz de descontruir a própria noção de que devemos encarar “ser homem” e 
“ser mulher” na Modernidade como fatos naturalmente existentes, levando-nos, assim, a delimitar 
novas formas de se pensar como as noções de “masculino” e “feminino” estiveram atreladas aos 
mais diversos jogos de poder, incluindo o âmbito do Santo Ofício. Ao nível simbólico, o uso dessa 
categoria possibilitará enxergar como o campo do sobrenatural se tornou espaço importante de 
tentativas, mesmo que efêmeras por parte das mulheres, em subverter alguns ideais normatizado-
res do gênero a qual elas eram interpeladas a se conformarem diante de um contexto em que o 
discurso que prevalecia em relação a elas assumia contornos essencialmente misóginos.

Gilmara Cruz De Araujo
• Arde-lhe-o-rabo, uma mulher feitiçeira

Este presente artigo visa analisar e compreender o imaginário, o cotidiano de uma mulher de nome 
Maria Gonçalves Cajada, mais conhecida como Arde-lhe-o-rabo e suas práticas mágicas na Bahia 
portuguesa, com base na documentação inquisitorial quinhentista. Para tal usaremos o processo 
inquisitorial da acusada, que no final do século XVI foi degredada de Portugal para Pernambuco, 
e de lá degredada pela segunda vez para a capitania da Bahia, sob acusação de feitiçaria. Esse pro-
cesso está arquivado na Torre do Tombo em Lisboa e digitalizado no site da instituição. Nosso foco 
repousa na ruptura com o comportamento religioso ditado pela religião católica; como esta rup-
tura influenciou na construção de um imaginário negativo sobre as mulheres praticantes de magia; 
como eram realizadas essas práticas, e o cotidiano feminino.

Joseane Pereira De Souza (UFBA)
• Padres Solicitantes denunciados ao Tribunal da Inquisição de Lisboa, século XVII.

Examinando a documentação inquisitorial disponível no site da Torre do Tombo de Lisboa encon-
tramos diversos registros concernentes à uma prática que ficou conhecida como o crime de solici-
tação ou Solicitatio ad turpia in acto confessions. Esse “delito” acontecia quando os padres confes-
sores solicitavam os penitentes durante a realização da confissão sacramental para terem com eles 
ou elas relações sexuais e/ou amorosas. Para que a prática fosse qualificada como solicitação pela 
Igreja católica e pela Inquisição, não era necessário que houvesse cópula carnal, simples conversas 
ou carícias que demonstrassem intenções e desejos sexuais ou amorosos, eram suficientes para jul-
gar o confessor como solicitante. Os Cadernos do Promotor guardam denuncias referentes a casos 
de solicitação ainda não tratados pela historiografia. Os cadernos constituem-se como fontes his-
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tóricas de grande importância para os historiadores das diversas vertentes historiográficas, pois tais 
documentos são de extrema relevância para o estudo da vida social e privada de indivíduos que ti-
veram suas existências vigiadas pelo Santo Ofício da Inquisição portuguesa. As denúncias contidas 
lá trazem detalhes valiosos, seja do ponto de vista cultural ou econômico, devido à quantidade de 
dados e informações registrados ali. Analisamos cada um daqueles casos de solicitação cometidos 
por padres durante o século XVII, refletindo sobre as determinações da Igreja e as relações entre os 
padres e seus penitentes com ênfase para a história da sexualidade e as relações de gênero. Além 
disso, ressaltamos a importância da documentação produzida pelo Santo Ofício.

Sheila Mendes Cavalcante (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP)
• Rendas da Inquisição – Tribunal de Lisboa (1539-1580)

No âmbito da minha pesquisa de mestrado, procuramos elucidar os aspectos financeiros do Tribu-
nal da Inquisição de Lisboa no período de sua estruturação (1539-1580), por meio do estudo dos 
livros-caixa de receitas e despesas do citado Tribunal, além de documentações secundárias e obras 
pertinentes ao assunto. Almejamos com o desenvolvimento da pesquisa, analisar as estratégias 
usadas pela Inquisição para balancear suas rendas, uma vez que se colocava como uma instituição 
forte e autossustentável no quadro institucional do Antigo Regime Português. 
Contemplando parte do desenvolvimento desta pesquisa, a presente comunicação discorrerá so-
bre as fontes de renda do Tribunal da Inquisição de Lisboa. 
Para o desenvolvimento deste artigo propomos a análise de um conjunto de documentos presen-
tes no Collectorio de Bulas e Breves Apostólico, bem como de outros documentos e obras que 
possibilitarão averiguar quais receitas sustentavam a estrutura inquisitorial do Tribunal.
O propósito inicial desse trabalho é observar quais foram as maiores oscilações financeiras ocorri-
das no período de 1539 a 1580 para manutenção deste Tribunal.

Erick Tsarbopoulos Graziani (UNIFESP)
• As visitas da Inquisição Portuguesa

A Inquisição utilizou diversos dispositivos para manter a submissão dos habitantes distantes dos 
tribunais. Destacamos a complexa rede de oficiais espalhada pelo território (a ser ampliada com o 
tempo), e em casos mais particulares, a execução das dispendiosas visitas inquisitoriais. Essas, eram 
um dos métodos utilizados para difundir a jurisdição do Santo Ofício e para descobrir casos de 
hereges e outros delitos de sua alçada. E como parte de sua função, assumem o papel de atividade 
suplementar na recolha direta de informações e são um eficiente recurso de detecção preventiva 
de casos. Realizadas entre 1542 e 1637, (colocando-se à parte a visita ao Grão-Pará no século XVIII), 
as visitas de distrito portuguesas não chegam a quatro dezenas, e exercem a função de afirmar a 
presença inquisitorial em todo o país e territórios submetidos à Coroa. Há cada vez mais estudos 
sobre as visitas inquisitoriais, tanto das ilhas ultramarinas, quanto do Brasil e região metropolitana 
portuguesa. Mencionaremos em nossa apresentação a cronologia das visitas e exploraremos sobre 
parte de sua bibliografia. A análise da visita inquisitorial sujeita-se à disponibilidade de seus docu-
mentos, sendo usual o exame dos livros de denunciações, confissões e ratificações, os processos 
resultantes das acusações e os editais da visita.

Natalia Ribeiro Martins (PPGHIS/UFMG)
• Um médico nas malhas das Inquisições Ibéricas: o caso do cristão-novo Antônio Nunes de 



564

Miranda (XVII-XVIII)
Nascido na cidade portuguesa de Almeida, na metade do século XVIII, o cristão-novo Antônio 
Nunes de Miranda formou-se em medicina na Universidade de Coimbra, além de ter frequenta-
do a Universidade de Salamanca, em Castela. Com um bom trânsito entre os territórios ibéricos, 
o médico seguiu pelas pequenas vilas do interior português e lugares fronteiriços entre os dois 
Reinos Católicos; locais que muitas vezes careciam de profissionais que auxiliassem na cura das 
enfermidades dos vassalos que ali residiam. Seguiu igualmente a rota do comércio intra-regional, 
não sendo poucas as vezes em que se envolveram com amigos e parentes cristãos-novos mercado-
res que escoavam o açúcar, o tabaco e outros produtos provenientes dos portos lusitanos para as 
cidades castelhanas. Em 1696, Antônio se viu preso no Cárcel Real de Plasencia, cidade esta em que 
a Inquisição de Llerena, uma das sucursais mais ativas do Santo Ofício espanhol, atuava com vigor. 
Contudo, o início do que seria uma longa diligência contra o médico, provavelmente por culpas de 
judaísmo, foi abreviada com a sua inesperada fuga dos cárceres, tendo como destino final a cidade 
de Salvador, na Bahia. Esta comunicação tem por objetivo apresentar brevemente a trajetória des-
te personagem, e deste modo analisar as diversas nuances que foram rabiscadas pela relação que 
estes réus experimentaram frente a coerção das Inquisições Ibéricas.

Yllan de Mattos (Universidade Estadual Paulista -UNESP)
• “Nec spe nec metu”: disputa política e crítica à Inquisição portuguesa entre os séculos XVI ao 

XVIII - perspectivas de análise
A Inquisição era aceita por todos os indivíduos de sua época? Ninguém ousou levar-lhe a voz? 
Foram unânimes as suas perseguições? A comunicação tem por objetivo responder essas e outras 
perguntas sobre a atuação, nem sempre tão quista, do Santo Ofício na sociedade portuguesa. Era 
fato, como procuraremos demonstrar, que os críticos da ação inquisitorial em Portugal fizeram uso 
de panfletos, memoriais ou mesmo de sua voz para forjar, posto que sem intenção, uma imagem 
literária do Santo Ofício que foi amplamente utilizada por diversos de seus adversários, sejam eles 
cristãos-novos ou velhos. Fato de monta, estes escritos ganhavam certa unidade dentro de uma 
diversidade de personagens que ocupavam lugares dispares ou mesmo tinham intenções diversas 
com suas palavras. Assim, no conjunto, chamaremos – malgrado a imprecisão do termo – de li-
teratura anti-inquisitorial estes escritos, embora a maior parte dos autores fosse crítico apenas do 
procedimento e dos estilos e não tiveram a intenção de levar a termo o Tribunal. Assim, esta inves-
tigação lança luz sobre a gestação e consolidação de um pensamento crítico acerca do Santo Ofício 
luso, tendo como principal objetivo analisar o processo de transformação jurídico-teológico do ato 
de criticar os procedimentos do Santo Ofício em pecado contra toda a igreja católica, assumindo, 
a partir daí, a forma de um crime.

João Antônio Fonseca Lacerda Lima (Universidade Federal do Pará)
• Agentes em movimento: comissários do santo ofício e seu “ir e vir” na amazônia setecentista.

O estabelecimento da Inquisição em terras da américa portuguesa é parte do chamado processo 
de ocidentalização do “novo mundo”. Esta compreende um conjunto de meios de dominação ca-
racterizados pela transferência para o “novo mundo” dos imaginários e das instituições do Velho 
Mundo. Esta construção sistemática do território e da sociedade colonial se realizava via dupli-
cação, estabelecendo uma infraestrutura de tipo europeu, edificando cidades, portos, fortalezas 
e arsenais; criando-se universidades; e cobrindo o continente americano de igrejas e capelas. No 
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intento de integrar a mescla de pessoas que viviam no “novo mundo” o papel da religião era fun-
damental, por isso, longe de interesses salvacionistas, o estabelecimento de uma estrutura religiosa 
significava fornecer mais um denominador comum naquela sociedade tão diversa. Para, além dis-
so, os preceitos religiosos ditavam a vida dos batizados, de modo que a educação, a moral, a arte, 
a sexualidade, as praticas alimentícias e as relações de aliança eram determinadas pela igreja. Por 
estas razões, cristianizar foi um processo essencial para a ocidentalização da América Portuguesa 
(GRUZINSKI, 2007). A Inquisição Portuguesa não possuía tribunal estabelecido na América, dada 
a extensão territorial, era impossível que os oficiais das sedes e os bispos locais atuassem nas locali-
dades devido às precárias condições de locomoção daquela época. Assim, os tribunais que compu-
nham o Santo Ofício Português tinham, necessariamente, que montar quadros para atuarem nos 
espaços de suas jurisdições. Desses oficiais, o destaque é dado aos Comissários e Familiares, serem 
os pontas de lança na relação da Inquisição com as pessoas (MOTT, 2011). Para o bom exercício de 
suas funções, era necessário que estes agentes circulassem no território para o qual estavam habili-
tados à servir, este trabalho versa sobre esta circulação e como ela se dava.

Virgínia Goudinho de Souza Silva
• Histórias de cura no Brasil setecentista: o negro José, a índia Sabina e o branco José Januário 

na Visitação Inquisitorial ao Grão-Pará.
A presente comunicação tem o intuito de investigar e apresentar o papel fundamental dos prati-
cantes de curandeirismo no conjunto da visita na região do Grão-Pará, para tanto ganhará desta-
que o estudo de três casos específicos: o da índia Sabina, acusada de feitiçaria por tratar da iden-
tificação, anulação e cura de indivíduos atingidos por feitiços, do negro José, escravo mandinga, 
acusado de praticar o curandeirismo e superstições e do homem branco José Januário, cristão ve-
lho, acusado de bruxaria e curandeirismo. A decisão por apresentar estes três indivíduos está na 
necessidade de demonstrar mais claramente a circularidade cultural das práticas de curas, ditas 
heréticas e demoníacas pela colônia, sem que as barreiras sociais e econômicas fossem limitantes. 
A análise proposta insere-se no projeto de pesquisa desenvolvido na Faculdade de Formação de 
Professores da UERJ, denominado “O Último capítulo de uma história: Curandeirismo e Feitiçaria 
no Grão-Pará do século XVIII”. A relação entre os diferentes estratos sociais que formavam a colônia 
brasileira era como já se sabe fortemente hierarquizado em uma elite branca e com uma grande 
parcela da população constituída por negros, índios e mulatos que estavam na base desta hierar-
quia. Durante a visitação dos anos de 1763-1769, percebe-se uma grande afluência de réus da classe 
menos privilegiada, onde a grande maioria dos processos era de casos de feitiçaria e curandeirismo. 
A circularidade entre os saberes oficiais e populares também caracterizaram a vida no cotidiano 
colonial, pois em muitos casos de réus da Inquisição percebe-se a presença de elementos de am-
bos nas práticas dos curandeiros. Na visitação ao Grão-Pará percebe-se grande ênfase aos crimes 
relacionados às práticas mágico-religiosas e a diminuição nas denúncias e confissões relacionadas 
ao judaísmo, anteriormente alvo principal das perseguições inquisitoriais. As práticas mágicas es-
tavam enraizadas na sociedade colonial, visto que os colonos viam a magia como um bálsamo as 
privações e dificuldades do cotidiano. O curandeirismo teve fundamental importância na colônia 
brasileira, tornando-se solução para a medicina colonial tradicional que se apresentava como insu-
ficiente e ineficaz ao tratar os doentes, razão pela qual os colonos recorriam aos métodos informais 
de cura. A visão mágica do corpo humano o sujeitava à forte interferência de poderes ocultos, fos-
sem eles divinos ou diabólicos. Portanto, o presente trabalho pretende demonstrar o fundamental 
papel dos curandeiros na sociedade colonial.
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Giulliano Gloria de Sousa (Instituto Federal de Minas Gerais)
• Nas malhas do Bispado e do Santo Ofício: práticas mágicas e repressão em Minas Gerais na 

segunda metade do século XVIII
Este trabalho pretende analisar a atuação do Bispado de Mariana e do Tribunal do Santo Ofício na 
repressão às práticas mágicas em Minas Gerais entre 1748 e 1800 através das denúncias registradas 
nos Livros de Devassas Eclesiásticas e nos Cadernos do Promotor. A diocese de Mariana vasculhava 
a capitania em busca de heterodoxias religiosas e desvios de fé e conduta através de visitas episco-
pais, verdadeiros tribunais itinerantes, responsáveis por coletar e punir os acusados. De modo pa-
ralelo e complementar, o Tribunal do Santo Ofício perscrutava cristãos-novos, hereges, feiticeiros, 
blasfemos por meio de seus agentes além-mar – familiares e comissários. Vistas como desvios da 
verdadeira fé, as práticas mágicas, compostas por bênçãos e curas, feitiçarias, batuques, adivinha-
ções, calundus, bolsas de mandinga e pactos com o demônio, eram variadas, multifacetadas e des-
pertaram a atenção dos visitadores episcopais e dos agentes do Santo Ofício na capitania mineira. 
Procuramos analisar o registro de 281 casos de práticas mágicas na segunda metade do século 
XVIII, envolvendo 269 acusados, e os diferentes olhares das instituições religiosas de repressão. O 
registro das denúncias permite inferir que a diocese e a Inquisição atuaram de modo distinto, mas 
complementar, no combate às crenças e práticas mágico-religiosas nas Minas. Enquanto as denún-
cias de práticas de bênção e cura abundam nas devassas, os cadernos registram principalmente 
casos de feitiçaria e pacto. Os raríssimos registros de cura e bênção com palavras na documentação 
inquisitorial reflete seu papel mais especializado no combate às heresias, aquelas práticas sendo 
talvez vistas antes como reminiscências de antigas crenças populares que uma afronta aos fun-
damentos da fé católica, ao contrário das denúncias de feitiçaria, que indicavam quase sempre o 
intercurso com o diabo. Do mesmo modo, chama atenção a inexistência de denúncias de batuques 
nos cadernos, sendo a terceira prática mais registrada nas devassas, o que aponta as diferenças de 
olhar entre as autoridades do bispado e os agentes do Santo Ofício, o que pode se explicar, entre 
outras coisas, pela proximidade ou distanciamento do cotidiano colonial. Para os moradores das 
Minas os batuques podiam representar uma ameaça à manutenção das hierarquias e relações de 
poder estabelecidas, ligando estes delitos antes às dinâmicas e embates sociais daquela sociedade 
que ao aspecto doutrinário da Igreja católica. Assim, procuramos desvelar os diferentes olhares 
acerca das práticas mágicas dos denunciados nas Minas na segunda metade do Setecentos, bem 
como os modos de atuação do Bispado de Mariana e do Santo Ofício na perseguição aos “desvios” 
religiosos.

Sarah dos Santos Araujo
• Das denúncias às representações do medo na Visita do Santo Ofício ao Grão-Pará século 

XVIII
Por meio da História dos sentimentos ou das sensibilidades buscamos adentrar o cotidiano da po-
pulação colonial do Grão-Pará do século XVIII. Nessa incursão os rastros do sentimento do medo 
serão nossos guias para entendermos uma realidade que está tão distante temporalmente de nós. 
A Visita do Santo Ofício será o fio condutor juntamente às denúncias e processos inquisitoriais 
produzidos, com os quais temos os instrumentos para vislumbrarmos as formas de representação 
do medo naquela localidade. Deste modo, o sentimento do medo historicizado, assim como, os 
estudos de caso abriram caminho para a descoberta de novas histórias que nos permitem conhe-
cer mais do contexto da Visita da Inquisição e se tornam espaço de reflexão sobre a religiosidade 
na “Amazônia Colonial”.
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Monique Silva de Oliveira
• Uma religiosidade heterodoxa em xeque: considerações sobre as práticas religiosas dos 

cristãos-novos fluminenses (século XVIII)
A Época Moderna emerge como um período áureo no combate aos comportamentos hetero-
doxos dos habitantes do mundo ibérico e colonial. Acusados de luteranismo, feitiçaria, judaísmo 
e outros delitos de foro inquisitorial serão levados perante os tribunais da fé para responder pelo 
crime que lhes era imputado. No caso português, a Inquisição, criada em 1536 pela bula Cum ad 
nil magis, tornar-se-á o grande baluarte da fé cristã no reino e nos diversos quinhões do império 
lusitano, tendo, desde seus primórdios, um alvo preferencial: os cristãos-novos, descendentes de 
judeus convertidos à força ao catolicismo, vistos sempre como hereges em potencial. Guardadas 
as especificidades e cuidados que a leitura desse tipo de fonte exige, a vastíssima documentação 
produzida ao longo dos 285 anos de funcionamento da instituição é um rico depositório das vivên-
cias religiosas desse grupo e será o ponto de partida para analisar as práticas e comportamentos 
dos cristãos-novos do Rio de Janeiro durante a primeira metade do século XVIII. Num período 
de intensa onda persecutória na cidade, onde o medo da Inquisição somava-se aos temores pro-
vocados pelas invasões francesas, os moradores cristãos-novos que caíram nas malhas do Santo 
Ofício deixaram em seus processos inquisitoriais relatos da crença que possuíam e a forma como a 
viviam. Sem excluir o fato de que os processos poderiam sofrer deturpações devido à pressão física 
e psicológica na obtenção das confissões, alguns deles serão selecionados para adentrar o universo 
religioso dos acusados de judaísmo, analisando o que há de específico no recorte espaço-temporal 
estudado.

Davi Celestino da Silva (professor)
• Homens de Negócios: o uso da Familiatura Inquisitorial portuguesa como mecanismo de 

promoção social no Pernambuco setecentista (1693- 1749)
O presente artigo pretende examinar a significativa inserção dos homens de negócios do Pernam-
buco colonial na Familiatura portuguesa Inquisitorial ainda na primeira metade do século XVIII. 
Concentramos nosso estudo de caso particular que envolve o setor mercantil e aquela instituição 
entre o período de 1693 a 1739. Destacam- se na presente abordagem, a tentativa de procurar 
entender o porquê da relação tão estreita que se formou em Pernambuco entre os homens do co-
mércio e a Familiatura Inquisitorial. Ademais, observamos também na vida daqueles homens agora 
como agentes da fé, à consolidação do status social, alcançado por meio da inserção aos órgãos de 
poderes locais.

Grayce Mayre Bonfim Souza (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
• Ideal de pureza de sangue e habitação do Santo Oficio da inquisição portuguesa: Bahia, 

séculos XVII e XVIII
A Inquisição portuguesa teve atuação no Reino e em quase todos os territórios submetidos à Co-
roa Lusitana no duradouro período da sua existência, entre 1536 a 1821. A farta documentação 
originada dos seus cartórios guarda informações importantes não apenas para o conhecimento 
dos Tribunais inquisitoriais - Lisboa, Coimbra, Évora e Goa -, mas também dos indivíduos que servi-
ram ou pretenderam servir a instituição. Estas informações estão nos mais de trinta mil processos 
de habilitação do Conselho Geral do Santo Ofício, sendo que aproximadamente um terço desse 
conjunto foi recusado. Tornar-se um agente inquisitorial era sinal de grande prestígio e sucesso 
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social, além da garantia de vários privilégios, mas o contrário também significava a estigmatização 
de famílias inteiras. Assim, até instituição do Regimento de 1774, para fazer parte do quadro de 
agentes da Inquisição portuguesa, tanto integrantes do clero como leigos deveriam provar origem 
cristã velha, capacidade, vida e costume, pois para ser habilitado, o pleiteante deveria fazer parte de 
uma “aristocracia de sangue e de espírito”. Possuir uma carta patente era a prova concreta, junto a 
sociedade em geral, que o indivíduo não tinha sangue “contaminado” (judeu, mouro...) e que trazia 
ascendência limpa, extensiva a seus familiares. Assim, muitos cobiçaram tal posição, mas nem to-
dos foram contemplados tendo por alegação vários motivos, dentre eles suspeitas de cristã-novice, 
mulatice e até bastardia. Pretendemos com esta comunicação apresentar algumas habilitações 
recusadas de pleiteantes da Bahia entre fins do século XVII e primeiras décadas do XVIII, buscando 
demonstrar, sobretudo, a importância e potencialidade da documentação habilitacional para a 
história do período colonial.

Thiago Melo de Souza (UFBA)
• Joana Rodrigues ou Antônia de Oliveira? Casamento, bigamia e religiosidade na trajetória de 

uma processada pelo Santo Ofício
Joana Rodrigues, natural de Santo Amaro de Itaparica, tinha em torno de quarenta anos quando 
foi processada pelo Santo Ofício, casou-se a primeira vez com Antônio Gomes na igreja de Nossa 
Senhora D’ajuda de Jaguaripe, com quem teve uma filha. Após dez anos de casada, abandonou 
seu marido mudando-se para Camamu na companhia de um homem identificado no documento 
apenas pelo nome de Jorge. Na chamada vila de Camamu, Joana Rodrigues mudou seu nome para 
Antônia de Oliveira e casou-se novamente com Manoel de Barros, com quem conviveu por quatro 
anos, até confessar seu delito. O presente artigo buscará a partir do processo inquisitorial de uma 
mulher acusada de bigamia na Bahia colonial, aspectos da sua religiosidade na busca de compre-
ender e analisar a prática individual e os contrastes com os discursos da religião católica, com uma 
análise crítica da documentação oficial. Nesse sentido, observaremos em parte da trajetória da 
referida bígama, as (des)conexões com a normativa religiosa, no que tange a presença e a recepção 
dos cânones tridentinos, principalmente em relação ao matrimônio.

037. Direitas, História e Memória
Coordenação: Leandro Pereira Gonçalves, Ricardo Figueiredo de Castro

Resumo: O Simpósio Temático “Direitas, História e Memória” visa reunir pesquisadores em tor-
no do estudo das Direitas enquanto objeto de reflexão historiográfica e categoria analítica. É no 
contexto das revoluções burguesas que as bases materiais da modernidade capitalista foram es-
tabelecidas, e com elas, estruturas, discursos e parâmetros da política. As questões em torno da 
ampliação da cidadania para todos os indivíduos (tema da igualdade), da definição dos limites dos 
direitos individuais e coletivos (tema da liberdade) e da posição em relação à sociedade capitalista 
dividem os indivíduos, as ideologias e os grupos políticos desde a Revolução Francesa, momento 
fundador da dicotomia esquerda/direita. Desde então, o conceito e a atuação da direita política 
foram ampliados, possibilitando o surgimento de diferentes culturas políticas, grupos, partidos 
e governos em seu entorno, compondo o amplo e diverso campo das direitas que focalizamos 
aqui. A proposta, inserida na Rede de Investigadores “Direitas, História e Memória” (http://www.
direitashistoria.net/), tem como intenção reunir pesquisas que debatam as relações entre memória 
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e história no contexto das práticas autoritárias nos diferentes campos da Direita, a partir de uma 
pluralidade temática, englobando neste prisma desde os partidos conservadores tradicionais até 
os diferentes grupos de extrema-direita do século XX e XXI.
Justificativa: Considerando a atualidade do tema e o ganho de importância das pesquisas no Bra-
sil sobre o tema, percebe-se a necessidade de um espaço de debates que promova a valorização 
das diferentes concepções analíticas e das produções recentes acerca das Direitas, enriquecendo a 
reflexão sobre o tema no ensino de História e na prática de pesquisa. Estimular um diálogo amplo 
e interdisciplinar acerca das Direitas é o principal objetivo do Simpósio Temático, cujo escopo va-
lorizará as perspectivas transregional e transnacional dos estudos, as práticas políticas, econômicas 
e culturais, os atores sociais e as redes constituídas no processo histórico. Dessa forma, este semi-
nário propõe-se a estabelecer um espaço de discussão sobre as Direitas e os estudos que as cercam 
em suas diferentes dimensões e perspectivas. Tais estudos ganharam novo fôlego nos últimos anos, 
especialmente com o estabelecimento da Nova História Política, da História Cultural do Político e 
a renovação da História das Ideias e dos Intelectuais. A historiografia passou a dedicar mais aten-
ção a este importante tema da política e realizou decisivos aportes às discussões de sociólogos 
e cientistas políticos sobre os partidos conservadores, sobre o fascismo, o nacional-socialismo, o 
integralismo, além de diversos movimentos autoritários, como as ditaduras latino-americanas do 
século XX. Essa contribuição foi decisiva para inserir estes temas na longa duração da política na 
modernidade, bem como para se estabelecer a dinâmica histórica destes temas na curta duração. 
Outrossim, deu-lhe maior densidade ao inserir estes diferentes temas na cultura política da Direita 
e ao definir sua genealogia ideológica. Em função disso, percebe-se a necessidade de se estabelecer 
um espaço acadêmico no qual o debate promova a valorização das diferentes concepções ana-
líticas e as produções recentes, enriquecendo a reflexão sobre o tema no ensino de História nas 
universidades, na prática da pesquisa acadêmica e na difusão de seus resultados nos periódicos 
e nos congressos científicos. Além dos debates acerca do conceito de Direita e de suas famílias e 
expressões constituintes, pretende-se que o Simpósio Temático, venha a contribuir com reflexões e 
proposições nos âmbitos teórico e metodológico da historiografia e das ciências humanas e sociais, 
possibilitando, assim, perspectivas e possibilidades de pesquisas inter-relacionais e comparativas. 
Compreenderemos, portanto, não somente objetos, fenômenos e expressões datadas, mas tam-
bém análises intercambiáveis entre diversas pesquisas e abordagens que possam vir a integrar o 
corpus do grupo de trabalho em questão.

Rafael Reigada Botton (PUCRS)
• Configurações e desdobramentos da ideia de modernidade em Azevedo Amaral

O presente trabalho baseia-se em uma análise das configurações da ideia de modernidade nas 
obras do intelectual brasileiro Azevedo Amaral, e em seus respectivos desdobramentos nas con-
cepções do autor acerca dos modelos de Estado autoritário e de desenvolvimento econômico. 
Analisar-se-á também as construções semânticas estabelecidas entre modernidade e os conceitos 
de corporativismo e de planificação econômica. 
Nesta perspectiva, Azevedo Amaral pode ser considerado enquanto um intelectual que estava 
dialogando tanto com os pensadores identificados com a matriz conservadora e autoritária, mas 
também com as diversas correntes ideológicas que permeavam o contexto político e social que 
estavam em voga na década de 1930. Exemplo disto é a sua preocupação em diferenciar o Estado 
Novo (de caráter autoritário) em relação ao fascismo (identificado enquanto um modelo de Esta-
do totalitário), além de desenvolver uma síntese sobre os modelos de governo e de desenvolvimen-



570

to econômico que seriam adequados à realidade brasileira - destacando a organização econômico-
social em moldes corporativistas e os projetos de planificação econômica (em contraposição ao 
laissez-faire do sistema liberal), e cujos expoentes no período eram a União Soviética e os Estados 
Unidos do New Deal.

Rodrigo Santos de Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande - FURG)
• A Teoria Autoritária antes da Práxis: a construção ideológica do Estado Integral em Plínio 

Salgado, Miguel Reale e Gustavo Barroso (1932-1937)
A definição mais simples do fascismo foi apresentada por Benito Mussolini em uma frase: “Nada 
contra o Estado, nada fora do Estado, nada acima do Estado”. Ou seja, o Estado fascista era um 
Estado forte, centralizado e interventor. Como apontou Gilberto Vasconcelos, a diferença entre o 
fascismo europeu (fascismo italiano e nazismo alemão) do brasileiro (integralismo) é que no pri-
meiro a práxis antecedeu a teoria, e o segundo teorizou-se para que depois se tentasse a tomada 
do poder. Nos cinco anos de existência legal da Ação Integralista Brasileira, (AIB) percebe-se uma 
grande produção intelectual por parte dos três principais teóricos do movimento: Plínio Salgado, 
Miguel Reale e Gustavo Barroso. Estas lideranças definiam em suas obras não apenas como seria 
organizado o Estado sob a égide integralista (Estado Integral), como também a concepção auto-
ritária do Estado dentro de uma lógica corporativa, com partido único, centralizado na figura do 
“Chefe Nacional” Plínio Salgado, de viés antiliberal e anticomunista. Na presente comunicação, 
objetivamos analisar como foi gestada a concepção de Estado Integral por parte das três principais 
lideranças da AIB (Salgado, Reale e Barroso) a partir da produção teórica e a sua difusão através da 
estrutura de imprensa periódica montada pelo movimento.

Vinícius Liebel (Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS))
• O Urubu Regente – análise de uma metáfora visual antissemita

No ano em que se completa o septuagésimo aniversário da libertação de Auschwitz e outros cam-
pos de extermínio, mostra-se ainda prolífica a historiografia do Holocausto, do Antissemitismo 
e da própria ideologia que desencadeou o marco zero de nossa era. As análises e interpretações 
dos fenômenos, da ideologia e das estruturas que rodeiam o evento limite da Shoá continuam a 
despertar o interesse dos historiadores, promovendo o contínuo debate e a busca incessante pela 
compreensão do Terror. Na comunicação aqui proposta será apresentada uma imagem (uma char-
ge veiculada no jornal nazista Der Stürmer) e, a partir de sua análise pormenorizada, elementos 
estruturais e constitutivos do imaginário que possibilitou a concepção do genocídio serão desta-
cados e problematizados. Trata-se, portanto, de uma análise pontual, mas que se mostra frutífera 
ao ser contextualizada e tomada como exemplar de um fenômeno político e cultural extremo, 
evidenciando as estruturas mentais e praxiológicas que operam na base do fenômeno nazista.

Pedro Ivo Dias Tanagino (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• Plínio Salgado e Miguel Reale na AIB: as duas revoluções integralistas

Este trabalho aborda de forma comparativa o pensamento político de Plínio Salgado (1895-1975) 
e Miguel Reale (1910-2006), dois dos principais líderes da Ação Integralista Brasileira (AIB), que 
existiu entre 1932 e 1937. Salgado, místico e anticartesiano, foi o fundador e Chefe Supremo da 
AIB, possuindo a prerrogativa de ser a fonte oficial da doutrina; Reale, acadêmico e teórico, foi 
seu Secretário de Doutrina e Estudos, sendo responsável por elaborar e dar coerência, a partir da 
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doutrinação de Salgado, à teoria do conhecimento integralista. Procuramos demonstrar que, além 
das diferenças formais entre um, de escrita ensaística e outro, de estilo acadêmico, os estudos sobre 
as divergências fundamentais entre ambos os pensamentos nos convidam a perscrutar o universo 
intelectual da AIB em suas disputas (ainda que veladas) pela definição da “revolução integralista” 
que deveriam dar curso. Além de dialogar com a historiografia do tema, que cresce e se diversi-
ficada mais a cada dia, nossas fontes primárias são os livros doutrinários integralistas publicados 
por ambos os autores nos anos de existência da AIB. Sendo assim, a escolha pelo objeto de estudo, 
a análise das relações entre textos e seus contextos de emergência, bem como as abordagens das 
fontes, privilegiam acima de tudo os usos da linguagem no artifício do mundo político e social Das 
análises comparativas dos pensamentos de Salgado e Reale, pretendemos trazer à luz resultados 
obtidos na investigação do conceito de “integralismo” utilizado no período Entreguerras no Brasil.

Vinícius da Silva Ramos (Prefeitura Municipal de Magé)
• “Por Cristo luto; por Cristo vos conclamo”. Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira e a 

resistência à secularização do Estado brasileiro nas décadas de 1930 e 1940.
O tema da secularização do Estado é recorrente em uma larga bibliografia tanto no Ocidente 
quanto no Oriente. Algumas perguntas são constantes. A questão de sua temporalidade é uma 
de principais vertentes de pesquisa. Quando teria ocorrido a separação entre Estado e religião? Na 
Antiguidade? No século XVII? E mais a questão espacial. Quem teria separado primeiro estas duas 
instituições? Atenienses, romanos, europeus? 
O assunto tem ganhado destaque nos últimos anos – podemos indicar como provável motivo 
a relação conflituosa entre os Estados ocidentais secularizados e seus congêneres teocráticos do 
Oriente Médio. Cada vez mais o Ocidente parece querer entender como se processou sua seculari-
zação para compreender aqueles que não passaram por tal transformação e ainda aqueles que não 
têm interesse em empreender tal projeto. No entanto, não é nossa intenção responder a perguntas 
tão complexas que outros em melhores condições do que nós, intentaram. Nosso objetivo é mais 
modesto. Pretendemos compreender um processo em menor escala.
O Brasil, assim como boa parte dos países ocidentais sofreu este processo de secularização. A sepa-
ração do Estado e da Igreja Católica, a possibilidade dos registros civis, são exemplos do processo 
de descolamento da religião e do Estado brasileiro. Processo este quase que inevitável, na medida 
em que o Brasil se inseria no final do século XIX e no começo do século XX no mercado mundial 
(Ocidental) que exercia uma força irresistível para a secularização, para o abandono da intromissão 
direta da religião nos assuntos estatais.
Entretanto, como todo movimento, este possuía forças que lutavam contra sua capacidade de 
transformação. Em nossa concepção, a Ação Integralista Brasileira era uma delas. Na década de 
1930, quando a secularização do Estado avançava a passos largos, removendo seus últimos obs-
táculos, Plínio Salgado e seus partidários continuavam a buscar uma solução que misturasse estes 
dois organismos que pareciam fadados ao divórcio.
Nosso objetivo é mostrar algumas das estratégias utilizadas pelos integralistas para resistir à secula-
rização do Estado brasileiro ou mesmo para revertê-la onde já era presente e impossível de se frear. 
Pretendemos demonstrar como Plínio Salgado era uma voz – unida a outras – que se levantava 
contra o afastamento da religião do Estado.

Marly de Almeida Gomes Vianna (Universo)
• Rebeliões integralistas
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Procuro analisar os movimentos rebeldes de maio de 1938, conhecidos como “golpes integralistas”, 
considerando-os principalmente como mais um movimento militar, embora com a participação e 
o apoio dos militantes da Ação Integralista Brasileira.

Everton Fernando Pimenta (Prefeitura Municipal de Lavras-MG)
• Apontamentos sobre a presença da AIB em Barbacena-MG, 1934-1938.

O presente trabalho tem como objetivo a realização de breves apontamentos sobre a presença da 
Ação Integralista Brasileira (AIB) no município de Barbacena-MG, no período compreendido entre 
os anos de 1935 e 1938. 
Inicialmente, será retomado o contexto de origem da defesa do fascismo italiano e, posteriormen-
te, o do surgimento da AIB na cidade, que em seus momentos iniciais sofreu influência do primeiro. 
Nesse processo, serão abordadas mais de perto as ações de Humberto Caetano, peça fundamental 
para a criação do primeiro núcleo local do integralismo e seu primeiro chefe. 
Após esse primeiro momento, se analisará mais detidamente a organização e disposição da AIB 
em Barbacena destacando, sobremaneira, em seu processo de consolidação, as atividades no setor 
educacional, filantrópico e jornalístico, enfatizando duas blusas verdes que galgaram um espaço 
privilegiado no seio do integralismo e contribuíram para a atração de novos adeptos a saber: Lygia 
Stella de Araujo Lima e Ines Piacesi.
Por fim, após se observar como se deu o surgimento e o crescimento da AIB no município, por 
meio da figura de Humberto Caetano e da situação na qual se encontravam os camisas verdes 
no contexto inaugurado pelo Estado Novo, se buscará também entender como se deu o esvazia-
mento das manifestações pró integralismo na cidade, uma vez que foi sobre ele que de forma mais 
contumaz se deu uma vigilância e perseguição por parte do DOPS-MG.

Leandro Pereira Gonçalves (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• Plínio Salgado e as Guerras Coloniais, uma relação entre Brasil e Portugal

No âmbito da Guerra Fria, a relação entre Brasil e Portugal, notadamente através da atuação do 
integralista Plínio Salgado, teve um destaque significativo com o propósito de uma aproximação 
entre os dois países, principalmente no que tange ao processo de independência das colônias afro-
-asiáticas, movimento que estava diretamente ligada a bipolarização mundial. Tem-se como objeti-
vo analisar o período parlamentar de Salgado, além de suas ações intelectuais no período em torno 
de uma política autoritária em um Brasil democrático com propostas de defesa do colonialismo 
português, da luta a favor do nacionalismo, do anticomunismo, da crítica moralizante aos valores 
burgueses, e, principalmente, sobre a oposição irreconciliável entre espiritualismo e materialismo 
durante a Guerra Fria.

Janaina (Universidade Federal Fluminense)
• A ditadura em tempos de Milagre: comemorações, orgulho e consentimento

Esta comunicação analisa os processos de construção do consenso social em torno da ditadura 
civil-militar brasileira pós-1964. Considerando que o consenso é um processo mutável, plural e 
diversificado, parto do suposto de que este foi rapidamente alcançado pela ditadura desde 1964, 
porém, sua natureza ao longo dos anos não se manteve estável, adquirindo características especí-
ficas em momentos diferentes. Portanto, neste trabalho abordarei especificamente a natureza do 
pacto social durante os primeiros anos da década de 1970, quando ocupava a presidência o Gene-
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ral Emílio Garrastazu Médici. Para tanto, tomei como referência as festas cívicas em comemoração 
aos 150 da Independência do Brasil, ocorridas entre abril e setembro de 1972.
As festas evidenciam a importância do discurso cívico-patriótico como elemento fundamental do 
diálogo estabelecido entre ditadura e sociedade. Principalmente, demonstram a centralidade do 
chamado Milagre brasileiro – entendido aqui como um fenômeno social e não apenas econômico 
– para a sustentação do regime. Habitualmente identificado pela memória coletiva como anos de 
chumbo, as festas demonstram que este período significou também e para expressivos segmentos 
da sociedade, anos de ouro, marcado por grande euforia desenvolvimentista, por expectativas de 
ascensão social e pelo entusiasmado sentimento de construção do futuro, do Brasil potência.

Diego da Silva Ramos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro / FFP)
• A UPPES e sua relação com a Ditadura Militar

A pesquisa desenvolvida tem como premissa inicial conhecer um pouco mais sobre a história da 
União dos Professores Públicos no Estado – Sindicato, mais conhecida como UPPES e suas rela-
ções de proximidade com a ditadura militar no Brasil. Passando pela sua criação em 1945, surpre-
endemente fundada por uma liderança com laços familiares comunistas (surpreendente pois ao 
olharmos o histórico da associação, pensamos sempre na participação de grupos conservadores 
em sua composição) até suas sucessoras que permaneceram em seus cargos por muito tempo, in-
clusive chamando a atenção para um fato importante: a inexistência de intervenções na associação 
durante a sua história, inclusive durante a ditadura militar, algo que era “comum” para a época. A 
partir disso, temos indícios fortes de que a associação e a ditadura no mínimo flertavam por terem 
pensamentos tão próximos.
Dentro ainda dessa mesma pesquisa, tivemos a preocupação de pautar a nossa descrição da pos-
tura sindical utilizando as notícias que eram publicadas no jornal Síntese Informativa da UPPES. 
Interessante notarmos que é a partir das notícias que vamos conduzindo o trabalho de modo 
a mostrar como que essas manchetes acabam em seu conjunto por comprovar que no mínimo 
havia uma grande conjugação de ideias entre a ditadura e a UPPE. Ou seja, que a visão de mundo 
partilhada pelos militares era muito aceita dentro da associação que se utilizava dessa visão de 
mundo para construir um jornal de divulgação da “causa” do professorado fluminense, mas que 
sempre conduzia o associado a pensar como a ditadura desejava que as classes dominadas pen-
sassem. Logo, o sindicato deixava de cumprir o seu papel como defensor dos interesses da classe 
trabalhadora para se tornar um difusor de pensamento conservador, utilizando-se largamente do 
ufanismo que já era produzido pelo governo.

Eduardo dos Santos Chaves (Instituto Federal de Santa Catarina)
• A juventude de direita e a ditadura brasileira: a mocidade arenista

A comunicação apresentará alguns resultados de uma pesquisa em andamento sobre a trajetória 
da Aliança Renovadora Nacional (ARENA) no Rio Grande do Sul. A apresentação privilegiará a 
análise de um dos núcleos mais atuantes do partido, a mocidade arenista, e sua relação com a di-
tadura militar. O objetivo é verificar a agenda política do partido em relação aos jovens arenistas, 
assim como analisar as diversas discussões realizadas por essa mesma juventude em encontros, 
seminários e congressos.

Andrielly Natharry Leite Da Silva Oliveira (Universidade Federal De Mato Grosso)
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• Entre o passado e o presente: a memória militar sobre golpe de 1964 nas páginas da Revista 
do Clube Militar
Este artigo aborda o processo de construção da memória militar com relação ao Golpe de 1964 por 
meio do estudo da REVISTA DO CLUBE MILITAR: A CASA DA REPÚBLICA. A pesquisa privilegia 
a produção da revista entre 2001 e 2010, com destaque para a discussão em torno dos conceitos: 
golpe, revolução, contra-revolução e democracia, como eixos constituintes do discurso militar que 
busca justificar o Golpe. O período que circunscreve nossa pesquisa é marcado pela consolidação 
democrática do país e evidencia o progressivo afastamento das Forças Armadas na esfera política, 
sua perda de força e influência. A utilização e ampliação de seus veículos de comunicação se cons-
tituem, portanto, como uma importante ferramenta na preservação da memória militar sobre 
seus feitos e uma tentativa de manutenção de sua participação na esfera política do Brasil, emitin-
do e formando opiniões sobre os acontecimentos recentes. Assim também, deve ser considerado, 
as especificidades do processo de transição da ditadura militar no Brasil (1964-1985) para a demo-
cracia, que em certa medida abre espaço para uma disputa entre as memórias devido ao caráter de 
transição compactuada entre civis e militares em que a anistia “ampla, geral e irrestrita” assegurou 
que não houvessem “culpados”. Dessa forma, conhecer tanto o cenário em que essa disputa se 
coloca, bem como as ideias políticas à que se vinculam se torna fundamental para compreender a 
história recente do Brasil.

Clarissa Grahl dos Santos
• O anticomunismo militar e as memórias da ditadura entre o passado e o presente

O golpe de 1964 e a ditadura que o seguiu se constituem em temáticas sensíveis em decorrência de 
questões ainda hoje não resolvidas, como a liberação de parte dos arquivos da repressão política, 
sobretudo aqueles que se encontram sob posse das Forças Armadas; a penalização daqueles que 
foram responsáveis por atos de tortura e morte e o esclarecimento das causas do desaparecimento 
de diversas pessoas. Ademais, esses eventos encontram-se ainda presentes no seio de debates polí-
ticos, os quais englobam atores variados e com distintos interesses e posicionamentos ideológicos, 
o que demonstra que há conflitos envolvendo a memória do período. O presente artigo aborda 
a constituição de um campo memorialístico de direita após a redemocratização, destacando-se a 
produção biblográfica de alguns militares que atuaram, em graus variados, em órgãos de repres-
são e informação durante a última ditadura brasileira e que vieram a público para defender uma 
memória positiva do período e, mais especificamente, da repressão à esquerda armada. Para traçar 
caminhos que auxiliem no entendimento desse tipo de fonte, buscar-se-á alguns aportes teóricos 
em parte da historiografia dedicada ao estudo do anticomunismo nas Forças Armadas por enten-
der que, mesmo que esses autores tenham se colocado no debate público como indivíduos e não 
como porta-vozes oficiais do Exército, a formação dentro da caserna e a atuação militar dentro do 
contexto da Guerra Fria traz ao relato desses oficiais certos aspectos comuns tanto no que toca ao 
entendimento dos conflitos sociais do passado, como no que toca à interpretação do presente no 
qual se inserem.

Mariana Sant’Ana Fioravanti de Almeida (Universidade de Brasília)
• Paulo Malhães: um agente do Centro de Inteligência do Exército (CIE)

O coronel reformado do exército Paulo Malhães foi assassinado um mês após prestar depoimento 
em audiência pública à Comissão Nacional da Verdade. A partir dos 3 testemunhos prestados pelo 
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coronel Malhães pretendo traçar um perfil do ex-agente do Centro de Inteligência do Exército 
(CIE). Apesar da importância que Malhães descreve de suas atribuições no CIE não há registros 
dele no arquivo do Supremo Tribunal Militar (STM). O registro encontrado no Arquivo Nacional o 
relaciona com o Caso Baumgarten acusando-o de fazer parte da Operação Dragão realizada com 
objetivo de encobrir as falhas da operação anterior. A figura de Malhães aparece relacionada ao 
encobrimento de provas e evidências de crimes. As estruturas de repressão no Brasil, com seus cen-
tros de investigação vinham se consolidando no país desde o período da ditadura de Vargas. Em 
13 de junho de 1964, foi criado, pela lei nº 4.341 o SNI (Serviço Nacional de Informações). A criação 
do SNI objetivava supervisionar e coordenar as atividades de informações e contra-informações no 
Brasil e exterior, partir do desenvolvimento de um complexo sistema de investigação e armazena-
mento de informação a respeito de pessoas que levantavam suspeitas politicamente. A partir do 
desenvolvimento de um complexo sistema de investigação e armazenamento de informação em 
pessoas que levantavam suspeita quanto a sua posição política. Foram instalados órgãos similares 
dentro das Forças Armadas, como o Centro de Inteligência do Exército e o Centro de Informações 
da Aeronáutica (CISA). A Marinha, a força mais antiga, desde os anos 40 possuía seu próprio ser-
viço nessa área, o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), mais voltado para questões de 
segurança no litoral e para questões diplomáticas. Malhães atuava no CIE a declarou em depoi-
mento na montagem do CISA.

Leonardo Simões Canavez
• A tradição política brasileira na eleição de Fernando Collor. O Fenômeno sob a ótica da 

cultura política.
Fernando Collor de Mello se tornou o primeiro presidente da República eleito após um período de 
quase trinta anos sem eleições diretas, o mais longo em cem anos de história republicana. À frente 
de um partido “nanico”, sem apoios relevantes até o meio da disputa, derrotou vinte candidatos, 
entre eles várias estrelas de primeira grandeza da política brasileira. Dois anos antes, em 1987 se tor-
nava governador de Alagoas um dos menores, mais pobres e menos influentes estados brasileiros, 
quando inicia uma das mais bem sucedidas projeções de uma imagem pública no Brasil. Alcançan-
do a liderança das pesquisas de opinião em abril de 1989, manteve a dianteira até vencer os dois 
turnos. Sua vitória surpreendeu as mais ousadas previsões, que lhe valeu a designação de “fenôme-
no”. O termo que designa o que é “raro e surpreendente”, também denota “fato de natureza moral 
ou social regido por leis especiais”. Seu caráter de fenômeno estaria mais nas continuidades do que 
nas rupturas que poderiam ser observados desse processo.
Collor é personagem constante de estudos da ciência política, história e comunicação social. As 
explicações de seu triunfo em geral apresentam como catalizadores o momento que lhe serviu de 
cenário. A crise econômica, política e institucional lhe servira de bode expiatório para um discurso 
ao mesmo tempo moralizador e modernizante. A figura dos marajás traduzia a insatisfação para as 
massas, ao mesmo tempo que o discurso neoliberal acenava como uma opção de desenvolvimento 
para as elites. Collor teria méritos ao construir sua imagem baseada em estudos de marketing que 
ainda era novidade na política por aqui. Como empresário do setor de comunicação teria expertise 
e acesso aos principais veículos de comunicação, na primeira eleição realizada após hegemonia do 
mais poderoso de todos: a televisão. 
As críticas que recebeu também se ancoravam naquele contexto, apontando para contradições e 
oportunismos. Afinal ele conseguira compor uma imagem oposicionista mesmo tendo sido prefei-
to pela ARENA, deputado pelo PDS e governador pelo PMDB. Seu discurso reformista e ao mesmo 
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tempo conservador, foi tido como demagógico. E por fim teria se beneficiado do apoio espúrio de 
veículos de comunicação e das elites que deram-lhe verbas e versões distorcidas nos telejornais, 
para impedir uma vitória da esquerda. 
Embora corretas o desvelar da farsa não desqualifica a personagem. Tanto a imagem como o dis-
curso de Collor possuem raízes profundas no imaginário político brasileiro. Uma linha que encon-
tra pontas no populismo, no autoritarismo e até no liberalismo. Para compreender suas origens é 
preciso observar o fenômeno pela ótica da cultura política, buscando esses elos de representação 
disseminados em sua imagem e seu discurso.

Fernando Perlatto (Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF))
• A retórica conservadora e o debate público em torno da Comissão Nacional da Verdade

O presente trabalho objetiva analisar a retórica conservadora mobilizada no debate público em 
torno da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Para tanto, serão analisados editoriais e artigos pu-
blicados em três jornais de circulação nacional – “O Globo”, “Folha de São Paulo” e “Estado de São 
Paulo” –, procurando-se identificar e analisar os principais argumentos conservadores mobilizados 
para se contrapor à CNV, desde o momento inicial de sua instalação em maio de 2012, mediante a 
Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, até a publicação do “Relatório Final”, em dezembro de 
2014. 
Em diálogo com o livro de Albert Hirschman, “A Retórica da Intransigência”, busca-se analisar os 
principais argumentos da retórica conservadora utilizados, em diferentes momentos, no sentido 
de se contrapor (1) à instalação da CNV, (2) ao andamento de seus trabalhos e (3) às recomenda-
ções do “Relatório Final”. 
Parte-se da hipótese segundo a qual as três teses da retórica conservadora identificadas por Hirs-
chman – a saber, “perversidade”, “futilidade” e “ameaça” – foram mobilizadas no debate público 
no sentido de se opor às principais iniciativas e direcionamentos da CNV. O ponto central do ar-
gumento conservador, não importa qual tese seja mobilizada, foi o impedimento da abertura de 
quaisquer debates que implicassem na revisão da Lei da Anistia, de 1979, e na consequente aber-
tura de processos judiciais contra civis e militares responsáveis pela repressão, tortura e assassinato 
durante a vigência do regime civil-militar.

Maurício Barreto Alvarez Parada (Puc-Rio)
• Sob o sol de Satã: o exílio de Georges Bernanos no Brasil.

Monarquista, católico e ,quando jovem. membro da Action Française, Georges Bernanos foi um 
dos muitos intelectuais franceses que por razões políticas ou profissionais vieram para o Brasil na 
primeira metade do século XX. A chegada do escritor francês ao país em agosto de 1938 coincide 
com um arco de transformações políticas e intelectuais inciada com a ruptura com Charles Maur-
ras em 1932, passando pelo desencantamento com o franquismo e com o nacional-socialismo. 
Bernanos residiu no Brasil por sete anos, desde sua chegada ao final da guerra, e escreveu nopaís 
Les enfants humiliés, Lettre aux Anglais, Le Chemin de la Croix-des-Ames e La France contre les 
Robots e terminou sua obra Monsieur Ouine, que publicou na França, em 1946. O objetivo dessa 
comunicação é apresentar a trajetória intelectual de Bernanos no Brasil e analisar a rede de conta-
tos que o escritor francês estabeleceu no país.

Ricardo Figueiredo de Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
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• Conspiracionismo e contrarrevolução: da Revolução Francesa à Guerra Fria
O pensamento conservador e antirrevolucionário surge com a própria Revolução Francesa e se de-
senvolve ao longo dos séculos XIX e XX. Vários intelectuais ocidentais estabeleceram as bases teó-
ricas do conservadorismo e contribuíram para definir essa tradição política que se consubstanciou 
nos projetos e na ação política dos partidos conservadores e antirrevolucionários, especialmente a 
partir da segunda metade do século XIX. Entretanto, apesar da importância da análise da tradição 
teórica conservadora para a compreensão do conservadorismo não é possível deixar de lado um 
aspecto menos conhecido dessa tradição mas não menos importante, o papel do conspiracionis-
mo. O conspiracionismo ou complotismo é, segundo Taguieff (p. 54) a visão do mundo dominada 
pela crença de que todos os eventos, no mundo humano, são percebidos e realizados como pro-
jetos que revelam intenções ocultas e malignas. Durante a Revolução Francesa surgem duas obras 
que vão definir as bases do conspiracionismo. A primeira é “Mémoires pour servir à l´histoire du 
jacobinisme” escrita pelo padre jesuíta e publicista antirrevolucionário francês Augustin de Barruel, 
publicada em 5 volumes entre 1797 e 1799 e rapidamente traduzida e publicada em várias países 
europeus e nos Estados Unidos. A segunda é “Proofs of a conspiracy against all the religions and 
governments of Europe (...)” do físico, inventor e professor universitário escocês John Robinson, 
publicada em 1797. Ambas as obras inspiraram o surgimento de várias outras e disseminaram no 
Ocidente o complotismo, ou seja, a ideia de quê havia grupos secretos e malignos prontos para 
subverter a ordem e instaurar uma ordem maligna e opressora e que será utilizado pelo conserva-
dorismo como uma ideologia a serviço da luta contra os inimigos da ordem. Com o advento da Re-
volução Russa e o estabelecimento da União Soviética e da realidade socialista, o conspiracionismo 
se atualiza e se redefine com a atualização do complô judaico internacional como o instrumento 
com o qual os comunistas subverteriam a ordem capitalista mundial e estabeleceriam a ordem 
comunista, maligna e opressora. O mito do complô comunista internacional será, portanto, uma 
importante ideologia a serviço do conservadorismo e das ações contrarrevolucionárias durante a 
Guerra Fria.

Priscila Musquim Alcântara de Oliveira (Governo do Estado do Rio de Janeiro)
• Empresariado e Estado Novo em Portugal: análise da trajetória de Joaquim Roque da 

Fonseca como representante do patronato português (1933-1945)
A proposta deste trabalho consiste em investigar a relação entre o empresariado português e o go-
verno durante o Estado Novo, especificamente no período de 1933 a 1945, buscando compreender 
a participação dos empresários na construção do regime, as arenas utilizadas para se articularem 
e reivindicarem seus interesses e como se posicionaram diante da implementação de políticas de 
bem-estar social ao longo do período. 
Também faz parte da proposta analisar as dimensões do diálogo estabelecido entre os empresa-
riados de Portugal e do Brasil a partir da assinatura do Tratado de Comércio e Navegação de 1933. 
Nesse sentido, a investigação tem como fio condutor a análise da trajetória política e representa-
tiva do parlamentar e presidente da Associação Comercial de Lisboa, Joaquim Roque da Fonseca.

Sílvia Adriana Barbosa Correia (UFRJ)
• Rememorando o passado, construção discursiva da memória política da guerra colonial em 

Portugal – Uma Análise Comparativa
Desde o momento em que a Guerra da Argélia eclodiu, em 1954, a oficialidade francesa estava 
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em negação; negou que fosse uma guerra, assim como negou que a tortura e outras brutalidades 
fossem perpetradas. Até 1999 todos os governos insistiram que o conflito não foi uma guerra, mas 
antes uma “missão para manter a ordem”, já que, desde 1954, a Argélia era considerada parte da 
França e daí a impossibilidade de se considerar um conflito entre nações. O que mudou, em Junho 
de 1999, que levaria o Parlamento francês a reconhecer que o conflito havia sido de facto uma 
guerra? Muito frequentemente a incursão na memória oficial e popular é feita de forma separada, 
mas Alan Confino (1997) afirma que as duas cruzam-se e moldam-se mutuamente. No caso da 
Guerra da Argélia, a pública tem sido relativamente resistente à tentativa do Estado de branquear 
a memória dos seus crimes, enquanto o Estado, pelo contrário, levaria muito tempo a reconside-
rar publicamente que foi um guerra brutal, longa e que desonrou a República. Depois do fim das 
guerras, em Portugal e na França, a demanda por uma reconciliação instalou, respectivamente, um 
esquecimento ou uma retórica seletiva com objetivos políticos e ideológicos.
Porém, repensar a história da guerra dentro da história nacional emerge quando a experiência 
traumática e violenta torna-se parte do espaço público (Blanchard and Veyrat-Masson, 2008). Em 
ambos os casos, o Ocidente perdeu a guerra, não tanto militarmente, mas principalmente ideoló-
gica e culturalmente, atemorizando profundamente as sociedades pelo questionamento das suas 
premissas históricas.
Como podemos comparar regimes de memória de conflitos tão diversos em termos de esforço de 
guerra, evidente no número de soldados mobilizados e orçamento da defesa, e em termos ideoló-
gicos?
O objetivo não é entender a guerra, mas desvendar os regimes de memória de guerra da Guerra 
Colonial portuguesa, começando por uma aproximação comparativa à Guerra da Argélia francesa. 
Nesse sentido, pretende esta apresentação uma primeira incursão comparativa entre os regimes 
memoriais de guerra, veiculados em discursos oficiais em Portugal (Angola, Moçambique e Guiné 
Bissau, 1961-1974) e em França (Argélia, 1954-1962) de forma a rastrear o processo de reconheci-
mento da guerra, suas implicações e conseqüências, quer por parte das entidades oficiais, quer por 
parte da sociedade portuguesa.

Daniela Adriana Garces de Oliveira (PUCRS)
• A normatização como patrimônio das ditaduras: Imprensa e Mulheres no Estado Novo 

português.
O controle social, exercido no Estado Novo português, através da imprensa foi um dos instrumen-
tos mais efetivos de manutenção do regime. O edifício repressivo construído nesse período teve 
como principal objetivo a normatização de comportamentos. Porém, é nas mulheres que esse 
projeto social é intensificado. Em desalinho com as conquistas herdadas pela primeira república - 
no qual as mulheres puderam de alguma maneira exercer uma pequena liberdade - a política e a 
religião previam comportamentos aceitáveis para homens e mulheres e nesse contexto apenas um 
modelo serviria aos interesses da nação. Com amor à pátria e a instituição familiar, a mulher era 
cobrada a ter zelo e compromisso com ideais cotidianamente semeados. O intento dessa pesquisa 
é que não persista no armário as vozes das mulheres que foram silenciadas pela censura, e, mostrar 
o quanto a imprensa trabalhou para regular o feminino.

Tatyana de Amaral Maia (PUC-RS)
• História dos conceitos e circulação de ideias no mundo ibero-americano: a formação da 

comunidade luso-brasileira (1937-1974)
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A construção de uma comunidade luso-brasileira foi obra de intelectuais brasileiros e portugue-
ses que ao longo do século XX elaboraram projetos políticos e culturais fortemente amparados 
no conservadorismo e na defesa dos valores nacionais. O objetivo desta comunicação é discutir 
o conceito de comunidade luso-brasileira a partir da articulação entre intelectuais portugueses e 
brasileiros atuantes nos regimes autoritários de ambos os países, entre os anos de 1937 e 1974. A 
definição dos elementos constitutivos desse “lar comum” terá no predomínio do contributo cultu-
ral português sobre os povos colonizados seu ponto nevrálgico, possibilitando a apropriação pelo 
regime salazarista dessas representações sobre a presença portuguesa no mundo. Os intelectuais 
brasileiros e portugueses forjaram uma cultura histórica que favoreceu a legitimidade de projetos 
políticos fundamentados numa leitura essencialista do passado. Assim, através de um sistema de 
significações sobre as trajetórias nacionais pretendiam construir projetos a partir de uma “outra” 
modernidade, notadamente em defesa de um Estado centralizador e conservador. Dentre os inte-
lectuais que defendiam a teoria de uma comunidade luso-brasileira, nos dois lados do Atlântico, 
sustentada na língua, cultura, trajetória histórica compartilhada e integradas estavam Adriano Mo-
reira, Afonso Botelho, Agostinho da Silva, A. Mendes Corrêa, Antônio Quadros, Jorge Dias, Manuel 
Múrias, Arthur Cézar Ferreira Reis, Gilberto Freyre, Josué Montello, Miguel Reale, Pedro Calmon. 
Nesta comunicação serão analisadas as conferências proferidas por alguns desses intelectuais na 
Sociedade de Geografia de Lisboa, entre 1937 e 1974, buscando compreender as representações 
elaboradas sobre a comunidade luso-brasileira. A definição de uma comunidade que integrasse 
Brasil, Portugal e, claro, seus domínios no Ultramar, enquanto projeto cultural e político, foi marca-
da por clivagens intelectuais, apropriações políticas, leituras e ênfases distintas, mobilizando pro-
jetos políticos que atendessem às realidades nacionais e aos ambientes culturais específicos. Neste 
sentido, apesar de acionarem o tripé passado comum, língua e cultura, na identificação dos ele-
mentos que concorrem na construção de uma identidade luso-brasileira, os intelectuais e os agen-
tes políticos irão produzir discursos específicos, por vezes, aproximando-se das narrativas oficiais 
e, em outros, momentos distanciando-se, numa relação de ambivalência, de um “pensar-duplo”.

Odilon Caldeira Neto (UFRGS)
• Nacionalismo e identidade: o caso do Partido Nacional Renovador português

Fundado no ano de 2000, o Partido Nacional Renovador (PNR) compreende a principal agremia-
ção da direita radical portuguesa na atualidade, embora sem qualquer representatividade política. 
Tomado como um tipo ideal de uma série de partidos da direita radical europeia, cuja maior ex-
pressão é o Front Nacional francês (enquanto referencial de êxito eleitoral, valores fundamentais e 
estratégias políticas), o objetivo dessa análise é compreender a fundamentação e articulação das 
noções de “nacionalismo” e “identidade” no referido partido. Ao analisar a constituição e instru-
mentalização dessas noções, busca-se compreender a dinâmica de relações entre partidos con-
gêneres na Europa, no que Walter Laqueur chamara de “eurofascismo”, com especial atenção à 
análise daquilo que os membros do PNR compreendem como identidade europeia, identidade 
portuguesa e o decorrente processo de construção do “diferente” (e o decorrente inimigo interno).

Guilherme Ignácio Franco de Andrade (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - 
PUC/)
• “A voz do povo o espirito da França”: Uma análise sobre a ascensão da nova líder do Front 

National Marine Le Pen (2011- 2014)
Investigamos, nesse trabalho, o processo de transformação do partido francês, Frente Nacional, a 
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partir da aposentadoria política de Jean-Marie Le Pen e a ascensão de Marine Le Pen a presidência 
do partido. O objetivo principal foi investigar a transição política do partido Frente Nacional e as 
mudanças em seu programa político, liderado por Marine Le Pen e apoiada pelos militantes mais 
jovens do partido. Dessa forma, conseguimos analisar, comparativamente, os diferentes projetos 
inseridos em suas condições concretas e históricas, visto que o partido, ao longo dos seus 40 anos, 
apresenta posições extremamente antagônicas em relação a outros partidos ou movimentos fas-
cistas. A nova Frente Nacional, conforme elaboramos como tema de análise principal, nos demons-
tra que o partido, durante sua atividade política, sempre se preocupou em ser uma alternativa ao 
capitalismo e ao socialismo, ainda que nunca tenha proposto romper com as relações capitalistas 
ou acabar com a luta de classes. A Frente Nacional, no que tange sua História, teve sempre como 
questão principal a defesa dos interesses dos pequenos burgueses, da classe média e dos profis-
sionais liberais, ainda que nessa trajetória tenha defendido o ultraliberalismo, as privatizações e se 
inserido na defesa do avanço neoliberal na França, postura modificada na atualidade, como vimos 
em nossa pesquisa. Ao analisar a Frente Nacional, chegamos à conclusão de que, no nível discur-
sivo, o Frente Nacional se tornou mais sensível aos problemas sociais e tentou se aproximar dos 
trabalhadores, reelaborando todo seu discurso para mascarar seu projeto segregacionista, totali-
tário e de branqueamento populacional mas, ideologicamente, o partido nunca abandonou suas 
convicções nazifascistas, mantendo suas ideias xenófobas e racistas.

Antonio Gasparetto Júnior (UFJF)
• O Poder Judiciário na Primeira República: a justiça, o autoritarismo e os interesses 

oligárquicos.
Este trabalho, fruto de corrente investigação de doutoramento, visa discutir o Poder Judiciário no 
Brasil a partir de sua elaboração na Assembleia Constituinte de 1890-1891 que definiria suas ca-
racterísticas vigentes na Primeira República (1889-1930). Através de debates parlamentares acerca 
do projeto de Constituição submetido para apreciação do Congresso é possível perceber que dois 
grupos se formaram entre os congressistas para formalização de um sistema jurídico no país. Um 
deles defendendo a unidade do Judiciário e outro defendendo a sua dualidade. Os debates resul-
taram em determinado modelo oficializado pela Constituição de 1891, que regularia um período 
da história brasileira com fluida atuação do Supremo Tribunal Federal. Sobre isto, este trabalho 
apresenta os interesses defendidos pelas oligarquias que distinguiam os dois grupos debatentes e 
discute ainda as repercussões do modelo vencedor, que redundaram na fragilidade do controle de 
constitucionalidade no país e no exacerbado caráter do Poder Executivo na Primeira República.

Marcelo Almeida Silva
• O Führer em traços cômicos: Hitler segundo os caricaturistas da Revista Careta ao logo da II 

Grande Guerra
O presente trabalho traz como principal objetivo tecer reflexões acerca da maneira como Adolf Hi-
tler e sua liderança no Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) – e conse-
quentemente, em todos os seus domínios – foram interpretados, no decorrer da Segunda Guerra 
Mundial, pelos chargistas brasileiros do periódico semanal Careta, revista ilustrada que circulou no 
Brasil por um longo período. As análises das charges pretendem traduzir a forma como a liderança, 
a personalidade e as atitudes do Führer foram ressignificadas em terras brasileiras e transformadas 
em alvo de riso e desdenho.
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Alexandre Luís de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• O conservadorismo católico frente ao processo de laicização: Cardeal Leme e a recatolização 

brasileira no regime varguista
A presente proposta de trabalho visa estabelecer uma investigação sobre a atuação do Cardeal 
Sebastião Leme frente aos desafios de recatolização durante o regime varguista no Brasil. Leme 
tornou-se cardeal da igreja Católica no final da década de 1920, convivendo assim com o processo 
de laicização que vinha ocorrendo no Brasil desde a implantação da república em 1889. Também 
presenciou no início da década de 1930, a chagada a presidência de Getúlio Vargas, e em 1937 a 
implantação do Estado Novo brasileiro. 
A Proclamação da República pôs fim ao regime do padroado, colocando a Igreja Católica no mes-
mo patamar das religiões protestantes. Foi necessário à instituição promover uma rearticulação, 
buscando novas estratégias de ação para preservar e reagrupar seus adeptos que se distanciaram 
com o fim da hegemonia do catolicismo. O processo de promoção dos ideários religiosos e sua 
reinserção no cenário político nacional é denominado como romanização dos católicos no Brasil. É 
importante observar que durante o regime monárquico brasileiro, a igreja era administrada de for-
ma local, sendo submissa ao poder monárquico. Na nova fase republicana, o poder papal é fortale-
cido, e a igreja no Brasil passa a ser submetida as normas gerais do Catolicismo, como a proposta da 
Doutrina Social alicerçada com a divulgação da Carta Encíclica Rerum Novarum de 1891 quando o 
papa Leão XIII que aproximou a igreja das questões sociais. Leme surgiu como uma figura religiosa 
e política. Principal articulador de movimentos conservadores como a Ação Católica brasileira, o 
Centro Dom Vital e a Liga Eleitoral Católica, também participou ativamente da Revolução de 1930, 
quando atuou como articulador entre os varguistas e o então presidente Washington Luis, para 
que o mesmo deixasse a palácio presidencial sem causar grandes conflitos. A proposta de estudo 
é perceber as ações tomadas pela catolicismo, na figura do Cardeal Leme, frente as transformações 
oriundas do regime varguista, procurando sistematizar as ações de reaproximação entre as duas 
esferas de poder, a igreja e o poder político em Vargas.

Carlos Eduardo Bartel (Prefeitura Municipal de São Leopoldo)
• Judeus, imigrantes e sionismo no Rio Grande do Sul (décadas de 1930 e 1940)

O artigo aborda o desenvolvimento do nacionalismo judaico no Rio Grande do Sul pela perspectiva 
da atuação política dos emissários sionistas que percorreram o Brasil com o objetivo de promover 
o movimento entre os judeus radicados no país. Analisa assim, às práticas sócio-políticas promovi-
das por militantes sionistas, como líderes regionais, nacionais e, principalmente, por parte de agen-
tes sionistas estrangeiros vindos ao Brasil para organizar e normatizar o movimento inserindo-o 
no contexto internacional. O período abordado é compreendido pela década de 1930, momento 
no qual os imigrantes judeus já estão estabelecidos no país, e o pós-Segunda Guerra (1939-1945) 
que no Brasil corresponde ao final do Estado Novo (1937-1945) e ao período de redemocratização, 
momento no qual ocorreu um boom de atividades sionistas em vários estados brasileiros, e entre 
estes o estado gaúcho.

Leticia Santos Silva (Universidade do Estado da Bahia (UNEB))
• Consciência e Liberdade, de Altamirando Requião: Um ensaio de interpretação do Brasil.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a trajetória do jornalista Altamirando Requião e a impor-
tância de sua atuação, no cenário baiano, na defesa e legitimação do governo de Getúlio Vargas, de 
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1930 a 1945.
Entretanto, nessa comunicação fez-se um recuo, na década de 1920, para entender a trajetória 
intelectual da personagem. Para tanto, utilizou-se da análise de Consciência e Liberdade, ensaio 
publicado em 1922, contendo 16 capítulos, a obra abordou as principais questões sociais do que 
ele chamou de “tribo brasileira”. 
Requião nasceu em 27 de agosto de 1893, na capital baiana, e diplomou-se em 1910, aos 17 anos, 
pelo Instituto Normal. Cursou a Faculdade de Direito na capital da República. No jornalismo, foi 
redator, no Rio de Janeiro, de O País, da Gazeta de Notícias e do Jornal Moderno. Na Bahia, tornou-
se proprietário do Diário de Notícias entre os anos de 1919 e 1939, e do jornal A Manhã. Em 1930, 
foi o primeiro presidente da Associação Baiana de imprensa, criada no mesmo ano.
Na literatura, escreveu os contos Misérias (1910), poesias em Luz (1918), ensaios em Consciência e 
Liberdade (1922), o romance Brutos e Titãs (1923), Os Rosais de Meu Amor (1925), Visões Fidalgas 
e Plebeias (1925), os ensaios Epístolas ao Sr. Vital (1929), Meditações e Confidências (1933), Análise 
Oportuna (1936) e O Baluarte (1940). Em 1941 foi eleito membro da Academia de Letras da Bahia.
Só voltou a publicar em 1960, A Gloria do Infante, As Mulheres e o Amor na Vida de Júlio César 
(1960), Dom Marcos (1976), O Bravo Capitão (1979), Razões Glotológicas e Fonéticas da Língua 
Brasileira (1984), O Grande Fracasso (1984). Em O Baluarte, começou uma crônica do Século XVII, 
seguida por Dom Marcos, O Bravo Capitão e O Grande Fracasso. Uma série com o propósito de 
abordar o momento histórico das invasões holandesas na Bahia; e o último, da ocupação holande-
sa em Pernambuco. 
A partir da investigação de Consciência e Liberdade, pretende-se compreender qual foi a interpre-
tação feita da sociedade na década de 1920 pelo autor. E como este se apropriou das ideias dos 
seus contemporâneos, como, por exemplo, Oliveira Viana. No ensaio do escritor baiano percebe-se 
relações com os textos Populações Meridionais do Brasil, lançado em 1920 e Pequenos Estudos de 
Psicologia Social, de 1921.

Mateus da Fonseca Capssa Lima (Prefeitura de Cachoeirinha)
• Os Estudantes e o IPES

Durante os anos 1960, os movimentos estudantis ganharam amplo destaque como forças sociais 
e políticas. Passeatas, manifestos, produções artísticas agitaram a vida política de países como a 
França, a Alemanha, os Estados Unidos, o México e o Brasil, entre tantos outros. As representações 
criadas sobre esse período, no entanto, trataram de caracterizar esses movimentos como se eles 
fossem homogêneos. 
Na realidade brasileira do período, contudo, encontramos alguns grupos estudantis que, por exem-
plo, se posicionaram contra o governo João Goulart e a favor do Golpe de 1964. No Rio Grande 
do Sul, em particular, esses grupos chegaram a conquistar a direção de entidades importantes 
através do voto dos seus pares. Foi o caso da União Estadual de Estudantes, de diversos Diretórios 
Acadêmicos e também de algumas gestões dos Diretórios Centrais de Estudantes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Santa Maria. Posições mais liberais ou 
conservadores não eram novidade entre os estudantes. Durante a primeira metade dos anos 1950, 
por exemplo, a União Nacional de Estudantes havia sido dirigida por setores udenistas. Também 
não era uma particularidade do Rio Grande do Sul. Logo antes do golpe, a esquerda havia perdido 
a gestão de entidades como a União Metropolitana de Estudantes do Rio de Janeiro.
Nesse trabalho, procuramos investigar a relação dos grupos estudantis de direita com o chamado 
Complexo IPES-IBAD. René Dreifuss já havia destacado essas relações, que incluíam o financia-
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mento de encontros e a produção e distribuição de material anticomunista voltado ao público 
estudantil. Para tal, trabalhamos com fontes do fundo do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais 
(IPES) no Arquivo Nacional. Trata-se de resultados iniciais de uma pesquisa mais ampla sobre a 
direita estudantil universitária no Rio Grande do Sul nos anos 1960, que desenvolvemos no Douto-
rado em História da UNISINOS, sob orientação do professor Hernán Ramiro Remírez e com auxílio 
financeiro da CAPES.

Douglas Edward Furness Grandson (mestrando)
• A campanha do petróleo no Espírito Santo segundo quem viveu: Entrevista com Setembrino 

Pelissari
O trabalho se prende ao recorte de 1948, com a entrevista realizada com Setembrino Pelissari, po-
lítico de relevância na elite política e econômica capixaba, que à época militou pela Campanha do 
Petróleo, iniciada em 1947. A ideia da pesquisa é compreender quanto o tema teve força no estado 
do Espírito Santo, de modo à responder uma questão: Por que as lideranças do PCB, que realizavam 
comícios, ativamente puseram o tema na esfera pública, e tinham voz nas câmaras municipais de 
Vitória e Cariacica (Fonseca e Granja), não tentaram politizar a greve da CVRD, de 1948, a qual eles 
comandaram através de uma comissão de salários.
Para tal, a entrevista com métodos em História Oral, auxilia na compreensão da memória constru-
ída pelo ator político, militante da Campanha, que na atualidade tem 86 anos. Antes de proceder 
a entrevista, utiliza-se a bibliografia sobre o tema, indo além do recorte histórico em questão, com 
o escopo de compreender possíveis mudanças no discurso do entrevistado. O que interessa prin-
cipalmente não são as informações, mas a representação do entrevistado sobre o período de 1948, 
mas sabendo que já se passaram 60 anos, e que é necessário saber o que decorreu sobre a indústria 
do Petróleo depois de 48, assim como qual caminho político o ator em questão percorreu.
Com isso, foi feito um amplo panorama da questão do petróleo no Brasil, os conflitos ideológicos 
em torno do tema, e uma análise qualitativa da entrevista de Pelissari, assim como o jornal A Gaze-
ta, veículo de informação ligado à UDN, partido liberal da época.
Salientar o contexto nacional de debate entre nacionalistas e liberais, para adentrar a esfera pública 
capixaba, e então poder ter a noção: 1°) da relevância do tema; 2°) o público atingido pelos comí-
cios; 3°)configuração da militância envolvida; de modo a contribuir para o problema supracitado, 
a não politização a greve.
Em um período em que a maior estatal do Brasil e, uma das maiores petrolíferas do mundo, passa 
por uma crise que envolve escândalos de corrupção, o resgate histórico referido ao tema do passa-
do, serve como exemplo baseado na experiência histórica, dos conflitos que tão importante ramo 
industrial configura na esfera pública, política, jurídica e empresarial.
Sendo o Espírito Santo um dos estado prejudicados com os escândalos, martelados cotidianamen-
te pela mídia, esse tema toma grande relevância e agita os cálculos políticos e emoções, incluindo 
representações nacionalistas e liberais.
O tema é atual, e as continuidades são perceptíveis: desde a Campanha do Petróleo; criação da 
Petrobrás; as investidas privatistas contra a empresa desde a sua criação; e o discurso apocalíptico 
sobre a decadência da empresa, na esfera pública hegemônica; remontam aos conflitos sobre a 
empresa.

Verônica Karina Ipólito (Unesp/Assis-SP)
• O “perigo vermelho”: a conformação do mito da conspiração comunista pela DOPS no 
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Paraná
O presente trabalho analisa os mitos políticos modernos que se formaram na relação entre a De-
legacia de Ordem Política e Social (DOPS/PR) com o comunismo e atividades desenvolvidas pelo 
Partido Comunista do Brasil (PCB) no Paraná durante os anos de 1945 a 1953. Ao realizar um tra-
balho meticuloso de vigilância e repressão, a polícia política não somente coletou, registrou e ofe-
receu dados sobre suspeitos a outros setores ou Delegacias Regionais, mas associou o comunismo 
a características negativas, atribuiu a seus adeptos um alto grau de periculosidade e identificou na 
doutrina comunista elementos que supostamente visavam destruir o mundo ocidental e seus va-
lores. Tais características contribuíram para a formação do mito da conspiração comunista, o qual 
se alimentava da disseminação do medo de que o “inimigo vermelho” poderia estar em todos os 
lugares, com grande força e blindado por suas características maléficas. O aumento significativo da 
participação popular em discussões sobre temas variados preocupava as autoridades, as quais não 
tardaram em confeccionar mecanismos jurídicos destinados a minar a atuação de inimigos inter-
nos e externos. A Lei de Segurança Nacional (LSN) de 1953 foi um desses dispositivos de intimida-
ção. Promulgada pelo Congresso e elaborada essencialmente pelo governo, a LSN de 1953 simbo-
lizou o poder de atuação do Executivo e seus esforços em ajustar a política pública de segurança. 
Para a escrita do trabalho foram utilizadas fontes de natureza imagética, jornalística, entrevistas, 
depoimentos, relatórios e demais evidências arquivadas no Fundo DOPS do Arquivo Público do 
Estado do Paraná. O foco principal se concentrou no esforço de identificar na documentação indí-
cios de mitos políticos modernos, em especial o mito da conspiração comunista. Pessoas comuns, 
militantes, agentes policiais, todos esses personagens foram analisados de forma a demonstrar que 
os mitos políticos adquirem roupagens diferenciadas em consonância com o pensamento que se 
deseja legitimar por um indivíduo, instituição ou grupo. O imaginário articulado e disseminado 
pela polícia política formulava imagens utilizadas para legitimar e justificar determinados sistemas 
políticos e construir novas doutrinas. Tais imagens implicaram na concretização de mitos, a exem-
plo do complô comunista, em razão dos bolcheviques serem considerados um corpo estranho e 
prejudicial aos princípios de brasilidade e unidade nacional.

038. Ditaduras de segurança nacional no Cone Sul: história e memória em tempos de 
verdade e justiça
Coordenação: Caroline Silveira Bauer, Enrique Serra Padrós

Resumo: Este simpósio temático reúne pesquisas sobre as ditaduras de segurança nacional do 
Cone Sul das décadas de 1960 e 1980, incentivando os autores e as autoras a realizarem debates, 
trocas e reflexões sobre as ditaduras, seus antecedentes e as transições políticas, sobre as batalhas 
de memória e sobre os processos de construção da democracia sob a égide da justiça de transição. 
Entre as temáticas abordadas estão: arquivos repressivos e fontes históricas; a produção historiográ-
fica e memorialística; a fundamentação ideológica das ditaduras (Doutrina de Segurança Nacional, 
Guerra Revolucionária, Teoria da contra insurgência); a cooperação repressiva entre as ditaduras da 
região; debates teóricos sobre o período, tais como as relações entre temporalidade, testemunho e 
a história; os efeitos traumáticos e suas consequências; as leis de anistia, as políticas de memória e 
reparação; o ensino das ditaduras em sala de aula e a história da educação durante as ditaduras; as 
produções artísticas, cinematográficas, literárias, etc. Objetiva-se a construção de uma perspectiva 
regional sobre as ditaduras, resguardando as especificidades das experiências locais e nacionais, 
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possibilitando a identificação de elementos comuns, o estabelecimento de paralelos e o descobri-
mento de conexões. O atual panorama político dos países do Cone Sul tem estimulado o debate 
sobre leis de anistia, acessibilidade dos arquivos repressivos, formação de comissões de verdade e 
política transicional, o papel das testemunhas, a herança das experiências traumáticas e formas de 
reparação, bem como os avanços e recuos do Poder Judiciário diante dos crimes do terrorismo de 
Estado. Nesse sentido, não só a academia tem se mostrado receptiva a esta dinâmica efervescente 
em relação à história recente, como outros protagonistas têm incidido no debate, caso de partidos 
políticos, associações de direitos humanos, mídia, forças armadas, etc.
Justificativa: O estudo das ditaduras constitui um campo de pesquisa e análise relativamente re-
cente. A diversidade teórico-metodológica de abordagem e os novos temas têm ampliado con-
sideravelmente o leque de objetos de pesquisa. Da mesma forma, o acesso a arquivos até pouco 
tempo atrás desconhecidos, ou a revalorização de outros esquecidos, também tem sido motivo de 
estímulo para pesquisadores de variadas origens. A informatização e disponibilização na Internet 
de milhares de documentos e depoimentos relacionados com o período autoritário, a circulação 
de tantos outros (caso do Projeto Memórias Reveladas) e a possibilidade de pesquisar acervos de 
documentos desclassificados nos países do Cone Sul ou dos EUA, geram possibilidades anterior-
mente impensáveis. Frente a isso é fundamental que as pesquisas que, aparentemente, parecem 
fechadas na lógica dos seus objetos de investigação, dialoguem entre si, estabelecendo conexões 
explicativas entre o local-nacional, e destas dimensões com o regional maior, o Cone Sul. Os pro-
ponentes embasam a proposta deste ST a partir da sua experiência na abordagem da temática 
resultante de múltiplas atividades desenvolvidas em espaços institucionais diversos tanto no Rio 
Grande do Sul (UFRGS, FAPA, UFSM, FURG, IMA/Pelotas, ANPUH/RS, GT-Ensino História, UNISI-
NOS, ALERGS, ASF/Brasil, etc.), quanto em eventos nacionais correlatos, e nos diversos países do 
Cone Sul (Jornadas: “Interescuelas”, “Hacer la História”, “Archivos y Derechos Humanos”, “Proble-
mas Latinoamericanos: “Movimientos Sociales, Procesos Políticos y Conflicto Social: Escenarios de 
disputa”, “Políticas de Memória”, “Experiencias latinoamericanas en Derechos Humanos”,“História 
Recente” – Argentina -, “História Política”, “Encuentro Regional de História” – Uruguai. Conhecem, 
também, os arquivos de documentação repressiva: Arquivos Públicos SP, PR, RJ e RS; o Ex-Acervo 
da Luta Contra a Ditadura; Arquivo Edgard Leuenroth/UNICAMP; Archivo Nacional de la Memo-
ria, CEDINCI, Memoria Abierta, Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la Me-
moria/La Plata, CELS (AR); o Archivo del Horror (PY); Ministério Relações Exteriores e SERPAJ (UY). 
E têm atuado e interagido junto a organizações de direitos humanos (MJDH, Comissão Nacional 
de Anistia, Grupo-Tortura Nunca Mais, Familiares de Mortos e Desaparecidos, MNDH, Movimento 
Gaúcho pela Abertura dos Arquivos).
Finalmente, a necessidade de um olhar latino-americano ao conjunto de experiências assentadas 
sobre as diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional reafirma-se, também, diante da existência, 
na atualidade, de uma série de governos de perfil aproximado, representativos de forças sociais/
políticas e dirigentes protagonistas daquele contexto, fato que, independente da diversidade de 
incidência que possa ter sobre o conjunto da sociedade, aproxima, na região, o presente desse pas-
sado recente e redimensiona as questões ainda em aberto.

Robert Wagner Porto da Silva Castro (Universidade Federal de Pelotas)
• Considerações sobre classe e luta de classes no contexto do movimento dos marinheiros 

(1962-1964)
Em se tratando de um tema ainda tão “vivo” na história de nosso país; o golpe civil-militar de 1964 
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e os anos que o antecederam na década de 1960, caracterizados por intensa efervescência política 
e social; vem cada vez mais sendo objeto de estudo na área da historiografia. Neste sentido, no 
presente trabalho serão apresentadas algumas considerações concernentes aos conceitos de classe 
e luta de classes e sua aplicabilidade no contexto da mobilização dos marinheiros. Para tanto, será 
estabelecido um debate a partir de posicionamentos de alguns teóricos e historiadores sobre os re-
feridos conceitos. Debate este que será fundamentado nas concepções de Marx acerca do conceito 
de classe e seu processo de formação.
Neste sentido evidenciaremos o processo de identificação daqueles militares e sua mobilização, 
enquanto grupo, em busca do atendimento de demandas sociais e civis, especialmente aquelas 
relacionadas ao seu universo de trabalho e à carreira militar naval. Na medida em que, a identidade 
de um determinado grupo é relacional, ou seja, constitui-se a partir da relação e da diferença relati-
va a outras identidades e também se vincula a aspectos e condições sociais e materiais. 
Analisaremos ainda as demandas de seus integrantes, no cenário de escalada da crise com o Conse-
lho do Almirantado. Buscando compreender a mobilização dos marinheiros e a própria trajetória 
da AMFNB entre os anos de 1962 – 1964 enquanto parte integrante do contexto político social 
vivenciado no Brasil naquele período. Isto é, a constituição da associação “fuzinauta” na esteira 
de uma realidade sindical e reivindicatória, em um contexto de intensas lutas por direitos sociais, 
experimentado pela sociedade brasileira à época. Contribuindo assim, para a análise do fortaleci-
mento de uma consciência de grupo, por parte daqueles militares, a partir das relações por eles 
estabelecidas, pois, segundo Hobsbawn (1987, p.18-19) seria equivocado analisar uma classe ape-
nas a partir da prática dos seus membros militantes. Ao analisar o movimento dos marinheiros da 
Marinha de Guerra Brasileira (1962-1964), buscaremos ainda, apresentar considerações acerca das 
eventuais limitações dos conceitos de “classe” e “luta de classes” no que concerne aos debates mais 
recentes da historiografia, especialmente no campo da História Social.

Aline Andressa Feldmann (Prefeitura Municipal de Pomerode)
• As ações do governo Castello Branco no início do processo de institucionalização da ditadura 

civil-militar no Brasil (1964-1967)
Os debates acerca do caráter violento e repressivo instaurado na sociedade brasileira a partir do 
golpe civil-militar de 1964, recentemente, foram evidenciados em estudos no campo da história 
que evocam essa temática. O primeiro Presidente do período foi o Marechal Humberto de Alencar 
Castello Branco e por muito tempo seu governo foi caracterizado como o mais “afável” e “brando” 
do regime. Essa interpretação negligencia e ignora as arbitrariedades realizadas logo após o golpe 
com base no exercício de um poder autoritário e excludente da participação popular na vida polí-
tica. Diante dessa circunstância, o objetivo do trabalho é compreender as mudanças que afetaram 
a história política brasileira após o golpe de Estado, a partir das ações empreendidas no início do 
governo-militar, de forma a contribuir no processo de desmistificação da referência de “ditabran-
da” ao governo Castello Branco. A utilização do termo ignora muitas ações promovidas pelo Presi-
dente ainda nos momentos iniciais do seu governo, tais como: inúmeras prisões e punições, tanto 
civis quanto militares; expurgos e cassações políticas arbitrárias; a criação do Serviço Nacional de 
Informações (SNI), responsável pela investigação dos cidadãos considerados suspeitos e contrários 
ao regime e a prorrogação do seu mandato de Presidente. Somam-se a isso as ações que inten-
cionavam legislar e legitimar o estado de exceção por meio da criação de Atos Institucionais. O 
aporte teórico-metodológico se inspira nos pressupostos da nova História Política, e as principais 
fontes mobilizadas no estudo foram: imprensa geral e diária de circulação nacional, Jornal do Brasil 
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e Folha de São Paulo e os discursos oficiais realizados pelo Presidente Castello Branco. Muitos dos 
historiadores que atuam nos estudos dessa temática defendem o abandono dos chavões aplicados 
acerca do golpe civil-militar de 1964, principalmente as proposições acerca das práticas de tortura 
e censura terem começado apenas a partir do Ato Institucional n. 5 (AI-5). Essa questão se pauta na 
circunstância do recrudescimento do regime a partir de 1968, no entanto, os estudos pormenori-
zados das ações iniciais do governo demonstram que sua natureza de caráter violento e autoritário 
advém desde o golpe de Estado promovido em 1964.

Ivan Rodrigo Trevisan
• Os Generais Ditadores (1964-1985) como Presidentes de Honra do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB)
O objetivo deste trabalho é analisar a postura que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IGHB) teve em relação à Ditadura Civil-militar no Brasil (1964-1985) no que se refere ao seu po-
sicionamento institucional e de seus membros, através dos discursos de nomeação e posse dos 
Generais Presidentes da República como Presidentes de Honra desse Instituto, haja vista que, con-
forme o artigo 4 do estatuto fundador do instituto, todo Presidente da República seria simultanea-
mente nomeado Presidente Honorário do IHGB. Além do posicionamento político do IHGB diante 
da Ditadura Civil-militar, analisamos também a visão que os próprios Generais Ditadores tinham 
em relação ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a sua respectiva “função” na sociedade. 
As fontes em que esta pesquisa fundamenta-se são as revistas do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, publicadas desde o surgimento do Instituto até a atualidade. Nas edições da revista cor-
respondentes aos anos da posse de cada General (Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio 
Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo, todos eles compareceram as cerimô-
nias de posse) estão registrados longos discursos de membros do IHGB aos Generais, onde ficam 
evidentes os seus posicionamentos diante daquela conjuntura política e histórica. Nas mesmas 
edições, estão presentes também os discursos dos Generais feitos aos membros do IHGB onde 
expressam algumas das suas concepções políticas e ideológicas de sociedade, bem como as suas 
reflexões acerca da História e da Geografia e o “papel” que essas disciplinas deveriam desempenhar 
na sociedade.
Esta pesquisa situa-se no esforço historiográfico para aprofundar a compreensão sobre as comple-
xas relações estabelecidas entre a Ditadura Civil-militar e os diferentes setores e instituições da So-
ciedade Civil, buscando resgatar na história as relações que um importante Instituto como o IHGB 
– referência nos estudos históricos e geográficos do País – manteve com os Generais “Presidentes 
da República” como seus Presidentes de Honra. 
O distanciamento da história recente e a crença na suposta “neutralidade” dos membros do IHGB 
em relação aos “assuntos políticos” serão colocados à prova durante a Ditadura Civil-militar. Nossa 
hipótese central é de que, assim como em outros períodos, o IHGB não conseguiu manter a neutra-
lidade em relação ao Regime autoritário que se instaurou no Brasil a partir de 1964, nem resistiu ou 
se opôs a ele, mas ao contrário, apoiou o golpe de 64’ e a instauração e manutenção da Ditadura, 
través de pronunciamentos, condecorações e exaltação dos Generais Ditadores como seus Presi-
dentes Honorários.

Leandro Gomes Gentil (SEEDUC RJ)
• A Sociedad Rural Argentina e sua relação com o Governo de Juan Carlos Oganía (1966-1970)

O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações da Sociedad Rural Argentina (SRA), 
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tradicional entidade de proprietários rurais argentinos, frente o primeiro governo da chamada 
“Revolución Argentina” cujo presidente foi Juan Carlos Onganía (1966-1970). Observamos, inicial-
mente, um apoio por parte da entidade de proprietários ao golpe dado pela Junta Militar argenti-
na. Analisaremos os aspectos políticos, sociais e econômicos, que levaram muitas das vezes a SRA 
tecer críticas aos militares, principalmente em relação à política econômica adotada neste período. 
Por outro lado, notaremos um apoio ideológico a “Revolución”, que possuía como principal objeti-
vo afastar o peronismo do poder e os grupos ligados ao comunismo. 
Apesar da promessa por um liberalismo econômico, na prática, mesmo adotando algumas medi-
das liberais, os proprietários de terras não estavam satisfeitos com a alta carga impositiva. A enti-
dade também cobrava a diminuição dos gastos públicos e, investimentos maiores no campo para 
dar condições aos proprietários a aumentar sua produção e produtividade. 
Em suma, o presente trabalho tem como objetivo, através de uma análise do periódico oficial da 
SRA, os Anales, demonstrar que não houve uma “lua-de-mel” entre proprietários rurais e militares, 
durante todo o período ditatorial. O que podemos notar são períodos de maior e de menor apoio 
e críticas ou elogios a determinados aspectos.

Mariana Martins Villaca (Unifesp)
• A política cultural das edições Marcha e constituição do circuito cultural de resistência 

política no Uruguai (1967-1974)
Em nossa presente pesquisa assumimos o recorte temporal de 1967 a 1974 a fim de analisar o 
circuito de resistência cultural e a rede de sociabilidade envolvendo cineastas, escritores, músicos, 
diretores teatrais entre outros artistas e intelectuais uruguaios que colaboraram com as edições 
Marcha (sobretudo o Semanário Marcha e os Cadernos de Marcha) e/ou foram apoiados por esse 
órgão de imprensa. Tal circuito, centrado em Montevidéu, foi permeado pelos vínculos de seus 
integrantes com várias organizações de esquerda, destacadamente o Partido Comunista, o Movi-
miento de Liberación Nacional - Tupamaros e a partir de 1970, a incipiente Frente Ampla, coalizão 
cuja formação foi apoiada com vigor pelo periódico. Partimos da hipótese de que Marcha exerceu 
o papel de agente e formulador de uma política cultural responsável pela sedimentação desse 
circuito e da hegemonia cultural de esquerda. No presente trabalho, focamos especialmente os 
vínculos de Marcha com a Cinemateca del Tercer Mundo e com o grupo teatral El Galpón entre 
1969 e 1974, a partir da análise de notícias e reportagens publicadas no semanário, bem como de 
registros de memórias de integrantes desses dois coletivos, que nutriram laços de cooperação e go-
zaram de forte popularidade junto ao público estudantil uruguaio. Tomamos esses dois coletivos 
como formações culturais, na acepção de Raymond Williams e buscamos observar sua projeção 
nas páginas do semanário e sua participação na política cultural gestada pela direção de Marcha. É 
nossa intenção mapear ações conjuntas, dilemas e debates no âmbito da circulação de produções 
culturais realizadas durante a fase de acirramento do autoritarismo, a partir do período conhecido 
como “Pachecato”. Acreditamos que o mencionado circuito de resistência cultural estabelecido 
nos anos 1960, por configurar uma hegemonia cultural de esquerda, exerceu significativo impacto 
na ressignificação da identidade uruguaia, cujos traços latino-americanistas ganharam destaque 
nesse período. Também é nossa intenção refletir sobre as particularidades da institucionalização 
da ditadura no Uruguai e como estas incidiram sobre esse circuito, acompanhando os desdobra-
mentos dessa cultura de esquerda no início do regime civil-militar.

Joana Santos Rolemberg Côrtes (Empresa Brasil de Comunicação)
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• Dossiê Itamaracá: percursos e desavessos de uma pesquisa historiográfica
Em 2013, a dissertação “Dossiê Itamaracá: cotidiano e resistência de presos políticos da Peniten-
ciária Barreto Campelo (Pernambuco, 1973 a 1979)”, de minha autoria, foi escolhida, com mais 
duas outras produções historiográficas, para ser publicada pelo Prêmio Memórias Reveladas 2012, 
concurso de monografias do Arquivo Nacional que premia trabalhos feitos com base em fontes 
documentais referentes ao período da ditadura no Brasil (1964-1985).
Este ano, os três livros serão lançados. Cinco anos após o início da pesquisa que gerou o Dossiê, feita 
entre 2010 e 2012, o simpósio da Anpuh 2015 será uma excelente oportunidade de refletir, repen-
sar e compartilhar os percursos e desavessos desta pesquisa histórica, aprofundando a discussão da 
natureza das fontes trabalhadas (fotografias, depoimentos, correspondências e relatórios de visita 
do Dops/PE) e dos temas discutidos durante o corpo do trabalho como memória/esquecimento, 
resistência/repressão, mobilização social a favor da Anistia/violência de Estado no Nordeste do 
país, durante os anos de chumbo na década de 1970.
Dossiê Itamaracá tem como tema central as experiências de resistência socializadas no cotidiano 
dos presos políticos na Penit. Barreto Campelo, na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, entre 1973 
a 1979, durante a ditadura no país.
Através da História Oral, da análise de vasto acervo documental/fotográfico pertencente aos seis 
ex-presos políticos entrevistados para o Dossiê, e de relatórios produzidos pelo Dops/PE analisarei 
duas dimensões essenciais desse movimento de resistência gestado no cárcere brasileiro. A primei-
ra diz respeito à luta de resistência aos diferentes mecanismos de violações de direitos, impostos 
pelo aparelho repressivo do Estado na prisão, e a invenção de estratégias de sobrevivência, de reor-
ganização de identidades e de rearticulação da força política coletiva desses sujeitos.
A segunda centra-se em como as mobilizações do coletivo de Itamaracá extrapolaram os muros da 
Barreto Campelo e estabeleceram e consolidaram a ligação com entidades de direitos humanos e 
se constituem em um dos principais protagonistas das forças de oposição contra a ditadura brasi-
leira e pela redemocratização do país.
No ano em que ainda colhemos e discutimos os resultados e recomendações apontadas pelas 
Comissões da Verdade, instaladas nos últimos quatro anos no Brasil, meus apontamentos dos per-
cursos e desavessos da pesquisa do Dossiê buscam contribuir para o alargamento da memória 
social sobre questões atuais desse processo histórico sobre o passado recente - e PRESENTE - de 
autoritarismo político e violação dos direitos humanos no país.

Caroline Jaques Cubas (UDESC)
• Religiosas e resistentes: a trajetória de Madre Maurina Borges da Silveira durante a ditadura 

militar no Brasil.
O objetivo desta comunicação é apresentar a trajetória de Maurina Borges da Silveira, única freira 
brasileira presa, torturada e banida do território nacional pela ditadura militar brasileira, segundo 
os dados apresentados pelo “Brasil Nunca Mais” e pelo projeto “Memórias Reveladas”. O caso de 
Madre Maurina é pensado aqui como representativo da condição das freiras durante os anos de di-
tadura, cujas histórias de resistência e oposição são desconhecidas. O papel atribuído às religiosas 
pela Igreja Católica, que outorga-lhes uma posição de invisibilidade e submissão institucional, pode 
ser considerado uma das principais razões desta ausência em dados oficiais. 
Existe atualmente uma considerável produção historiográfica que trata das relações estabelecidas 
entre a Igreja Católica e o Estado durante os anos de ditadura militar no Brasil. Através dos do-
cumentos expedidos pela CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -, percebemos uma 
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evidente mudança no posicionamento institucional da Igreja Católica, o qual vai do apoio e cola-
boração, quando da implementação do regime, à resistência e oposição, especialmente percebidas 
a partir de 1968. São deveras conhecidos os casos de padres e bispos - como Dom Paulo Evaristo 
Arns, Dom Ivo Lorscheiter, Dom Pedro Casaldáliga, Frei Betto, Dom Hélder Câmara e Dom Marcelo 
Pinto Carvalheira -, que posicionaram-se publicamente sendo, muitas vezes, perseguidos, presos e/
ou torturados. Em relação às mulheres, faltam-nos, porém, casos exemplares, ou seja, reconhecidos 
oficialmente e amplamente divulgados. No que se refere aos dados estatísticos, segundo o projeto 
“Brasil Nunca Mais”, das cento e vinte e duas prisões de padres, bispos e religiosos que ocorreram 
entre 1968 e 1978, nove foram bispos, oitenta e quatro sacerdotes, treze seminaristas e irmãos e 
apenas seis irmãs. 
Apesar da disparidade entre religiosos e religiosas, Frei Tito de Alencar e Madre Maurina Borges 
da Silveira foram os únicos religiosos banidos do território nacional durante os anos de ditadura 
militar. Ainda que as justificativas sejam similares (subversão/suspeita de subversão), as diferenças 
no tratamento dado a ambos pela Igreja e a forma como suas trajetórias foram apropriadas ou 
obliteradas, como exemplos de resistência ao regime militar, merecem reflexão. Para tanto, ampa-
ramo-nos, nesta comunicação, nos estudos de gênero e nas problematizações acerca do conceito 
de resistência(s). O acesso às fontes foi majoritariamente realizado no acervo da Bibliothèque In-
ternationale de Histoire Contemporaine (Nanterra, França) e através dos arquivos disponibilizados 
pelos projetos “Brasil Nunca Mais” e “Memórias Reveladas”.

Ailton Laurentino Caris Fagundes (Universidade Federal de Goiás)
• Da construção do Golpe à imposição do regime militar: o papel da Doutrina de Segurança 

Nacional
O período histórico que vai da construção do Golpe de Estado de 1964 até a consolidação do re-
gime militar pode ser pensado em três fases: a conspiração civil-militar, a tomada do poder pelas 
forças armadas e a construção de um novo regime político. A aliança de civis e militares que cons-
pira e depõe o presidente João Goulart estava longe de ser homogênea e, logo após o golpe, se viu 
diante de questões cruciais para a construção de uma nova ordem institucional. Para os militares, 
era preciso legitimar a tomada do poder mas para isso era necessário antes resolver as divergências 
no interior das forças armadas e superar a desconfiança dos grupos civis. Esse artigo analisa como a 
Doutrina de Segurança Nacional, formulada na Escola Superior de Guerra, vai servir tanto para que 
o grupo ligado a Escola se tornasse majoritário nos primeiros anos do regime quanto para formular 
um projeto nação e de governo que conquistasse legitimidade diante da população.

Jean Rodrigues Sales (DHE-IM-UFRRJ)
• Guerrilha e revolução: um balanço dos estudos e debates sobre a luta armada contra a 

ditadura militar no Brasil.
No momento em que o golpe civil-militar de 1964 completa cinquenta anos, o objetivo deste ar-
tigo é apresentar um panorama dos estudos e debates brasileiros sobre a temática da luta armada 
contra a ditadura militar. A partir de algumas obras representativas, buscou-se traçar um itinerário 
dos estudos e discussões que marcaram essa área de pesquisa, de meados dos anos 1970 até os dias 
atuais.

Marli de Almeida (Colégio Marista Ipanema - Porto Alegre)
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• Os “perigosos” Grupos de Onze Companheiros e sua repressão no Alto Uruguai gaúcho
Os Grupos de Onze Companheiros ou Comandos Nacionalistas foram formados a partir do cha-
mamento do político gaúcho Leonel Brizola, nas vésperas do golpe Civil-Militar de 1964. Acusados 
de revolucionários, comunistas, grupos paramilitares prontos a desencadear a guerra revolucioná-
ria no país, os Grupos de Onze nem sequer apareceram na ocasião da deflagração do golpe. Porém, 
as pessoas que assinaram as listas de formação dos grupos sofreram as consequências desse ato. No 
estudo de caso, região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, houve prisão, torturas e até mesmo 
morte. O local se tornou laboratório de repressão, tortura e perseguição, numa amostra do que 
seria o Terrorismo de Estado, adotado posteriormente no Brasil e em outros países da América do 
Sul, no propósito de eliminação de toda e qualquer oposição ao regime.

Carlos Eduardo Malaguti Camacho (Universidade Federal de São Paulo)
• Ação Libertadora Nacional (1968 – 1974) e Movimiento de Liberación Nacional – 

Tupamaros (1965 – 1972): Análise do Guevarismo e outras conexões políticas na América 
Latina.
Este trabalho é uma pesquisa de mestrado em andamento, que busca analisar a influência da Re-
volução Cubana, e mais especificamente, a incidência das ideias guevaristas, na formulação dos 
programas políticos e na atuação dos grupos de luta armada no Brasil e no Uruguai, a saber: a 
Ação Libertadora Nacional, a ALN e o Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. Tomamos 
por guevarismo a tendência política de inspiração marxista, proposta por Che Guevara e poste-
riormente sistematizada por Régis Debray. Tal conceito é um conjunto de ideias e ações revolu-
cionárias que tinham como base a luta foquista travada por guerrilhas rurais para desencadear a 
revolução social.
Tais ideais revolucionários atuaram como renovação para a esquerda latino americana, servindo 
de grande inspiração política para os grupos aqui estudados. Ambos os grupos guerrilheiros se 
destacaram durante os anos 1960 e 1970 na luta contra os regimes militares brasileiro e uruguaio 
e possuem especificidades que nos permite realizar a comparação, tais como a ação guerrilheira, 
estratégias similares, algumas importantes vitórias políticas e principalmente se destacando como 
os grupos com maior organização e recursos do período em ambos os países. Também há um pa-
ralelo com relação ao modo como foram desarticulados e dizimados perante as forças repressivas 
dos Estados brasileiro e uruguaio. 
Por outro lado, a pesquisa também investigará possíveis relações diretas entre o grupo uruguaio e 
o brasileiro verificando a existência de intercâmbios entre militantes da ALN e dos Tupamaros. A 
ação realizada pelos Tupamaros entre Julho e Agosto de 1970 que resultou no sequestro do cônsul 
brasileiro Aloísio Dias Gomides tinha como objetivo uma troca de prisioneiros brasileiros e um 
resgate destinado as guerrilhas no Brasil. Além disso, lideranças Tupamaras estiveram em Cuba 
para buscar apoio e auxílio material durante o mesmo período em que cerca de 82 militantes da 
ALN estiveram lá para realizar treinamento guerrilheiro. Tendo em vista essas questões, estabele-
cemos como uma possibilidade de pesquisa a hipótese de que existiu algum vínculo entre ALN e 
Tupamaros. 
Os principais objetivos do trabalho são analisar as propostas dos grupos e suas ações, verificando 
como cada movimento interpretou e adaptou tais ideias às suas realidades específicas – geográfi-
cas, políticas e sociais. Também pretendemos averiguar as conexões entre essas duas organizações 
e, ainda, entre cada uma delas e o governo cubano, identificando possíveis redes de intercâmbios 
mediadas por Cuba. Também é objetivo da pesquisa compreender a composição social de ambos 



592

os grupos, focando principalmente a relação com o movimento estudantil em efervescência.

Mariana Joffily (Universidade do Estado de Santa Catarina), Maud Aurélia Chirio (Université 
Paris Est-Marne la Valée)
• A verdade dos verdugos: as audiências de agentes repressivos na Comissão Nacional da 

Verdade
Criada tardiamente em relação a suas congêneres latino-americanas, a Comissão Nacional da Ver-
dade notabilizou-se por suas audiências púbicas e oitivas privadas com ex-militantes de esquerda, 
familiares de vítimas e agentes repressivos. Propõe-se um estudo das declarações desses últimos, 
tendo por base as seguintes indagações: quais as estratégias utilizadas pelos agentes na ocultação 
e/ou revelação da violência do Estado? Qual o lugar desses testemunhos nos trabalhos da CNV, que 
oscila entre a busca de informações inéditas e a denúncia pública? Como a expressão “verdade” é 
evocada pelos diferentes atores?

Adriana Picheco Rolim (Escola Estadual de Ensino Básico Neusa Mari Pacheco-CIEP)
• Suicídios e tiroteios:as versões oficiais e a documentação destinada a circulação de 

informações referentes à subversão e ao marginado sob os preceitos da doutrina de 
segurança nacional (1969 - 1973)
Os órgãos de segurança nacional, no combate à subversão e ao terrorismo, utilizaram-se de uma 
miríade de informações compiladas em informativos destinadas a comunicação interna, entre os 
aos de 1969 e 1973. Em nome de uma ameaça interna, o DOPS, CISA e demais órgãos elencaram 
e listaram nomes, codinomes, ações, organizações e movimentações de militantes de esquerda 
ou subversivos. Para as mortes de terroristas, subversivos e procurados foram determinadas duas 
sentenças: de suicídio ou de morto em tiroteio, destinadas a oficialização da posse do corpo, resul-
tado de ações e prisões ilegais efetuadas pelo aparelho repressivo. Diversas destas versões foram 
amparadas por periódicos da época que enfatizaram a morte, justificando-a na condição de acabar 
com o terror. Através do corpus documental produzido pela Delegacia de Ordem Especializada 
Social, Dossiês Ordem Social, encontrada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, produzidos 
para a circulação de informação do elemento dito terrorista , onde se vislumbra as mentalidades 
envolvidas na construção da imagem do inimigo interno. As supostas “versões oficias” cujo intuito 
foi legitimar as mortes ocorridas em circunstâncias de violência extremada, foram refutadas pelas 
memórias e testemunhos que compuseram outras versões, através de levantamentos, e acrescen-
taram outros dados envolvendo as situações das mortes de militantes. Amparados pela Doutrina 
de Segurança Nacional, o aparato repressivo pode alterar, omitir e até inventar situações para o 
óbito decorrido sob a tutela do Estado . Este trabalho apresenta-se como uma análise entre estes 
documentos informativos, do arquivo supracitado, dispostos em inquéritos, relatórios e prontuá-
rios, e as memórias relacionadas ao período supracitado.

Luciano Felipe dos Santos (Governo do Estado de São Paulo)
• Paul Aussaresses: um general francês na ditadura brasileira (um estudo de caso)

O golpe militar de 31 de março de 1964 no Brasil e a ditadura civil-militar que originou são ge-
ralmente apresentados como obras orquestradas pelos militares brasileiros em consonância com 
os interesses dos Estados Unidos da América (EUA) na região. Esta é a versão predominante para 
se compreender e explicar o golpe e a ditadura tanto no âmbito escolar quanto na historiografia 
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especializada.
Nos últimos anos, porém, essa “vertente americana” vem sendo matizada por pesquisadores cujo 
viés de análise visa trazer à tona a influência francesa na ditadura brasileira. Tais pesquisadores ar-
gumentam, por exemplo, que se o golpe foi uma ação realizada em consonância com os interesses 
norte-americanos, sustentaram-no o princípio da “guerra revolucionária”, conceito cunhado pelos 
franceses em suas guerras coloniais e que foram negligenciados pela “vertente americana” em suas 
análises.
O viés interpretativo deste segundo grupo tem aberto novas frentes de investigação referentes ao 
golpe e ao próprio desenvolvimento da ditadura, quando a influência francesa teria deixado de ser 
apenas doutrinária e passado a ser concreta, com o envio de adidos militares especializados em 
“guerra subversiva” para o Brasil e que, aqui, deixam de ser apenas interlocutores entre as forças 
armadas de seu país e a local, passando a ministrar cursos sobre o tema, que envolviam, inclusive, 
aulas práticas de tortura. 
A princípio estranha, a influência francesa torna-se melhor compreendida quando se tem em men-
te que os 21 anos de ditatura brasileira (1964-1985) não são uníssonos, com disputas internas entre 
os chamados “castelistas”, mais pró-americanos, e a chamada “linha dura”, mais nacionalista e que, 
para demarcar certo distanciamento em relação aos EUA, busca novos parceiros internacionais. 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre o choque de versões descrito acima, apresentando, so-
bretudo, as linhas gerais que guiam as análises que têm ressaltado a influência francesa na ditadu-
ra brasileira – em especial a doutrina da “guerra revolucionária”, também chamada de “doutrina 
francesa” – , bem como apresentar os resultados de minha pesquisa de mestrado realizada sob 
a orientação da Profa. Dra. Maria de Lourdes Monaco Janotti, no Departamento de História da 
Universidade de São Paulo (USP), sobre as memórias do General Paul Aussaresses, veterano das 
guerras coloniais francesas (Indochina e Argélia), um dos principais agentes de informação francês 
na Batalha de Argel (1957), ex-instrutor da escola das forças especiais dos EUA, Fort Bragg (1961-
1963), e que foi adido militar da França no Brasil entre 1973 e 1975 (parte dos governos Médici e 
Geisel), onde também foi instrutor no na Escola Nacional de Informação (EsNI), em Brasília, e no 
Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS).

Janaina De Almeida Teles (LEI-FFLCH)
• Brasil e Argentina: paralelos e distinções entre ditaduras e estratégias repressivas

Os modelos repressivos utilizados pelas ditaduras latino-americanas vêm sendo objeto de intenso 
escrutíneo por parte de historiadores e cientistas sociais. No Brasil, a Comissão Nacional da Ver-
dade representa uma possibilidade de que nova luz seja lançada sobre os mecanismos específicos 
do modelo brasileiro e suas relações com outros do cone sul. A ocasião demanda maior aprofun-
damento sobre os paralelos e distinções entre esses modelos. O presente estudo procura satisfazer 
essa demanda, utilizando entre outras bases reflexivas, a obra de referência de Pilar Calveiro. Entre 
as principais conclusões destacam-se o fato de que práticas de tortura e repressão circularam pelo 
continente, tendo o Brasil como principal pólo disseminador, a despeito da existência de diferenças 
de estratégia quanto à aplicação do terror de estado, o que este artigo revela em relação à Argen-
tina, onde predominou o “poder desaparecedor”, em contraste com o Brasil, onde prevaleceu o 
“poder torturador”.

Daniel Trevisan Samways (Instituto Federal de São Paulo (IFSP))
• Soy loco por ti, América: o Serviço Nacional de Informações e o olhar para a América Latina
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Uma das grandes preocupações da ditadura civil-militar instaurada no Brasil em 1964, foi o cresci-
mento do comunismo na América Latina. Visto como um grande perigo, o “inimigo vermelho” foi 
potencializado a fim de justificar também o aumento da vigilância e da repressão. Esta comunica-
ção analisa uma publicação mensal produzida pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) chama-
da “Comunismo Internacional”, entre os anos de 1970 e 1973, auge da repressão no Brasil. A publi-
cação era produzida pela Agência Central e posteriormente distribuída para as agências estaduais, 
secretarias de segurança pública, DOPS, Presidência da República, serviços de informações das 
Forças Armadas e autoridades religiosas. A publicação compilava informações e notícias sobre o 
comunismo em uma escala global, noticiando desde eventos no Oriente Médio passando pela Eu-
ropa Oriental. Um dos capítulos dessa publicação fazia referência à América Latina, bem como ao 
movimento religioso nessa região. Muitas das informações eram meros recortes de jornais produzi-
dos no mundo todo, outras eram produzidas pela própria Agência Central. Fica evidente, contudo, 
um discurso marcado pelo ódio, medo e paranoia nas linhas de “Comunismo Internacional”. A 
publicação sempre iniciava com frases de comunistas conhecidos na seção “o que eles dizem, o que 
eles fazem: conheça o inimigo”. Posteriormente, na seção “Assuntos Gerais” a publicação se detinha 
em aspectos diversos do comunismo, muitos voltados para os costumes e questões morais. Após 
a seção “Potências Comunistas”, com destaque para União Soviética e China, a publicação abor-
dava a América Latina, que abarcava a maior parte da publicação. O movimento comunista era, 
aos olhos dos serviços de informações no Brasil, um poderoso inimigo que ganhava cada vez mais 
força e, por isso, merecia uma grande vigilância e repressão. As relações das esquerdas brasileiras, 
bem como de exilados com esse movimento latino-americano também era motivo de atenção e 
produziu uma quantidade enorme de informações que circularam não somente dentro da comu-
nidade de informações, mas ganharam outros setores, como pode-se perceber pelos destinatários 
da publicação. O SNI buscava difundir um discurso movido pela paranoia e permeado pelo ódio e 
aversão ao comunismo. Quem era esse “inimigo vermelho” aos olhos dos serviços de informações? 
Que características possuía? Quais eram seus planos? Ao nos debruçarmos sobre essa publicação, 
podemos perceber não somente um grande temor em relação ao avanço do comunismo, mas um 
imaginário que associa a figura do comunista a tudo que existe de pior na sociedade. Esse “inimigo” 
tornava-se sujo, feio, asqueroso, mal, destruidor. Talvez possamos encontrar nesse tipo de discurso 
elementos para compreender melhor a violência ditatorial.

Diego Oliveira de Souza (UFSM)
• Notas sobre a Atuação Repressiva do DOI/CODI II Exército, a justiça de transição e as 

iniciativas cíveis do MPF
Esta comunicação apresenta notas de pesquisa sobre a atuação repressiva do DOI/CODI/II Exér-
cito e a justiça de transição contida nas iniciativas cíveis do Ministério Público Federal (MPF) des-
tinadas a reparar e responsabilizar os crimes praticados por agentes estatais durante a Ditadura 
Civil-Militar. Destaca-se que a pesquisa realizada teve como foco a visão militar da atuação repres-
siva do DOI/CODI/II Exército, entre 1970-1977, e o contraponto a esta visão surgido das iniciativas 
cíveis, adotadas pelo MPF em São Paulo. Entre as questões norteadoras da pesquisa apontam-se: 
(a) Em que local buscar as bases para legitimação do desenvolvimento da estrutura repressiva do 
DOI/CODI/II Exército, no panorama da formação do pensamento estratégico acerca da Política de 
Segurança Nacional? (b) Considerando-se os casos de abusos de direitos humanos, praticados pelo 
aparato policial-militar daquele destacamento militar, quais medidas institucionais o Estado Bra-
sileiro adotou ou vem adotando, para efetivar a prevenção contra governos ditatoriais, partidários 
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da violação de direitos humanos? Em complemento, as reflexões filosóficas de Agnes Heller e Jon 
Elster embasam teoricamente a pesquisa. As motivações do fenômeno da Justiça de Transição são 
compreendidas através da tríade (a) razão como concepção de justiça, (b) emoção e (c) interesse 
elencadas por Jon Elster. Desse modo, a pesquisa realizada buscou compreender a forma como se 
desenvolveu a visão militar e, principalmente, a visão de parcela da sociedade, contida na atuação 
cível do MPF, acerca das experiências vivenciadas de violações de direitos humanos, perpetradas 
naquele período de intensa repressão política. Ademais, a pesquisa também tratou do tema do 
pensamento militar e de suas influências externas e internas na delimitação da Política de Segu-
rança Nacional. A compreensão histórica da atuação repressiva do DOI/CODI/II Exército ocorreu 
por meio do esgotamento da trajetória do pensamento militar entre a Escola Superior de Guerra, o 
Conselho de Segurança Nacional e o Conceito Estratégico Nacional. Acerca do pensamento militar 
atinente à Política de Segurança Nacional se enfatizou a influência da Escola Superior de Guerra 
para o desenvolvimento da estratégia militar de atuação repressiva na sociedade brasileira. Ainda 
na pesquisa, a política repressiva adotada pela Ditadura Civil-Militar foi percebida por meio de 
visão militar, em especial, contida nas manifestações públicas escritas ou ainda nas contestações 
judiciais dos ex-comandantes DOI/CODI/II Exército. Por fim, as medidas de justiça de transição, 
propostas pelo MPF para combater a impunidade dos abusos de direitos humanos foram exa-
minadas através do conjunto de Ações Civis Públicas relacionadas à atuação repressiva do DOI/
CODI/II Exército.

Mara Dhulle Dos Santos Silva (UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
• As Ditaduras de Segurança Nacional: a utilização do Terror de Estado como forma de 

controle social
Este trabalho busca analisar como a partir dos anos 1960 surgem na América Latina uma série de 
golpes militares que marcaram a história deste período com a utilização do Terrorismo de Estado 
como forma de dominação social, de modo que pode-se considerar que a utilização do terror 
como forma de dominação social surgiu a partir do contesto de Guerra Fria, justamente como 
componente da Doutrina de Segurança Nacional . 
Uma vez que estes regimes que se desenvolveram na América Latina apresentam ideologias com 
uma característica que ultrapassa as peculiaridades de cada região, mas que precede fora do ter-
ritório latino-americano. Essa característica dos regimes militares denomina-se Doutrina de Segu-
rança Nacional (DSN). Deste modo a utilização do Terror de Estado (TDE) era definida a partir da 
instauração da Ditadura Civil-Militar com a aplicação da DSN. 
Assim, se torna importante mencionar que o Terrorismo de Estado analisado neste trabalho é es-
sencialmente distinto do terrorismo praticado por indivíduos ou grupos não-estatais. O terrorismo 
analisado é o praticado pelo estado, e pautado na lógica de governo por intimidação, visando o 
controle social, a partir do emprego do terror, mas sem perder de foco, que uma das prerrogativas 
centrais do estado é o seu deve de zelar pela proteção da sociedade.

Viviane Tessitore (CEDIC - PUC-SP)
• Projeto “Brasil: nunca mais”: história, metodologia e usos para a pesquisa

Desenvolvido desde 2011, o Projeto “Brasil: nunca mais” Digital visa preservar e dar publicidade ao 
valioso acervo do Projeto “Brasil: nunca mais”, que mapeou a repressão política durante a ditadura 
militar a partir dos processos contra presos políticos existentes no Superior Tribunal Militar..Atra-
vés da digitalização, busca fomentar o seu acesso para pesquisas pela sociedade civil. Entre essas 
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ações está a recuperação da história e da metodologia do BNM, aplicando esta última a 14 proces-
sos não trabalhados na década de 1980 e a reflexão sobre os usos do projeto e seu acervo para a 
pesquisa histórica. Essa recuperação e reflexão são o objeto do presente trabalho.

Ana Célia Navarro De Andrade (Fundação São Paulo / Puc-Sp)
• Em defesa dos Direitos Humanos no Cone Sul: organização, digitalização e disponibilização 

do arquivo CLAMOR
O Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul, mais conhecido como CLA-
MOR, funcionou em uma pequena sala da Arquidiocese de São Paulo de 1978 a 1991, tendo como 
principais objetivos a denúncia de violações dos direitos humanos ocorridas no Cone Sul, a presta-
ção de ajuda a refugiados e/ou a amigos e familiares de desaparecidos/presos/mortos políticos, e 
o auxílio na busca de crianças e adolescentes desaparecidos, em geral sequestrados com seus pais 
pelas ditaduras civil-militares dos países vizinhos.
Ao longo de sua trajetória, o Comitê produziu e acumulou grande número de documentos, tais 
como boletins, cartazes, dossiês de crianças desaparecidas, fichas de desaparecidos/presos/mortos 
políticos, além de milhares de cartas contendo denúncias de violações, pedidos de ajuda, teste-
munhos de sequestros, constituindo importante patrimônio arquivístico e inegável fonte histórica 
para compreensão do período e das relações interinstitucionais do CLAMOR com entidades de 
defesa dos direitos humanos da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e de países das Améri-
cas Central e do Norte, assim como da Europa.
Após o encerramento de suas atividades em meados de 1991, seu arquivo foi doado ao Centro de 
Documentação e Informação Científica (CEDIC), da PUC-SP, em duas grandes etapas, durante a 
última década do século XX.
Fonte constante de pesquisas acadêmicas, além de fomentar processos judiciais em busca de re-
paração de direitos e/ou de comprovação de violações sofridas, tornou-se urgente a organização 
física dos documentos, bem como sua digitalização para preservar o acervo e permitir o acesso 
às informações contidas nos documentos do Fundo CLAMOR, principalmente após ter sido no-
minado Memória do Mundo da UNESCO, tanto pelo Comitê Nacional Brasil (2007), quanto pelo 
Comitê Regional América Latina e Caribe (2012).
O presente trabalho pretende apresentar as etapas do processo de organização, digitalização e 
disponibilização do arquivo CLAMOR, bem como as dúvidas surgidas e os percalços sofridos nesse 
caminho com vistas à preservação da memória do Comitê.

Luiz Felipe Falcão (UFCG e UDESC)
• As esquerdas brasileiras na luta contra a ditadura e pela democratização do país

Este trabalho procura, com base na análise de documentos produzidos pelas estruturas clandes-
tinas e semiclandestinas da Nova Esquerda brasileira, surgidas nos anos 60 e 70 do século passado 
a partir de experiências e reflexões críticas à atuação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, de 
filiação soviética, bem como também, e sobretudo, com base em depoimentos de ex militantes 
e ativistas relacionados com aquela Nova Esquerda sobre suas atividades na resistência ao regi-
me ditatorial implantado em 1964 e no subsequente processo de democratização nas décadas de 
1970 a 1990, obtidos segundo as referências e pressupostos da História Oral, refletir sobre alguns 
temas da contemporaneidade no país, em especial, acerca de suas implicações para a formulação 
de uma História do Tempo Presente com pretensões a se apresentar como dimensão legítima da 
produção historiográfica, como, por exemplo: que atrativos ou seduções para o engajamento po-
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lítico de esquerda se fizeram sentir nas últimas décadas do século passado no Brasil, de maneira 
a trair um contingente significativo de pessoas para as estruturas clandestinas e semiclandestinas 
da Nova Esquerda? Vinculado a isto, a presença da Nova Esquerda no processo de democratização 
do Brasil assumiu que características e alcançou que repercussões? Mais, partindo da constatação 
de que o país vivia desde a década de 1950 um intenso processo de urbanização e de industria-
lização, atraindo pessoas do campo para a cidade e demandando mão de obra qualificada, seria 
possível traçar um perfil distintivo da maioria dos militantes e/ou ativistas no período em apreço, 
provavelmente urbano (ainda que de extração rural) e jovem? Na mesma linha de raciocínio, seria 
possível perceber um éthos do que se esperava constituir, ou do que se representava ser, como um 
militante ou ativista de esquerda? Por outro lado, poder-se-ia verificar a existência de rupturas ou 
quebras na transmissão de conhecimentos e experiências entre as diferentes gerações de militan-
tes e ativistas (ruptura esta provavelmente não exclusiva a esta categoria de pessoas)? Finalmente, 
existiriam distinções nos modos de lembrar dos militantes e ativistas de acordo com o lugar social 
que ocupavam e/ou o tipo de identificação sociocultural que estabeleciam, de sorte que os modos 
de lembrar de militantes de classes médias ou com elas identificados apresentariam variações em 
relação aos de militantes das classes trabalhadoras?

Renato Muchiuti Aranha (Prefeitura Municipal de Florianópolis)
• Um olhar para a mídia regional durante a ditadura em Foz do Iguaçu (1980-84)

O objetivo do presente trabalho é discutir as representações da ditadura civil-militar brasileira 
(1964-85) na mídia regional. Para tanto o foco será o jornal Nosso Tempo da cidade de Foz do 
Iguaçu/PR. A escolha tanto da cidade do extremo Oeste paranaense quanto do semanário para a 
execução da pesquisa foram motivadas por alguns fatores remetentes principalmente a posição 
estratégica da cidade da tríplice fronteira. Primeiramente a cidade foi criada como colônia militar, 
sendo dessa forma sua primeira elite política oriunda desse grupo social, tendo uma alternância 
pouco menos de quatro décadas depois somente, já nos anos 1950, quando a nova elite econômi-
ca desvinculada dos militares assume o poder. Essa elite perde tal poder recém-conquistado após 
o golpe de 1964, pois a cidade de Foz do Iguaçu é transformada em área de segurança nacional. 
É a transformação em área de segurança nacional que se torna marcante para a cidade, pois ela é 
consequência da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, uma das obras tidas como 
prioritárias para o regime, assim como uma das mais polêmicas e dispendiosas. É nesse contexto 
que surge o jornal Nosso Tempo. Criado em 1980, após a Lei da Anistia, tinha entre seus editores 
Aluisio Palmar e Juvêncio Mazzarollo, sendo o primeiro ex-membro do MR-8 e ex-exilado político 
enquanto o segundo era ligado a Pastoral da Terra e autor de dois livros criticando a construção de 
Itaipu. Assim sendo o jornal possuía um editorial bastante pautado em uma crítica a ditadura no 
âmbito nacional e regional, principalmente à Binacional. Ainda que entre os onze sócios do sema-
nário estivessem políticos do PDS (partido de apoio ao regime), além de PMDB e PDT, todos eram 
herdeiros da segunda elite política da cidade. Dessa forma a escolha do recorte temporal entre 
1980 e 1984 se enquadra nos anos finais das obras civis da hidrelétrica e do início de sua operação, 
discutindo a representação do Nosso Tempo acerca do contexto político.

Reinaldo Lindolfo Lohn (UDESC)
• Transição política no Brasil: a grande imprensa e a institucionalização da “abertura” ao final 

da ditadura militar (Folha de São Paulo e Isto É, 1974-1985)
A longa transição política brasileira obedeceu a limites estabelecidos por uma ampla negociação. 
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Diferente da queda de regimes congêneres da América Latina, a redemocratização brasileira não 
foi um processo abrupto e pareceu muito mais com uma institucionalização, passo a passo, de 
acordos que estabeleceram a agenda, o calendário e o ritmo das mudanças adotadas, em relação 
aos quais o processo político amoldou-se. Nessas condições, a grande imprensa exerceu um papel 
destacado, ao constituir-se como agente político que participou da elaboração do conjunto de 
temas e da afirmação dos principais personagens envolvidos na trama narrativa da chamada aber-
tura e redemocratização e atuar no âmbito da definição de uma temporalidade que deveria reger 
a transição. A imprensa constituiu-se em peça central da construção de um repertório discursivo 
e de uma memória pública que acentuou o protagonismo de determinados grupos e instituições, 
num processo de elaboração de uma narrativa histórica que exerceu influência sobre os agentes 
políticos e sociais envolvidos na trama que levou à montagem de um sistema político pretensa-
mente democrático no Brasil. Pretende-se explorar possibilidades teóricas que permitam discutir a 
narrativa política da democratização brasileira, um processo geralmente situado a partir de 1974, 
quando teria ocorrido o “anúncio” da distensão política por parte da ditadura militar. O foco do 
trabalho é o jornal Folha de São Paulo e a revista semanal Isto É, veículos que ganharam importân-
cia ao privilegiarem a análise dos debates políticos que envolveram governo e oposição na virada 
das décadas de 1970 e 1980. Sob a bandeira da defesa da chamada opinião pública, a imprensa veio 
a transformar-se num dos vértices do triângulo ainda composto pelo regime e o sistema partidá-
rio, o que delimitaria o campo no interior do qual atuaram os agentes políticos com legitimidade 
para ocupar uma esfera pública. As negociações que envolveram o sistema político brasileiro e a 
valorização das eleições como forma de institucionalizar o regime, ocuparam um lugar de desta-
que nas páginas dos grandes órgãos de imprensa. Afastar qualquer possibilidade de ruptura ou de 
que a extinção ditadura militar resultasse de agudos conflitos sociais e políticos foi, desde sempre, 
um objetivo dos acordos que tramaram o aporte institucional e as bases sociais que asseguraram a 
hegemonia liberal sobre a transição para os marcos de um novo regime político.

Licia Gomes Quinan (Prefeitura Municipal de Areal)
• A função social do historiador e o ensino da ditadura militar: caminhos para a promoção da 

reparação, da memória e da verdade.
Josep Fontana apresenta a ideia de que toda análise do passado está calcada em um projeto social 
de presente/futuro . O mesmo autor, em sua obra História dos homens, dedica importante espaço 
à questão das “guerras da história”, as rivalidades e disputas pelos usos do passado. O campo da his-
tória do tempo presente é resultado da experiência e está estreitamente ligado à consolidação do 
campo da história oral e à memória. A nova dinâmica de temporalidade potencializa um processo 
de profusão de memória. A memória atinge tamanha importância a ponto de se constituir quase 
numa categoria meta-histórica. Num conceito caro a Paul Ricoeur , a memória histórica seria o que 
qualifica algo para um grupo ou sujeito, ainda que ele(s) não tenha(m) vivido – a memória “oficial” 
de um fato para sujeitos, comunidades ou para toda uma sociedade. A memória é, nesse sentido, 
marcada por lembranças e esquecimentos seletivos e, por isso, fruto de intensas disputas em seu 
processo de construção. É preciso que o historiador se posicione frente a um dever de memória, 
uma participação na identificação dos interesses que estão em disputa na construção de uma me-
mória histórica a partir de sua análise do passado. O objetivo do presente trabalho é uma reflexão 
sobre função social do historiador frente a essa análise do passado, sobretudo sobre seu papel no 
ensino de história. Fechando o foco sobre o regime ditatorial implantado em 1964 no Brasil, julga-
mos necessária uma reflexão sobre o Ensino da Ditadura, como recomendam a Comissão da Anis-
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tia e a Comissão Nacional da verdade, voltada para a promoção de políticas públicas de memória 
associadas a atividades pedagógicas e culturais. No limite, é preciso repensar o lugar da sala de aula 
de história como espaço de produção de conhecimento e construção de memória e o papel do 
professor de história no Ensino da ditadura militar como um braço importante da dimensão de 
garantia da reparação, da memória e da verdade.

Yomara F. Caetano De Oliveira Fagionato (PPGH_UDESC)
• Ditadura Civil-Militar e os conflitos da (re)construção ao “direito de memória”: uma análise 

da categoria memória
Este ensaio parte do projeto de pesquisa em andamento, que objetiva apresentar as possibilidades 
de análise inserida nos campos da cultura política e História do tempo presente, a partir da me-
mória como categoria teórica. Para tanto, mobilizo fontes da denominada busca de uma “Justiça 
restaurativa ou reivindicativa”, ancorado no debate simultâneo do “Direito de memória,” através 
dos discursos oficiais da Comissão da Nacional da Verdade (CNV) em parceria com o Ministério da 
Educação, e/ou em conjuntos com seus cooperados como, exemplo a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), ou ainda, a partir do trabalho de seus treze (13) Grupos de trabalho (GT). O debate 
teórico e historiográfico sobre a memória abrange o âmbito do político, envolvendo discursos e ex-
periências elaborados nestas redes de sociabilidades, com a articulação problemática entre cultura 
e política. O ensaio denota como nestes campos, enquanto práticas discursivas e não discursivas, 
contribuem para a (re)leitura e (re)construção dessa memória da Ditadura Civil-militar com res-
sonância no Tempo Presente e ligada a uma ação do político. Utilizo autores como Michael Pollak, 
Luciana Heymann, Paul Ricoeur, François Hartog e Pierre Nora entre outros, para construir uma 
análise historiográfica da categoria memória inserida nestes dois campos, e refletir sobre as fontes 
produzidas no período da ditadura civil-militar, como os discursos oficiais da CNV, que emergem 
a partir da abertura dos Arquivos dos Órgãos de controle e repressão do regime militar do extinto 
Sistema Nacional de Informações e Contra-Informações – SisNi. Acervo organizado e disponível 
por intermédio de sua Coordenação Regional em Brasília – COREG, existente no Arquivo Nacional 
(RJ e DF).

Wallace Andrioli Guedes (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• Censura às diversões públicas nos anos finais da ditadura militar brasileira: o caso do 

cinema político
O presente trabalho busca discutir o funcionamento da censura às diversões públicas, especial-
mente ao cinema, durante a ditadura militar brasileira, sobretudo no período da abertura política 
(1979-1985). O interesse central do trabalho está em compreender os limites de tal processo de 
abertura no campo censório, debatendo o possível relaxamento de uma atuação mais claramente 
política da censura, cujo foco teria sido deslocado para o âmbito da moral e dos bons costumes. 
Com o objetivo de problematizar tal concepção, centra-se a análise nos casos dos filmes Pra Frente 
Brasil (1982), de Roberto Farias, Desaparecido – Um grande mistério (Missing, 1982), de Costa-
Gavras, A Próxima Vítima (1983), de João Batista de Andrade, O bom burguês (1983), de Oswaldo 
Caldeira, Em Nome da Segurança Nacional (1983), de Renato Tapajós, e A Freira e a Tortura (1984), 
de Ozualdo Candeias, todos exemplos de um cinema com conteúdo político crítico ao regime e 
que enfrentaram obstáculos para obter liberação pela Divisão de Censura das Diversões Públicas 
(DCDP), órgão do governo responsável pelo controle à produção artística durante a ditadura. A 
compreensão do funcionamento de tal órgão e da legislação que embasava sua atuação também 
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se faz importante para o presente trabalho.

Bruna Borges da Silva (Unicamp)
• Políticas de memória: o cinema argentino e sua produção memorialítica sobre a última 

ditadura civil-militar (1976-1983).
Desde a volta à democracia a sociedade argentina depara-se com as mais variadas formas de pro-
dução de memórias sobre seu traumático passado recente. Os panoramas político e social argen-
tino sempre contribuíram para uma ampla discussão sobre as políticas de reparação e direitos 
humanos. A partir da década de 90 surge no cenário cultural e político argentino um novo ator 
social, a geração de filhos de desaparecidos políticos da última ditadura civil-militar argentina. Essa 
geração passou a atuar ativamente na produção de memórias nos mais variados campos como, 
por exemplo, na literatura, no cinema, nas organizações de direitos humanos, entre outros. Essa 
apresentação visa problematizar a produção memorialística criada pelo cinema, analisando como, 
especificamente, o cinema argentino tornou-se uma importante forma de produção de memórias. 
São muitas as obras cinematográficas dirigidas por filhos de desaparecidos que abordam a temá-
tica das sequelas do terrorismo de Estado, as que serão privilegiadas nessa análise são: Los Rubios 
(2003), dirigido por Albertina Carri e Infancia Clandestina (2011), dirigida por Benjamín Ávila. Sen-
do assim, essa apresentação tem como objetivo principal discutir o papel e importância do cinema 
para a produção de memórias do passado recente traumático, os incentivos estatais que essas 
obras angariam, além de abordar a relação que o cinema pode e desempenha para a construção de 
uma memória coletiva e também oficial da última ditadura civil-militar argentina.

Caroline Silveira Bauer (Universidade Federal de Pelotas)
• Os muitos tempos da Comissão Nacional da Verdade: distintas temporalidades do debate 

legislativo sobre a criação da comissão
Esta comunicação apresenta alguns resultados iniciais da pesquisa “Um estudo sobre os usos po-
líticos do passado através dos debates em torno da Comissão Nacional da Verdade (Brasil, 2008-
1014)”, no que diz respeito ao debate ocorrido na sessão legislativa que aprovou a criação de dita 
comissão. O objetivo é evidenciar os usos públicos e políticos do passado, bem como as múltiplas 
articulações e dimensões de temporalidade que coexistem em se tratando da temática da ditadura 
civil-militar brasileira. A análise se centra na diferença entre o “tempo dos vencidos” e o “tempo dos 
vencedores” e de que forma essas diferentes concepções temporais influenciam na elaboração de 
políticas de memória e consecução da justiça de transição no Brasil.

Jennifer Dympna Lima Gallagher (Universidade Federal de Santa Catarina)
• De muitas verdades a uma: notas sobre o relatório final da Comissão Nacional da Verdade

A Comissão Nacional da Verdade do Brasil constitui um aparato estatal cujo exame pormenoriza-
do solapa visões dicotomizadas das relações e tensões entre Estado e sociedade civil, levantando 
questões acerca do quê ocorre quando memórias e lugares de fala tão múltiplos e díspares ingres-
sam em circuitos institucionais e, mais particularmente, são apropriados e unificados pela ação da 
sanção estatal. Entre uma resposta restrita às reivindicações dos movimentos sociais pelo chamado 
“direito à memória e à verdade”, de um lado, e a ritualização da justiça, de outro, a CNV efetuou 
uma negociação entre demandas de grupos vitimizados pelo regime civil-militar brasileiro, exigên-
cias de órgãos internacionais e resistências de grupos repressores cuja impunidade está assentada 
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na exclusão da garantia de “direito à justiça”, entre outros fatores, permitindo o enquadramento 
da comissão como tecnologia de poder em um Estado entendido como governamentalizado. A 
presente comunicação pretende esboçar análises sobre alguns aspectos do relatório final da CNV, 
tais como a perspectiva histórica construída por esse informe e as tensões entre prova histórica 
e prova jurídica. Esses e outros aspectos só podem ser compreendidos no âmbito das políticas 
públicas ligadas ao corpo contraditório dos direitos humanos, e, mais especificamente, dentro do 
marco latino-americano das chamadas “transições democráticas” que seguiram as ditaduras dos 
anos 60-90 no Cone Sul.

Diego Scherer da Silva (Fundação Bradesco)
• A militância como “projeto”, ideais e escolhas de uma “nova geração”: Uma análise da 

trajetória de Flávia Schilling (Uruguai – 1964-1972)
O presente trabalho é um recorte da dissertação de mestrado “Até que um dia, de repente, tudo 
passa a ser contado no passado”: os projetos, as memórias e os campos de possibilidades na for-
mação do indivíduo Flávia Schilling (Brasil - Uruguai, 1964-1980), que objetivou reconstruir parte 
da trajetória da brasileira Flávia Schilling (1953- ) desde a sua infância, passando pelo seu exílio 
no Uruguai em 1964, até o seu retorno ao Brasil em 1980, e, em termos mais amplos e abstratos, 
problematizar, por meio de sua biografia, as formas de constituição do indivíduo na história. Aqui, 
temos por objetivo repensar e analisar apenas um momento da sua biografia: a opção pelo enga-
jamento na militância política nas décadas de 1960 e 1970. Filha do economista e político Paulo 
Schilling, Flávia acompanhou o exílio do pai ao Uruguai em 1964, e em Montevidéu acabou por 
engajar-se na militância política. A partir da sua biografia é possível problematizar: De que modo a 
trajetória de seu pai influenciou nas suas decisões? Como o ambiente político, econômico, social e 
cultural uruguaio contribuiu para suas escolhas? De que maneira é possível pensar a sua militância 
política como um projeto ao mesmo tempo individual e coletivo, e como parte da sua construção 
como sujeito? Quais as suas memórias sobre todo esse processo? Ao responder estas questões bus-
ca-se repensar as escolhas de Flávia e de outros tantos jovens, analisando quais os fatores que inter-
feriram direta e indiretamente na formulação de seus projetos, evidenciando as diferentes opções 
tomadas diante dos campos de possibilidades a ela apresentados, e aqui mais especificamente, 
relacionando-o com o período das ditaduras de segurança nacional na América Latina.

Lívia de Barros Salgado (Fundação Cecierj)
• Experiências da ditadura em depoimentos

O número de comissões da verdade pelo Brasil cresceu muito desde que a Comissão Nacional da 
Verdade surgiu. Suas “versões” foram criadas em níveis estadual, municipal e institucional (em uni-
versidades, por exemplo), e aparecem como um mecanismo para a “justiça de transição” no país. 
Essas medidas dizem respeito ao direito à memória, à responsabilização daqueles que cometeram 
o crime, à justiça e à reparação das vítimas. Embora existam diferentes mecanismos para o pro-
cesso de transição, a possibilidade de narrar a experiência configura-se elemento fundamental. O 
estudo da linguagem como forma de expressar experiências dolorosas permite alcançar processos 
e configurações culturais com as particularidades da experiência subjetiva. São necessárias práticas 
interpretativas para pensar a maneira como são enunciadas ou silenciadas tais experiências. Os 
relatos, mais do que chaves de acesso para formações culturais, permitem compreender aspectos 
subjetivos, como motivações pessoais, ideologias e privações daqueles que viveram no período. A 
oralidade, portanto, traz um apelo mais emotivo que, de outro modo, poderia não ser alcançado. 
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A relação entre a voz e a memória se apresenta por consequência, uma vez que é por meio da me-
mória que todos que vivenciaram o passado podem falar e expressar os seus traumas em espaços 
públicos. Ademais, é através desta que aqueles que não viveram as violações podem construir uma 
comunidade emocional com os que foram violados. Diante do exposto, objetivo do trabalho é ana-
lisar os depoimentos concedidos em quatro atividades públicas realizadas pela Comissão Estadual 
da Verdade do Rio de Janeiro, nos anos de 2013 e 2014. Nas narrativas expostas enfatizo aspectos 
como dor e sofrimento, corpos violados e tortura sexualizada, refletindo sobre como ocorria a ex-
posição sexual e qual a visão dos homens sobre o que consideram ser uma violência destinada par-
ticularmente ao feminino. Por último, a proposta é refletir sobre a construção das narrativas, con-
siderando seu caráter de denúncia e seu silêncio, sendo este entendido como algo que comunica o 
incomunicável, ou seja, a dor e o sofrimento causados pela situação-limite vivida pelo “militante”.

Vanessa Maria Pereira Calaça (Colégio Nacional)
• Testemunhos da Ditadura: a construção da memória no livro Memória das Mulheres do 

Exílio
A Ditadura Militar foi um período marcante na História do Brasil e que está sempre sendo cons-
truído e reconstruído pelos mais diversos grupos e sujeitos. Há muitos debates sobre qual memó-
ria é a “verdadeira”, qual memória desse período tem que ser preservada. Todas estas relações de 
preservação e construção da memória da ditadura nos trazem questões pertinentes para entender 
como que nós enquanto sociedade lidamos com o nosso passado histórico. Pensando sobre estas 
questões da memória sobre a Ditadura, pretendemos analisar qual a memória que foi e está sendo 
construída sobre este período, quais significados estão sendo atribuídos a este período. 
Este trabalho faz parte da dissertação desenvolvida no curso de pós-graduação da UFU. Busca-
mos com o mesmo entender a Ditadura militar a partir da perspectiva das mulheres. Utilizare-
mos como fonte o livro Memória das mulheres do exílio, editado pela Paz e Terra em 1980. Este 
livro faz parte de uma coletânea de dois volumes, o primeiro intitulado Memórias do exílio, Brasil 
1964-19??- De muitos caminhos contava com os relatos principalmente de homens exilados. Neste 
segundo volume um grupo de mulheres exiladas procurou dar voz ao sexo feminino reunindo os 
depoimentos das mesmas. A obra é composta por 43 relatos de muitas mulheres, com idades e 
realidades diversas, organizado por Albertina de Oliveira Costa, Maria Teresa Porciuncula Moraes, 
Norma Marzola, Valentina da Rocha Lima. Diferente do primeiro volume este livro é composto 
apenas por relatos de mulheres. 
Foram os mais diversos motivos que as levaram a sair do Brasil: banimento, perseguição política, 
medo de serem mortas por causa de suas participações contra a ditadura; ou por causa da vida 
política de seus pais, maridos, filhos; ou apenas por não conseguir viver em um país sem liber-
dade. Memórias mostram a angústia de deixar suas famílias, amigos e irem viver em países com 
línguas e costumes diferentes, sem perspectiva de um retorno ao Brasil. Mas mesmo tendo sofrido, 
passado por uma série de torturas, momentos que preferiam esquecer, essas vem através de seus 
depoimentos tentarem não deixar que suas lutas e sofrimentos durante a ditadura sejam esqueci-
dos. Esta documentação será usada a fim de cumprir nossos objetivos que são: que significado as 
autoras dos testemunhos atribuem a este período? Que memória da Ditadura Militar está sendo 
construída nos relatos? Qual o significado destes relatos? Este trabalho se faz pertinente para pen-
sarmos estes sujeitos dentro do contexto da Ditadura Militar brasileira, principalmente em um 
contexto atual em que nossa sociedade se volta para este passado para buscar interpretações que 
possam explicar os conflitos do presente.
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039. Ditaduras e Democracias no Mundo Contemporâneo: Rupturas e Continuidades
Coordenação: Monica Piccolo Almeida

Resumo: O objetivo central desse Simpósio Temático é reunir pesquisas que tenham como objeto 
de investigação temáticas diretamente relacionadas aos processos de instauração, consolidação, 
institucionalização e crise das Ditaduras Contemporâneas. Amplo foi o espaço conferido à Ditadu-
ra brasileira no ano de 2014. No entanto, trabalhos que versem sobre as Ditaduras latino-america-
nas e europeias também serão bem vindos, uma vez que fomentar o diálogo entre os pesquisadores 
que tratem de realidades históricas distintas em muito poderá contribuir para o aprofundamento 
dos debates e das pesquisas. A amplitude dos marcos cronológicos possibilita que sejam aceitos 
trabalhos relacionados não só à própria dinâmica dos regimes ditatoriais, e a seus respectivos pro-
cessos de crise, como também aqueles que se referem aos regimes institucionalizados posterior-
mente, destacando, assim, suas rupturas e continuidades diante das Ditaduras pregressas.
Justificativa: O ano de 2014 foi paradigmático nos estudos sobre a Ditadura Militar brasileira. Os 
cinquenta anos do Golpe que promoveu a destituição de João Goulart desencadeou uma miríade 
de estudos sobre o tema e promoveu um intenso embate entre os especialistas. Amplo também foi 
o espaço conferido pela imprensa aos acontecimentos que marcaram as mais de duas décadas do 
Regime instaurado em 1964. Questões como os elementos explicativos do Golpe, a participação 
dos Estados Unidos em sua organização, os instrumentos repressivos governamentais, as memórias 
daqueles que foram torturados dos porões da Ditadura, as alianças que se formaram em torno do 
projeto vitorioso em 1964, as permanências do Regime Ditatorial, isto é, os chamados “entulhos da 
Ditadura”, as (des)orientações da política econômica, entre outras questões, foram objetos de re-
portagens, documentários, filmes, entrevistas e, principalmente, de um intenso debate acadêmico. 
Essa explosão investigativa, todavia, não ficou restrita ao caso brasileiro. Na esteira desse processo, 
as discussões ampliaram-se às demais Ditaduras Latino-Americanas, como a argentina, chilena e 
uruguaia, e aos casos europeus, como a espanhola e, principalmente, a portuguesa, já que a Revo-
lução dos Cravos também teve no ano de 2014 uma data importante. 
Assim, na esteira de tal explosão investigativa, esse Simpósio dará continuidade às discussões que 
foram iniciadas no encontro anual da ANPUH em Natal (2013), no II Colóquio Internacional/I Sim-
pósio em História Contemporânea (2014) e nos encontros regionais da ANPUH, Mato Grosso do 
Sul (2014) e Pará (2014).

Daniela De Campos (IFRS - Campus Farroupilha)
• A Campanha Diretas Já no Rio Grande do Sul através das páginas do jornal Zero Hora

A presente comunicação tem como objetivo analisar como um dos principais periódicos do Rio 
Grande do Sul, o jornal Zero Hora, noticiou os eventos relacionados à campanha para eleição dire-
ta para Presidente da República, desde março de 1983 até o início do ano seguinte. Em 2014, além 
da efeméride dos 50 anos do golpe civil-militar que instituiu uma ditadura no Brasil, também se 
rememorou 30 anos das manifestações sociais que tomaram conta do país, principalmente nas 
grandes capitais, reivindicando a eleição direta para presidente, a Campanha Diretas Já. Os dois 
fatos, opostos em sua natureza, fazem parte de um contexto político que teve suas raízes no início 
da década de 1960, com a tentativa de golpe que visava impedir que o então vice-presidente João 
Goulart assumisse suas funções, atribuídas pela legislação da época. Sabe-se que muitas empresas 
jornalísticas alinharam-se ideologicamente ao regime militar, discurso que se modificou com a 
crise econômica que assolou o país no final da década de 1970, após a euforia gerada pelo milagre 
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econômico, e a pressão para que o governo promovesse a abertura política. Ou seja, se a partir 
de 1964 e meados da década seguinte era interessante para os principais meios de comunicação 
promover a defesa do regime instituído, no final dos anos 70 o discurso teve que se modificar para 
contemplar as mudanças que se seguiriam, ainda que de forma ‘lenta e gradual’. Portanto o estudo 
da “Campanha Diretas Já”, contribui para a ampliação do conhecimento histórico e social do perí-
odo, além de examinar o papel da imprensa escrita local no ocaso da ditadura militar.

Adriano Negreiros da Silva (Professor da rede pública municipal de ensino - São Luís-MA)
• A Caricatura do Oligarca: a construção chárgica de José Sarney pela crítica ilustrada da 

imprensa de São Luís (1964-1974).
Este trabalho propõe-se a um mergulho pelo universo das disputas político-hegemônicas entre 
situacionistas e oposicionistas presentes no Maranhão e reverberadas pelos distintos jornais de 
grande rodagem da cidade de São Luís através do discurso chárgico, num contexto de transição 
oligárquica – 1964-1974 – sob o cenário do arrocho do Estado de Exceção. Para tanto, utilizaremos 
o texto imagético das charges enquanto um mecanismo discursivo crítico, reflexivo e ideológico. 
Dessa maneira, investigaremos in loco, no período referido, as investidas de figuras e grupos políti-
cos pela depreciação e destruição pública da imagem de velhos e ascendentes oligarcas – a saber, 
respectivamente, Victorino Freire e José Sarney – e suas práticas políticas.

Leonardo Leal Chaves (Colégio Educator)
• A Lei da Anistia em Debate: as singularidades da Abertura no Maranhão através da 

Imprensa
São recorrentes na historiografia as interpretações sobre a Lei da Anistia, aprovada em 28 de agosto 
de 1979, centradas nas questões pertinentes ao eixo centro-sul do país. Assim sendo, discussões 
específicas são nacionalizadas, acabando por sobrepor-se diante das singularidades de outras regi-
ões do país. Esse trabalho propõe-se a investigar o processo de aprovação da Lei de Anistia e seus 
desdobramentos no Maranhão, mais focadamente em São Luís, a partir das publicações do mais 
importante impresso estadual, ou seja, o jornal O Estado do Maranhão. Para mapear e analisar o 
posicionamento do jornal citado diante das discussões em torno da Lei da Anistia, serão objeto de 
investigação os editorais publicados no ano de 1979. Cabe destacar, todavia, que a primeira parte 
do trabalho será destinada ao mapeamento das principais interpretações historiográficas sobre o 
processo de abertura política no Brasil a partir dos anos 1970. Serão destacas obras basilares entre 
os estudos históricos com o objetivo de identificar suas aproximações e singularidades diante da 
temática. O segundo momento será voltado ao processo de tramitação da Lei que regulamentou 
a Anistia, conhecida como “ampla, geral e irrestrita”. Por fim, serão analisados, como já indicado 
anteriormente, os editoriais do jornal O Estado do Maranhão objetivando identificar o posiciona-
mento institucional do impresso e, desta forma, dar os primeiros passos no sentido de produção 
de uma interpretação historiográfica centrada nas singularidades maranhenses.

Marcos Paulo Teixeira
• A Transição brasileira e suas problemáticas nos jornais O Estado do Maranhão e O 

Imparcial(1985-1989)
Na conjuntura dos acontecimentos relacionados à Ditadura Empresarial-Militar Brasileira a Aber-
tura Política insere-se no contexto de mudanças instauradas tanto no cenário nacional, quanto 
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local. O presente artigo ressalta a análise dos editoriais apresentados no jornal “O Estado do Mara-
nhão”, este de maior circulação na capital São Luis e tendo como um dos sócios, José Sarney, can-
didato a vice-presidente na chapa de Tancredo neves, para assim identificar seu posicionamento 
político e discutir a utilização de um aparelho privado de hegemonia em determinadas questões 
referentes ao período da transição brasileira.

Sarah Fernanda Moraes Gomes (Universidade Estadual do Maranhão-UEMA)
• Golpe Militar no Maranhão: Imprensa e Hegemonia

Esse trabalho propõe-se a recuperar as especificidades do movimento militar que destituiu João 
Goulart, em 1964, no Maranhão. Para tal, terá como objeto central de investigação da cobertura 
jornalística do impresso O Imparcial, órgão pertencente ao conglomerado de mídias Diários Asso-
ciados, de propriedade de Assis Chateaubriand. Assim, será analisadas as reportagens publicadas 
ao longo do ano de 1964.
O corpo teórico que sustenta a pesquisa é orientado pelos conceitos construídos por Antônio 
Gramsci, principalmente Aparelhos Privados de Hegemonia, Estado Ampliado e Sociedade Civil.

Manoel Afonso Ferreira Cunha (Universidade Estadual do Maranhão - UEMA)
• Imprensa e golpe de estado no Maranhão: o posicionamento institucional dos jornais O 

Imparcial e Jornal Pequeno durante o governo João Goulart.
Atendendo às novas necessidades da historiografia maranhense no que tange aos estudos relativos 
à História Contemporânea do Brasil, este trabalho procura refletir sobre a ressonância dos princi-
pais processos históricos ocorridos no governo João Goulart no Estado do Maranhão, levando em 
consideração a importância da imprensa escrita na construção de um consenso em torno de um 
projeto ideológico de classe.

Werbeth Serejo Belo (Colégio Santa Dé)
• O imparcial e o consenso em torno da base desenvolvimentista da política econômica entre 

1969 e 1970.
Durante o “milagre econômico” (1969-1973) há a adoção de uma política econômica heterodoxa 
que tem como base fundamental o desenvolvimento econômico a qualquer custo. Esta base eco-
nômica desenvolvimentista estava diretamente relacionada à doutrina de segurança nacional e 
desenvolvimento proposta pelo governo federal em tempos de ditadura empresarial militar que 
conciliava o uso “legítimo” da força e a necessidade de criação de consenso na esfera da sociedade 
civil. Para que esse consenso fosse garantido o estado ditatorial se utilizava de aparelhos privados 
de hegemonia, como os impressos, por exemplo. Portanto, este trabalho tem por objetivo analisar 
o posicionamento do jornal o imparcial frente a política econômica desenvolvimentista adotada 
no período.

Fábio Roberto Wilke (Programa de Pós-Graduação em História - UFSM)
• Ditadura Civil-Militar do Estado Novo (1937-1945) e Família: uma proposta de campo 

investigativo
Após uma pesquisa de revisão bibliográfica nos restou clara certa lacuna existente nos estudos que 
abarcam o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, relacionando especificamente o Estado, 
traduzido à partir de suas políticas públicas, e a família, distintivamente a família trabalhadora. 
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O levantamento e análise crítica das fontes de pesquisa nos autorizou à especulação de algumas 
questões que se abrem à partir de nossas interrogações teóricas. Deste modo, a atuação intelectual 
em duas frentes pode ser pontuada. A primeira, através de seu trabalho teórico, propondo solu-
ções autoritárias para os governos. A segunda, à partir de sua atuação efetiva como portadores 
de cargos públicos no Estado. Possuímos como exemplo intelectuais da envergadura de Gustavo 
Capanema ou Oliveira Viana, por exemplo. Ao mesmo tempo, temos outra questão relacionada, 
quais sejam as políticas públicas. Estas, aprovadas via de regra à partir de decretos-lei, possuíram o 
intento de normatizar, de regular certas ações e hábitos da família trabalhadora em conformidade 
com os novos pressupostos de Estado da Ditadura Civil-Militar em questão. Por fim, o discurso 
normativo da política de Getúlio Vargas em relação ao trabalho. Lugar comum na historiografia, 
Getúlio desenhou uma filosofia trabalhista a qual ensejava o encampamento da sociedade em um 
projeto de desenvolvimento e modernização tanto no que diz respeito ao trabalho, quanto dos 
costumes da sociedade em geral. À partir de sua ideia de trabalho é que se pode traçar uma linha 
que liga os questionamentos aqui levantados. Os intelectuais, as políticas públicas e o discurso de 
trabalho. Supomos, deste modo, que a família serviu como um canal eficiente da política de Vargas 
para chegar até ao trabalhador buscando, assim, sua cooperação em relação a política de um novo 
Brasil proposta pelo Estado Novo.

Elaine de Almeida Bortone
• A hegemonia dos associados do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) na direção das 

empresas estatais (1964-1967)
O artigo se destina a analisar a hegemonia dos parceiros e associados do Instituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais (IPES) na direção das empresas estatais, das sociedades de economia mista, das au-
tarquias e das fundações durante o governo do presidente Humberto de Alencar Castello Branco 
(1964-1967). O Estado tornou-se um instrumento da classe empresarial. As trajetórias dos ipesia-
nos mostram que não só transitaram por vários cargos no governo e nas empresas estatais, como 
também nomearam e indicaram pessoas provenientes de sua classe, o que demonstra o caráter 
classista do aparelho do Estado. Com autonomia nas suas posições, buscaram reordenar a eco-
nomia, reformar e modernizar o sistema capitalista e criar condições adequadas à expansão do 
capital.

Raíssa Haydê Koshiyama de Freitas
• Uma escrita sobre a televisão no brasil: a crítica de televisão no folhetim (FSP) 1977/1989

Em 1977, início da retomada do regime democrático no país após treze anos de regime militar, 
a discussão sobre o lugar da televisão na sociedade se fez importante, uma vez que os meios de 
comunicação exerceram papel político relevante, como no caso da Folha de São Paulo que se po-
sicionou como um jornal voltado para aqueles que se interessavam nas discussões políticas no 
Brasil que voltavam, aos poucos, a ser debatidas abertamente. Foi nesse período que a Folha de 
São Paulo, um dos jornais de maior circulação no país, como parte de um projeto de reformulação 
intelectual, passa a veicular aos domingos o caderno Folhetim com o intuito de discutir a cultura 
atrelada às questões sociais. Esse caderno passou por diversas modificações, tratando a princípio 
de assuntos de interesse popular com uma linguagem informal e posteriormente de questões de 
interesse acadêmico em textos de maior complexidade. Essa pesquisa buscou estruturar um banco 
de dados digital de matérias organizado e fazer uma análise direta e especifica da crítica de televi-
são nesse caderno semanal, de seus temas centrais, de suas diferentes abordagens, de seus autores 
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mais recorrentes, de suas respectivas opiniões e da recepção da televisão no Caderno e na devolu-
tiva de seus leitores, que acaba por configurar certa noção de leitor/telespectador.

Rafael do Nascimento Souza Brasil (Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios)
• Ideologia modernizante-conservadora e ação política: uma proposta de pesquisa sobre os 

intelectuais da Fundação Getúlio Vargas [décadas de 1960-1970]
Esta comunicação visa apresentar os passos iniciais de um projeto de pesquisa cuja proposta é 
mapear e analisar a trajetória político-institucional de empresários e intelectuais ligados à Funda-
ção Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1960 e 1970. Esse período da história 
brasileira condensa verdadeiras batalhas político-ideológicas em torno da ocupação e controle dos 
aparelhos estatais, bem como a elaboração e veiculação de propostas reformistas para o conjunto 
da sociedade. No centro desse turbilhão político podemos encontrar uma fração significativa de 
tecno-empresários, ativos integrantes da FGV, que ocupavam postos em vários organismos esta-
tais, circulavam em uma ampla rede empresarial-militar e possuíam importantes vínculos com or-
ganizações oligopolistas internacionais desde, pelo menos, a década de 1950. Através do percurso 
trilhado por algumas dessas figuras de proa da FGV pretendemos investigar as mediações entre 
sociedade civil e sociedade política.

Ana Carolina Reginatto Moraes
• A nova Constituição e o Código de Mineração de 1967: a consolidação do capital 

multinacional-associado no setor mineral brasileiro
O golpe de 1964, fruto da coalizão vitoriosa entre militares e o empresariado industrial – mate-
rializada institucionalmente através do complexo Escola Superior de Guerra (ESG)/ Instituto de 
Pesquisas e Estudos Sociais (IPES)/ Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) – significou 
uma redefinição da dominação burguesa no Brasil que, se não estruturou um novo modelo de acu-
mulação capitalista, garantiu e aprimorou o modelo implantado desde os anos 1950, instaurando 
o que René Dreifuss viria a chamar de “ordem empresarial”. A principal beneficiária de tal expan-
são foi a fração do capital multinacional-associado, cuja estrutura organizacional básica seriam as 
corporações multinacionais – articuladas de formas diversas às formações sociais nacionais. Em 
relação ao setor mineral, objeto de nosso estudo, logo após a posse de Castelo Branco foi criada 
uma comissão interministerial para (re)definir a política mineral do país. Formada pelos Ministros 
Otávio Bulhões (Fazenda), Roberto Campos (Planejamento), Mauro Thibau (Minas e Energia), Er-
nesto Geisel (Gabinete Militar), Juarez Távora (Viação e Obras Públicas) e Daniel Faraco (Indústria 
e Comércio), a comissão criticou a limitação das empresas privadas no setor o que, segundo sua 
avaliação, resultava na perda de mercado e na redução das exportações, apoiando a abertura aos 
investimentos externos. Suas diretrizes foram paulatinamente implantadas através do Programa 
de Ação Econômica do Governo (PAEG) e, de forma definitiva, pela Constituição e pelo Código de 
Mineração de 1967. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é discutir a consolidação do capital mul-
tinacional-associado no setor mineral a partir de 1967 e como tal institucionalização permitiu a ex-
pansão vertiginosa e transnacionalizada da mineração brasileira nos “anos de milagre” (1968-1974).

Maurício Brum (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• A morte do exilado brasileiro Nilton da Silva pela ultradireita chilena em junho de 1973 e 

suas apropriações políticas pelo Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
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Em meados de junho de 1973, cerca de três meses antes do golpe de Estado que colocaria Augus-
to Pinochet no poder, um exilado brasileiro foi assassinado nas ruas de Santiago do Chile. Nilton 
Rosa da Silva, natural de Cachoeira do Sul (RS), estudante de Castelhano no Instituto Pedagógico 
da Universidade do Chile e militante do Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), caiu no 
dia 15 de junho no momento em que duas manifestações de sentido oposto – a favor e contra 
o governo de Salvador Allende – entraram em conflito. A marcha de oposição, convocada pelo 
Partido Nacional (PN) e pelo Partido Democrata Cristão (PDC), contou com apoio armado das 
milícias da Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), grupo que, acredita-se, foi o responsável 
pelo disparo contra a multidão de esquerda na qual se encontrava Nilton da Silva. Dois dias após o 
assassinato, o funeral do estudante brasileiro se converteu num massivo evento político, com a pre-
sença de milhares de militantes de todos os partidos de esquerda – incluindo os grupos governis-
tas que discordavam frontalmente do MIR, como o Partido Comunista (PC). Na ocasião, todas as 
principais lideranças miristas se fizeram presentes, ao passo que o secretário-geral do movimento, 
Miguel Enríquez, pronunciou um inflamado discurso no sentido de exaltar o sacrifício de Nilton, 
incluindo-o no contexto de lutas do momento e buscando transformá-lo numa espécie de mártir 
que justificasse o discurso do MIR naquele cenário: sobre a necessidade de organizar a população 
e armá-la, tanto para defender o governo contra eventuais investidas golpistas quanto para radica-
lizar o processo de mudanças sociais, levando efetivamente à revolução socialista (o mirismo era 
crítico ao governo Allende por considerá-lo “reformista”, com uma tendência excessiva a negociar 
com a oposição, o que retardaria os avanços; na visão do MIR, a luta armada se mostraria, no lon-
go prazo, o único caminho viável para executar o programa allendista). Líderes miristas seguiriam 
mencionando a morte de Nilton da Silva em discursos nos dias subsequentes, sempre associados 
à necessidade de unir a esquerda sob a proposta defendida pelo MIR. Este trabalho, derivado da 
pesquisa que desenvolvo para a elaboração de minha Dissertação de Mestrado, busca analisar as 
apropriações políticas que o assassinato de Nilton Rosa da Silva teve, por parte do MIR, no senti-
do de buscar promover um programa que unificasse a esquerda chilena nos meses anteriores ao 
golpe no Chile. Procuro discutir as estratégias anunciadas pelo movimento e suas tentativas de 
aproximação com os grupos mais moderados do governo – especialmente o PC –, num derradeiro 
projeto de articular uma ação popular armada que, no entanto, falharia em conquistar a maioria 
dos militantes governistas antes do golpe.

Tamires Assad Nery de Brito (UEFS)
• Contra uma democracia burguesa: posicionamento da OCML-PO diante o processo de 

redemocratização.
A ORM-PO (Organização Revolucionária Marxista- Política Operária) surge nos anos 1960, tem 
uma trajetória marcada por uma série de cisões, recomposições e mudanças de nome até que, em 
meados da década de 1980, se dissolve por completo. Ainda na década de 60, aparece no cenário 
da esquerda lançando críticas ao Partido Comunista do Brasil (PCB). É com esse partido que a PO-
LOP manteria diálogo intenso, no qual aparecem diferenças quanto à análise da realidade brasilei-
ra, à organização política e à prática revolucionária. O golpe de 64 e seus desdobramentos nos anos 
seguintes fizeram com que a esquerda alternativa ao PCB ganhasse força. Por outro lado a POLOP 
vivenciaria experiências de cisões, a maior delas em 1967, que deu origem a novas organizações que 
ingressariam rapidamente na luta armada. O grupo que permaneceu na POLOP forma o Partido 
Operário Comunista (POC) Este passaria por uma nova cisão, da qual emerge a Organização de 
Combate Marxista Leninista – Política Operária (OCML-PO), nosso objeto de estudo, que viria a 
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reivindicar herança direta da antiga ORM-PO. A partir de 1970 tanto o Estado, que viria emplacar 
a política de abertura, quanto a oposição, passariam por uma reavaliação de suas estratégias. Para 
as esquerdas tratava-se, sobretudo, de fazer a crítica da experiência derrotada de luta armada e de 
refazer seus projetos políticos em bases consistentes com o novo contexto vivido pelo país. Cresce-
ram os movimentos de bairros, as Organizações de Base ligadas a Igreja, o movimento estudantil, 
o movimento indígena, operário, de mulheres que em muitas vezes reivindicavam sua autonomia 
e identidade em relação a organizações e partidos. Inevitável neste momento foi a reflexão sobre 
o processo de abertura política implementada pelo Estado. Na esquerda, posicionamentos dife-
renciados foram colocados e que de certo modo orientaram a sua atuação. O PCB tinha um posi-
cionamento geral de apoio ao processo e “liberalizações democráticas”, se colocando em oposição 
às grandes greves e movimentos populares, que sugerindo alguma radicalidade pudesse pôr em 
risco a consolidação da abertura política. Partidos como o MDB seguiriam essa linha. Entretanto 
organizações clandestinas como a Organização de Combate Marxista Leninista – Política Operária 
combateria a lógica da “redemocratização” e a concepção de democracia que nela estava posta. É 
nosso interesse neste artigo, compreender a leitura sobre o processo de abertura política pensada 
por esta Organização, identificando as críticas postas por ela em relação à concepção de democra-
cia que estava se firmando neste processo. Nossas fontes são documentos de circulação interna, 
boletins e periódicos da Organização e dos partidos.

Vinícius Martins Pereira (Externato Hilmar)
• O que esperar da fusão da Guanabara e o Rio de Janeiro? Os principais anseios e disputas 

partidárias sobre o futuro dos estados.
O dever do Estado não se resume a uma mera administração do poder, mas exige a prestação de 
uma tutela efetiva, que atenda ao princípio constitucional. Entretanto, a sua prestação da tutela ju-
rídica e administrativa pode ser em alguns momentos da história, um dos males contemporâneos 
do processo político nacional. Os debates da política sobre à fusão entre a Guanabara e o Rio de 
Janeiro se reacenderam numa nova perspectiva a partir dos anos 70, através do regime militar. Esse 
estudo visa auxiliar na compreensão sobre o assunto, bem como verificar quais os critérios que 
deverão ser analisados para a sua decretação.

Monica Piccolo Almeida (Universidade Estadual do Maranhão)
• Política Econômica do Governo Sarney: Agentes e Agências

Correndo o perigo de cair no vazio, arrisco-me a afirmar que não há como pensar os anos 1980 sem 
que uma atenção especial seja dispensada aos (des)caminhos da política econômica. Uma vez que 
acredito que no processo de redemocratização brasileiro as continuidades foram pintadas com 
tintas mais fortes do que as rupturas , a primeira seção deste trabalho será destinada à análise da 
política econômica do último governo da Ditadura Civil Militar. O cenário econômico em que o 
primeiro governo civil tomou posse foi construído pela equipe econômica capitaneada pelo autor 
de uma das mais célebres frases da década de 1970, “é preciso primeiro fazer o bolo crescer para 
depois dividi-lo”, Delfim Neto. As tentativas frustradas de reedição do “milagre econômico” deixa-
ram uma pesada herança para o governo que assumiu em 1985. Portanto, para compreensão das 
opções dos agentes que conduziram a política econômica no período 1985-1989, opto por uma 
análise mais acurada da orientação econômica do Governo de João Baptista Figueiredo (1979-
1985). A segunda parte será voltada para os primeiros momentos que antecederam a implemen-
tação do Plano Cruzado. Serão objeto de análise as tentativas frustradas de controle da inflação, 
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as disputas acerca do “conceito de inflação”, os embates entre os principais agentes condutores da 
política econômica, as negociações com os credores externos, o insucesso do pacote de medidas 
recessivas como projeto terapêutico ao “dragão da inflação”. A terceira seção destinar-se-á à análise 
detalhada do decreto lei nº 2.283, de 27 de fevereiro de 1986, que regulamentou o chamado “Plano 
Cruzado”. Suas principais determinações, os conceitos teóricos que o sustentaram, seus principais 
pontos de estrangulamento e sua falência através do Cruzado II serão analisados. Na última seção, 
enfim, será objeto de investigação a reorientação da política econômica após a derrota da hipótese 
do “choque heterodoxo”, marcada pelo abandono da política monetária e fiscal passiva, pelos em-
bates com o FMI que levaram à decretação da moratória parcial em 1987, os Planos Bresser e Verão, 
a política do “arroz com feijão”, a ameaça da hiperinflação. 
Assim, o que se propõe aqui é que sejam diluídas as fronteiras entre a História e a Economia; que 
sejam inseridos em uma dimensão histórica os ditames da política econômica. Para além da aridez 
dos conceitos econômicos, a análise da chamada “década perdida” não pode ficar restrita aos eco-
nomistas, cientistas sociais e jornalistas.

Cristiano Pinheiro de Paula Couto (USP)
• Raiz e Utopia: democracia e discurso crítico no pós-25 de abril (1977-1981)

Este trabalho tem como objetivo a análise do modo como a revista “Raiz & Utopia”, na qualidade de 
ator político e ideológico, interveio nas discussões sobre a democracia deflagradas pelas condições 
socioculturais do pós-25 de Abril. “Raiz & Utopia” foi uma publicação político-cultural, editada 
trimestralmente, em Portugal, entre 1977 e 1981, tendo circulado em dezenove números. Passado 
o frenesi de Maio de 68, eclodia, nos anos setenta, a exigência antitotalitária. Ao passo que em Por-
tugal caíra um carcomido regime político autoritário, uma ditadura vigente por mais de quarenta 
anos, na Europa começavam a fermentar as tendências que levariam à fragorosa queda do Muro, 
o símbolo mais contundente da corrosão do socialismo realmente existente e da possibilidade 
histórica de qualquer sistema senão daquele que triunfaria com a deterioração da bipolaridade 
Leste-Oeste. Com a derrocada do cronótopo historicista, perdiam vigor algumas das ideias-força 
da modernidade sólida. Em seu lugar, apareciam microfascismos, “revoluções moleculares”, frentes 
progressistas difusas, tensionando entre si as possibilidades de sentido de metanarrativas reniten-
tes, como a democracia, e de discursos emergentes e instrumentalizados politicamente, como o 
ecologismo, ideias disputadas por divergentes correntes de pensamento político. “Raiz & Utopia” 
surgiu, portanto, em um momento de transição. Na voragem da crise de valores, a publicação 
portuguesa escolheu ser, conforme expressa o seu próprio subtítulo, reduto de “Crítica e Alterna-
tivas para uma Civilização Diferente”. Nesse contexto de acalorado debate político-ideológico e 
de esgotamento dos modelos tradicionais, parte significativa da batalha das ideias, em Portugal e 
em outras regiões do Ocidente, estava centralizada na noção de democracia, reclamada por quase 
todas as vertentes ideológicas, fossem conservadoras, fossem progressistas. Pretende-se investigar 
como “Raiz & Utopia”, com seu coletivo egresso de setores intelectuais designados como “Católicos 
Progressistas”, posicionou-se, e com quais matizes, sobre a democracia.

Marcelo Vianna (PUCRS)
• Segurança Nacional e Autonomia Tecnológica – o avanço do Serviço Nacional de 

Informações sobre o campo da Informática brasileira (1978-1980)
Os anos 1970 e 1980 foram marcados pela imposição de uma policy que visava fomentar uma 
indústria nacional de computadores no Brasil. Embora bem sucedida nesse intento, o modelo que 
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definiu uma Reserva de Mercado para tecnologias nacionais concentrou polêmicas sobre sua apli-
cação, dadas as características da tecnologia autóctone. Críticos deste modelo durante a década de 
1980 denunciavam a participação estatal no campo da Informática, acusando o órgão condutor, a 
Secretaria Especial de Informática (SEI), de promover o atraso tecnológico através da centralização 
excessiva e do nacionalismo anacrônico, um “entulho” autoritário que obstruía o desenvolvimento 
do país.
Nossa proposta é retornar às origens deste processo, enfocando a participação do Serviço Nacio-
nal de Informações (SNI) nos embates interburocráticos que levariam à criação da SEI em outubro 
de 1979. Apesar da existência de estudos que mencionam este processo, o envolvimento do SNI 
carece de maior atenção em termos historiográficos, de maneira a entender sua permanência na 
estrutura estatal no contexto de abertura política. Durante a transição dos governos Geisel-Figuei-
redo, divergências entre grupos tecnocráticos, políticos e militares mostraram a disputa pelo poder 
e pela definição de políticas em áreas consideradas estratégicas. Neste aspecto, o SNI aspirava ser 
um “centro de influência crucial” (DREIFUSS, 2008, p.168) de políticas em nome da Segurança Na-
cional, suportadas pelo Conselho de Segurança Nacional.
Acreditamos que o caso da Informática foi emblemático por revelar essa capacidade de inserção 
do SNI, apesar do aparente desmantelamento do aparato repressivo do Regime. Seus membros 
tornaram-se críticos às propostas de transferência tecnológica aplicadas pela Comissão de Coor-
denação de Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE) e opositores à condução de uma 
área sensível por uma tecnocracia civil permeada por “guerrilheiros tecnológicos”, que promoviam 
debates públicos sobre autonomia tecnológica. Nesse sentido, exploramos fontes documentais 
inéditas da Comissão Cotrim e dos Grupos de Trabalhos que dissecaram o cenário da Informática 
brasileira em 1979. Ativo participante, o SNI não só se valeu de seus poderes discricionários nestas 
instâncias, mas também de sua expertise no debate tecnológico e das divisões entre os grupos 
nacionalistas sobre os rumos a serem tomados. Em meio às incertezas da comunidade científica e 
empresarial, o SNI cooptou aliados para constituir um controle sobre decisões tecnopolíticas em 
Informática, eliminando a CAPRE e alijando elementos tidos “radicais” do processo. Como resul-
tado, o SNI lograria conquistar importantes posições na SEI, garantindo a presença dos militares e 
uma orientação nacionalista no órgão presente até o início da Era Collor.

Jaime Cuéllar Velarde (Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/PA)
• Seráfico: memórias do golpe e ditadura Civil-Militar na Amazônia Paraense

Analisar o Golpe e Ditadura Civil-Militar (1964-85) a partir de solos amazônicas é o mote deste tra-
balho. O evento de exceção que varreu liberdades individuais, aprisionou indivíduos contrários ao 
regime, dizimou possibilidades de vida por meio de seus aparatos ideológicos e de força, fechou o 
Congresso Nacional, encerrou liberdades individuais, é analisado a partir do Pará. De posse das es-
teiras teórico metodológicas da História Oral, embarquei nos escritos de Alessandro Portelli (1993; 
1996; 1997a; 1997b; 2010), Paul Thompson (2002) e Alistair Thomson (1997, 2001). Assim, mapeei 
as memórias de José da Silva Seráfico de Assis Carvalho a partir da noite de 1º de abril, quando os 
estudantes da União Acadêmica Paraense, na cidade de Belém, se deram conta do processo golpis-
ta iniciado naquela madrugada. Ao fazer este exercício de memórias, dei de cara com bofetadas, 
palavrões, prisões e diásporas forçadas. As recordações vivas deste narrador desvelam maior enten-
dimento acerca das lutas em prol da democracia a partir da Amazônia Paraense.

Ana Raquel Alves de Araújo
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• Sociedade Civil na Redemocratização no Maranhão: revisão historiográfica e perspectivas de 
pesquisa
Este artigo pretende discutir a produção historiográfica sobre o período de Transição da ditadura 
para democracia no Maranhão e suas temáticas. Constatou-se que há uma produção escassa tan-
to em relação aos historiadores com pretensões nacionais sobre o tema quanto aos historiadores 
voltados para uma história mais regional. As obras regionais que tratam do período em questão, 
as décadas de 1970 e 1980, analisaram principalmente os centros de poder. A obra História do 
Maranhão (2001), de Mário Meireles, renomado historiador maranhense, por exemplo, aborda 
a transição a partir de uma perspectiva narrativa das administrações do governo estadual e dos 
eventos da alta política do estado, como uma espécie de crônica sobre os bastidores políticos. 
Poucas produções abordam a sociedade e suas manifestações políticas. Em geral são os sociólogos 
e assistentes sociais que estudaram esses fenômenos sociais. Como a pesquisa Movimentos So-
ciais em São Luís: revisitando a década de 1980 (1998) da assistente social Lourdes Rocha (1998), 
que considerou na sua pesquisa as associações de bairro, grupos feministas, movimento negro e 
movimento ecológico. Esse estudo destaca o peso da estrutura na origem e lutas dos movimen-
tos sociais e também fatores de ordem cultural, ou seja, para além das contradições urbanas e a 
conjuntura da Transição política para a democracia, frente às ações autoritárias do Estado, houve 
outras questões que ultrapassam as questões classistas. A explicação sobre os raros estudos histo-
riográficos sobre o tema pode ter relação direta às intensas críticas desferidas à chamada História 
do Tempo Presente e ao uso de depoimentos orais como corpus documental. Nos últimos anos, 
todavia, essas críticas foram sendo diluídas em função da qualidade dos trabalhos que estão sendo 
produzidos. Temas que até então ficaram restritos ao campo de investigação de cientistas sociais 
e jornalistas, por exemplo, começaram a ser inseridos em uma perspectiva histórica. A Transição 
Política brasileira é um deles. Dessa forma, pretendemos apresentar aqui os trabalhos pioneiros e 
as novas perspectivas vislumbradas para essa temática.

Belarmino De Jesus Souza (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
• Vitória da Conquista e as eleições baianas de 1986. Uma chancela de legitimidade 

oposicionista em uma aliança ampla e quase irrestrita?
O objeto da presente reflexão será qual o lugar dos oposicionistas autodenominados autênticos de 
Vitória da Conquista na construção da identidade da candidatura de Waldir Pires e no seu êxito no 
pleito de 1986. Pires já havia concorrido ao cargo em 1962, sendo derrotado na oportunidade por 
Lomanto Júnior. Na nova investida derrotou o grupo liderado pelo então Ministro das Comunica-
ções Antônio Carlos Magalhães, reconhecidamente o maior aliado na Bahia do regime implantado 
em 1964. Todavia, a ampla aliança política que apoiou o candidato oposicionista, era em termos 
de identidade ideológica e trajetórias extremamente ecléticas, contando com lideranças e parti-
dos que outrora estiveram nas hostes carlistas e vinculados à antiga Aliança Renovadora Nacional, 
dentre estes se encontrava o candidato a vice, o pecuarista Nilo Coelho e os herdeiros políticos de 
Juracy Magalhães, marcas de continuidades numa transição negociada. A identidade de tradição 
oposicionista, além do próprio Waldir, ficava com a participação de velhos mdbistas, tais como os 
ex-prefeitos de Feira de Santana e Vitória da Conquista, cassados pelo golpe civil-militar, respecti-
vamente Francisco Pinto e José Fernandes Pedral Sampaio, este último, que havia sido novamen-
te conduzido à chefia da municipalidade em 1982, seria um dos coordenadores da campanha. 
Conquista desde 1973 estava sob a direção de forças oposicionista, era a terceira em população e 
em eleitorado e considerado o principal núcleo das forças de contraposição ao regime e aos seus 
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representantes na Bahia.

Thiago de Sales Silva (Universidade Federal do Ceará)
• “Pela moral e os bons costumes”: Cartas ao órgão de censura da Ditadura Militar, uma 

análise a partir das categorias de recepção e gênero.
A presente pesquisa se propõe a analisar o período da Ditadura Militar pós-64 no Brasil, lançando 
um olhar sobre o advento da televisão como veículo de comunicação de massa e sua relação com 
um público que ainda se constituía como telespectador naquele momento. Nessa medida, enten-
der o papel da televisão ao longo dos anos do regime, bem como seu alcance ao público e as novas 
formas de difusão da informação que ela instituiu foram fundamentais para o desenvolvimento 
deste trabalho. Através de um conjunto de cartas encaminhadas ao órgão de censura da época, 
a Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP), que integrava o aparato repressor do regime, 
buscamos compreender o processo de recepção à televisão e, mais particularmente, às telenovelas 
por parte dos missivistas, em articulação com a categoria de gênero. Tais correspondências, todas 
elas datadas dos anos de 1970, enviadas por pais e mães de família, entidades cívicas, associações 
de bairro e grupos religiosos, evidenciam uma forte preocupação dos missivistas com relação às 
questões relativas à moral e aos “bons costumes” nos conteúdos abordados pelas telenovelas exi-
bidas na época. Os reclames, muitos deles endereçados ao Ministério da Justiça ou ao presidente, 
solicitam um maior rigor no trabalho realizado pela censura, se posicionando claramente pelo re-
crudescimento das interdições às programações televisivas que, segundo a opinião de uma parcela 
significativa, “ofendia” o ideal de família e representava um “atentado à paz no lar”. Constituindo-se 
como um problema, a televisão aparece nessas cartas como uma ameaça, que precisa ser contro-
lada, vigiada e regulada, corroborando, inclusive, com a proposta de atuação da censura naquele 
momento de exceção. Debruçamos-nos sobre o modo como as noções de feminino e masculino se 
tornaram objeto de preocupação, por parte da audiência, tendo em vista modelos de comporta-
mento e conduta apresentados nas narrativas televisivas. Em diálogo com estudos sobre recepção 
à televisão de Jesus-Martin Barbero e Guilhermo Orozco, além das contribuições de Roger Chartier 
acerca da noção de apropriação, pretendemos investigar os missivistas enquanto telespectadores, 
a partir das mediações que configuram a sua relação com os veículos de informação a que se re-
ferem, inserida em um determinado contexto sociocultural de investimento estatal na ampliação 
da indústria cultural e, ao mesmo tempo, fortalecimento da censura às diversões públicas no país.

Patrícia Volk Schatz
• A abertura política do futebol brasileiro

O futebol é uma prática que acompanha diferentes processos históricos no Brasil. O período da 
ditadura civil militar brasileira foi marcado por intervenções políticas em diferentes áreas de inte-
resse como, por exemplo, a dos esportes. Após a demissão de João Saldanha em 1970, técnico da 
Seleção nacional, observa-se a inclusão de membros ligados ao Exército no comando das ativida-
des do selecionado. Com o anúncio da abertura política realizado pelo presidente da República 
Ernesto Geisel é possível observar que o esporte permanecia estrategicamente sobre atenção dos 
militares. Assim, esse artigo visa discutir o processo de abertura política do futebol brasileiro que 
culminou na criação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 1979. A análise é construída 
através da revista esportiva Placar que contribuiu, com suas reportagens e críticas à gestão esporti-
va, para a legitimação das mudanças no comando das atividades futebolísticas.
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Luana Menezes Lira (COLÉGIO ALUB)
• A violação dos direitos humanos dos povos indígenas

Este trabalho visa o melhor entendimento sobre as violações de Direitos Humanos dos povos indí-
genas constantes no Relatório de 1967 produzido pelo então procurador da República Jader Figuei-
redo. Para compreender este documento de grande importância para toda a sociedade brasileira, 
o presente estudo inicia com uma abordagem da maneira que ocorre a consolidação dos direitos 
dos povos indígenas a partir da Constituição de 88 e verificar quais políticas indigenista ocorreram 
no Brasil a partir desse período, focando na questão dos direitos humanos. No segundo momen-
to iniciaremos a contextualização sobre a relação dos Direitos Humanos e a Justiça de Transição, 
focando no cenário pós autoritarismo que vigorou no mundo no século XX, e na busca de meca-
nismos e obrigações para uma reflexão sobre as violações ocorridas. Desta forma adentramos no 
surgimento das Comissões Nacionais da Verdade, que representa a busca pela verdadeira história 
de sub-sujeitos durante o período repressivo da ditadura, no Brasil sendo dividia em subgrupos 
temáticos, onde em um deles possuímos um grupo específico “Graves violações de Direitos Hu-
manos no campo ou contra indígenas”, tendo como membro responsável Maria Rita Kehl. Por fim, 
analisa-se qualitativamente, a partir de uma revisão teórica, as violações constantes no Relatório 
Figueiredo de 1968, cometidas por membros do antigo Serviço de Proteção ao Índio, que foi subs-
tituído pela Fundação Nacional do Índio, este documento contendo cerca de 7 mil páginas distri-
buídas em 25 volumes foi um dos instrumentos de análise da Comissão sobre as violações Estado.

Eustáquio Donizeti De Paula (IFTM)
• As memórias do regime militar sob a perspectiva de um centenário jornal mineiro, o Lavoura 

e Comércio de Uberaba
A publicação é o resultado da pesquisa em andamento de doutorado pela UNESP e visa com-
preender os sentidos discursivos que estavam vinculados ao período do golpe militar de 1964 e a 
consolidação do Estado discricionário no Brasil, através das publicações do centenário periódico 
do interior mineiro, o tradicional jornal Lavoura e Comércio, tendo como locus a cidade de Ube-
raba. Se o final dos anos de 1950 e o início da década de 1960 foram marcados por interessantes 
transformações na vida social, cultural e política do país, a implantação do golpe militar em 1964 
e o advento do AI-5 representaram um período de cerceamento ao pensamento libertário e ao 
acesso à informação com autonomia e liberdade. Após três décadas de redemocratização, ainda 
um processo em construção, marcas e traumas da época ditatorial ainda persistem no país. Diante 
dessas possibilidades de reflexão, passados cinquenta anos do golpe militar, as publicações difundi-
das nos meios de comunicação remetem ao campo da necessidade de preservação da memória e 
com o aparato teórico metodológico da História Política, procura-se desenvolver uma investigação 
de forma a analisar as relações postas entre imprensa e poder durante o período compreendido 
entre 1964 a 1974.

Ana Rita Fonteles Duarte (Universidade Federal do Ceará)
• Comunicação Social e segurança nacional: o lugar da comunicação de massa no projeto da 

Escola Superior de Guerra (ESG)
A Escola Superior de Guerra (ESG), criada em 1949, no âmbito da Guerra Fria e ligada ao Ministério 
da Defesa, tornou-se durante a ditadura pós-1964, o principal centro de elaboração e disseminação 
de um pensamento acerca da segurança nacional e das formas de combater ameaças ao projeto 
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implementado numa parceria entre militares e civis. Seus criadores tiveram como objetivo, desde o 
início, o reforço de sua posição no aparelho de Estado, por meio da realização de estudos sigilosos 
e circunscritos a grupos pequenos, além de almejar a mobilização política das elites .
De acordo com o Manual Básico da Escola Superior de Guerra, seria necessário conhecer traços 
e padrões culturais, a fim de que através da comunicação social se conseguisse de maneira eficaz 
desencadear mensagens que conscientizassem sobre a importância das necessidades da nação. A 
comunicação social é vista como responsável, em grande medida, por processos como interação 
social, formação da opinião pública, do Moral Nacional e pela valorização do ócio e do lazer.
Importante salientar que a preocupação e entendimento do lugar de importância assumido pelos 
meios de comunicação social passa a ser preocupação do regime, através da constituição de con-
dições de infraestrutura que permitiram a disseminação de uma indústria cultural e do controle 
sobre os conteúdos e formas de expressão por meio da constituição de um importante aparato 
de censura sobre filmes e peças teatrais, também programas de rádio e TV, imprensa periódica e 
letras de música. 
A partir da análise de documentos produzidos pelo principal centro formador de lideranças civis 
e militares do regime ditatorial (1964-1985), a Escola Superior de Guerra (ESG), como manuais, 
doutrina, complementos de doutrina, revistas, livros e relatórios produzidos por seus alunos, em 
pequenos grupos de formação, esta comunicação pretende analisar as representações daquela ins-
tituição sobre o lugar da comunicação de massa na Doutrina de Segurança Nacional elaborada e 
reelaborada pelos dirigentes e egressos da Escola. Serão analisadas as possibilidades vislumbradas 
para a comunicação no projeto de construção autoritária de nação com fins de legitimação do 
regime militar, assim como as abordagens sobre os perigos e ameaças trazidos pela expansão de 
meios de comunicação como a televisão, o cinema e as publicações, num período marcado, ao 
mesmo tempo, pela expansão de infraestrutura necessária à implantação e consolidação da mídia 
e da transmissão de informações em território nacional e pela intensificação da censura política e 
moral às produções culturais.

Levi José Rodrigues (Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB)
• Conflito e Resistência: A disputa pela posse da terra em Coribe – BA (1975-1985)

O presente estudo busca compreender o processo de luta e resistência vivenciado por posseiros na 
tentativa de garantir a posse da terra onde viviam. O conflito agrário, algo constante na história do 
Brasil, experimentou um período de intensificação no período da Ditadura Militar devido à polí-
tica de “modernização” da agricultura adotada pelos militares. Esta política privilegiava ao grande 
proprietário em detrimento dos pequenos agricultores e posseiros. O objetivo deste trabalho é en-
tender como os posseiros das localidades de Monte Alegre, Cana Brava, Vera Cruz e Mata da Lagoa 
no município de São Félix do Coribe – BA lutaram e resistiram às investidas do fazendeiro Arnaldo 
Batista da Silva, que tentou expulsá-los das terras onde moravam e, como se organizaram para ga-
rantir a posse territorial. Analisa ainda o papel da Igreja Católica, através das Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), enquanto instituição mediadora. Destaca 
também o papel desempenhado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais no papel de mais uma 
instituição mediadora que serviu como instrumento de apoio mutuo e sustentáculo para os pro-
blemas enfrentados pelos posseiros. As fontes acessadas pela pesquisa são os depoimentos orais e 
entrevistas, jornais impressos e os relatórios da Comissão Pastoral da Terra.

Herbert Soares Caçador
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• Luta Política e Anticomunismo: A Repressão ao Grupo dos Onze no Município de Muniz 
Freire - ES
Discutir a formação dos Grupos de Onze Companheiros e as consequências da sua criação é se 
enveredar pela disputa política radical entre esquerda e direita, e os conflitos que marcaram a 
primeira metade da década de 60, passando pela ascensão e queda do presidente João Goulart e 
as consequências do Golpe Civil-Militar de 1964. O Grupo de Onze Companheiros foi idealizado 
nacionalmente em novembro de 1963 pelo então Deputado Federal Leonel de Moura Brizola, do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) que, por meio de discursos transmitidos pela rádio carioca 
Mayrink Veiga, enviava as instruções para formar os grupos em todo o país com o objetivo de lutar 
pelas reformas de base, em especial a agrária e urbana e contra um possível golpe vindo de setores 
conservadores. A ideia de formar o grupo com onze pessoas não foi por acaso, sendo a sua criação 
inspirada no futebol. Entre os onze, um seria escolhido o capitão, exatamente como no futebol. O 
tempo era escasso, visto que Brizola já imaginava que uma tentativa de golpe estava se aproximan-
do. Por isso, ligar o grupo ao esporte mais popular do país foi a maneira utilizada para aproximá-lo 
das massas, que conhecendo profundamente o futebol, se mobilizaria com maior facilidade. Alia-
do a essa estratégia, o discurso que visava à melhoria das condições de vida do povo, fez com que a 
ideia tivesse grande aceitação popular e o grupo criado no município de Muniz Freire, sul do Espí-
rito Santo, é apenas uma versão dos milhares que surgiram em todo o Brasil a partir das pregações 
de Brizola. Assim como ocorreu nacionalmente, o grupo capixaba foi associado a atividades revo-
lucionárias e ao comunismo e após o golpe foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, o que 
acabou provocando a condenação e a prisão da maioria dos seus membros e a construção de um 
forte preconceito contra o grupo, que, ainda hoje, permanece na sociedade. A pesquisa, que liga a 
história local com os acontecimentos ocorridos a nível nacional engloba a análise crítica e o cruza-
mento de diversas fontes, e, além da bibliografia sobre o tema, fontes orais, jornais e documentos 
da época conduzem o seu desenvolvimento. Com a proposta de confrontar as fontes e analisá-las 
de forma imparcial, produzindo assim uma pesquisa que busque o conhecimento crítico do as-
sunto, foi possível constatar que a disputa política local contribuiu para a condenação pela Justiça 
Militar e na construção social da ideia do grupo como sendo comunista, ao passo que, os membros 
não tiveram tempo hábil para produzir resultados devido à rapidez do golpe, além do fato de que 
não eram partidários e sequer conheciam os conceitos básicos do comunismo.

Thiago Machado de Lima (UEFS)
• O Golpe de 1964 no Parlamento Baiano: apontamentos iniciais de pesquisa.

O espectro repressivo gerado com o Golpe Civil-Militar de 1964 se materializou vorazmente no 
Parlamento Baiano. Após articulações da cúpula militar da Bahia e líderes partidários, Deputados 
Estaduais sofreram prisões, cassações e suspensão dos seus direitos políticos. Mesmo sentindo o 
peso da repressão, alguns Parlamentares atingidos buscaram reagir desafiando e constrangendo 
seus algozes na Justiça Civil, levando o caso a ganhar repercussão no noticiário de importantes 
periódicos nacionais. Essa experiência repressiva ocorrida no Estado da Bahia no ano de 1964 se 
constitui enquanto objeto da pesquisa que estamos iniciando. O objetivo dessa comunicação é 
apresentar os aspectos gerais dessa investigação, contemplando as análises já elaboradas, nossos 
problemas de pesquisa e os caminhos que buscamos seguir no desenvolvimento do trabalho.

Elias da Silva Maia (PPG-HCTE - UFRJ)
• O início do ensino e pesquisa pós-graduados em engenharia no Rio de Janeiro
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A apresentação traz uma visão sobre o papel da Coordenação dos Programas Pós-graduados 
em Engenharias (Coppe) na formação de pesquisadores e na pesquisa científico-tecnológica no 
contexto da Ditadura Militar brasileira. A pesquisa de tese resumida aqui, busca entender qual a 
participação da Coppe no desenvolvimento da ciência no Brasil. A investigação tem procurado 
conhecer como estava estruturada a instituição, e seu modo de funcionamento. Temos em vista 
seu papel como centro pioneiro e de destaque na formação de pesquisadores pós-graduados nas 
diversas áreas da engenharia. Outro ponto se refere às pesquisas científico-tecnológicas que foram 
realizadas no contexto socioeconômico que se encontrava o Brasil naquele regime autoritário. Es-
sas pesquisas levavam em conta as áreas estratégicas e eram valorizadas segundo objetivos prees-
tabelecidos, além de mecanismos de financiamento específicos.
Nossa proposta de abordagem está enquadrada no espaço, no tempo e em temas pertinentes 
ao universo de análise. Há maior atenção para as experiências no Rio de Janeiro e as instituições 
situadas nesse estado, dando a pesquisa uma personalidade geográfica. A história da instituição se 
baseia em conhecimentos das ciências sociais, buscando entender traços da política, economia, e 
cultura. Para isso, contamos com variados tipos de fontes, onde esse conjunto tem potencial de 
agrupar e hierarquizar informações e dados sobre o tema. Seus elementos foram trabalhados le-
vando em consideração sua capacidade para explicar algumas hipóteses. As fontes sobre a Coppe, 
a princípio estão divididas em três grupos: as entrevistas de vários cientistas e professores feitas ao 
longo das últimas décadas, as reportagens dos principais jornais do Rio de Janeiro, com circulação 
nacional e publicados nas décadas de 1960 e 1970, e a documentação institucional produzida pela 
Coppe, ou enviada para ela no período estudado.
A análise vem precedida de uma reflexão sobre três níveis de investigação, no qual tentamos inserir 
a Coppe no âmbito das distintas conjunturas relacionadas à ciência no nosso país nas décadas de 
1960 e 1970. Um nível se refere à ciência e a tecnologia dentro do projeto nacional, e no perfil do 
Estado em relação aos assuntos ligados ao setor. Outro se liga ao processo de industrialização e 
mecanismos utilizados para o apoio ao desenvolvimento das atividades de C&T em diversas insti-
tuições. O terceiro direciona o olhar para o reflexo das políticas e práticas de ciência e tecnologia 
no ensino superior e principalmente na pós em engenharias. Os principais objetivos da pesquisa 
foram entender através da história da Coppe o funcionamento de sua estrutura, seus mecanismos 
institucionais, as perspectivas dos principais membros, e seu papel no desenvolvimento geral da 
sociedade.

Natan Alves David
• O sentido que vem do alto: passos e marcos da juventude protestante na ditadura militar 

brasileira 1964-1985.
Os estudos históricos acerca dos anos durante o governo militar no Brasil entre 1964 e 1985, têm 
marcado um rico território na atual historiografia nacional. A julgar pela importância de se esta-
belecer análises sobre o regime militar no país, as postulações que visam empreender um estudo 
deste passado nacional, tornam-se um fértil e sólido campo de pesquisa. Neste cenário, buscar 
conhecer uma parcela dos fatos envolvendo os anos governados pelos militares no país, refletir e 
apontar possibilidades de análise sobre as diferentes conjecturas e grupos sociais, torna-se um inte-
ressante caminho a se percorrer. Assim, esta proposta de trabalho visa contemplar as apropriações 
de sentidos das juventudes das denominações de ordem protestante no país durante a ditadura 
militar brasileira. A partir de análise dos periódicos oficiais destas instituições, como revistas de 
juventude, jornais oficiais, atas, pareceres e anais das assembleias anuais de mocidade, pretende-se 
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buscar compreender de que modo os jovens protestantes das denominações cristãs em foco, for-
maram e repensaram as práticas dos grupos. Mediante os múltiplos contextos históricos do Brasil, 
dos anos de 1964 a 1985, tenciona-se conhecer sob quais formas os “discursos vindos do alto”, a 
saber, o posicionamento ideológico das instituições de juventude, puderam ser interpretados e 
apropriados pelos moços protestantes. Pretende-se, de modo breve, porém analítico, averiguar, 
através das relações de poder e da análise do discurso, as permanências e as flutuações de ações da 
juventude, suas atuações na sociedade dita “secular”, e as relações empreendidas com o contexto 
político do país. Através das fontes documentais analisadas, percebe-se que a massificação de um 
ideário, quando somado a um contexto histórico social favorável, possui grandes possibilidades de 
aceitação, de ampla divulgação, e, permitem o debate, a formulação de discursos, uma adequação 
a uma interpretação e apreensão de sentidos. Assim, a pesquisa inclina-se para uma análise dos 
documentos oficiais e um breve estudo do contexto social e político do Brasil, visando perceber 
em quais medidas as influências dos múltiplos discursos, incidiram sobre o pensamento dos jovens 
protestantes do Brasil e a importância de suas participações no contexto político do país.

Thiago Henrique Elias
• Órgão de Censura e Propaganda: Uma análise da estrutura interna do DEIP/SC durante os 

anos de 1942-1945
O presente trabalho tem como objeto a análise do Departamento Estadual de Imprensa e Propa-
ganda de Santa Catarina (DEIP/SC) entre os anos de 1942 a 1945, o qual estava submetido em suas 
atividades ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e ao Interventor Federal de Santa 
Catarina, Nereu Ramos. Busca-se traçar o perfil do departamento por meio da análise do seu ex-
pediente quanto ao funcionamento interno, sua estrutura, quem eram os funcionários e as suas 
atribuições, a sua atuação, as relações com: o Interventor Federal Nereu Ramos, o DIP, a impren-
sa catarinense e os intelectuais nos anos de seu funcionamento. Apresentando o DEIP/SC como 
um órgão estatal que esteve em constante transformação, procurando sempre instrumentalizar 
e aperfeiçoar as suas funções, melhorando gradativamente a sua atuação no estado no controle 
dos diversos meios de comunicação, realização de propaganda e censura durante o Estado Novo. 
Estabelecendo novos registros dos meios de comunicação, aquisições de alto-falantes e estações 
radiotransmissoras para realizar as próprias transmissões no estado. A cobrança de taxas e censura 
prévia de cinemas, rádios e teatros. Preocupação na realização de propaganda através de publi-
cações pagas em jornais e periódicos catarinenses e cariocas, produção de documentários sobre 
as realizações administrativas do estado e compra de materiais e livros para distribuição com os 
mesmos objetivos propagandísticos. A presença de funcionários do órgão ligados a Academia Ca-
tarinense de Letras (ACL). Delineando o perfil de um departamento que foi se instrumentalizando 
ao longo dos anos em sua atuação no estado de Santa Catarina, se aproximando do que havia sido 
idealizado pelo governo de Getúlio Vargas na concepção dos departamentos estaduais de propa-
ganda.

040. Diversidades, memória e ensino de história: novos desafios
Coordenação: Eliane Martins de Freitas, Jaqueline Ap. M Zarbato

Resumo: A proposta do ST visa contribuir com a fundamentação teórica e metodológica na pro-
dução do conhecimento histórico, principalmente no ensino de História. As abordagens em torno 
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das fontes históricas, da relação entre história e memória, das diversidades e a composição do mo-
saico de diferentes experiências educativas contribuem para que o ensino de história tenha, diante 
das diferentes possibilidades, o enfrentamento dos desafios de ensinar a história de forma multi-
perspectivada, complexa, mas que envolva todas as pessoas. Neste sentido, pretende-se dialogar 
e socializar e as pesquisas que agrupam os diferentes elementos históricos na produção educativa 
histórica.
Justificativa: Nos últimos anos, as pesquisas sobre o ensino de história tem agregado diferentes 
concepções metateóricas. E na esteira das contribuições com a inserção de novas fontes, dife-
rentes abordagens, a incorporação das legislações nos espaços educativos, as discussões sobre as 
diversidades representam, uma dupla complexidade nas análises. Isso porque, apesar da obriga-
toriedade de se trabalhar com as diversidades no ensino de história, ainda encontramos muitas 
lacunas e dificuldades de inserção, incorporação de temas, como relações de gênero; cultura 
africana e afro brasileira, indígena, religiosa, entre outros. E um dos mecanismos utilizados nas 
pesquisas e nas intervenções educativas tem sido o uso da memória e das narrativas históricas, 
como uma possibilidade de análise sobre o que ensinar e como ensinar história, numa perspec-
tiva didático-cultural. Desta maneira, este simpósio justifica-se pela preocupação em agrupar e 
contribuir com os desafios que pesquisadores/as, professores/as enfrentam no percurso históri-
co de suas problemáticas, assim como lançar o debate sobre os novos desafios na produção do 
conhecimento histórico.
As mudanças curriculares, as implicações legais que visam contemplar as diversidades: cultural, de 
gênero, religiosa, entre outras, interferem nos caminhos trilhados pelas pessoas envolvidas no pro-
cesso histórico. Assim, a necessidade de perceber as formas como as intervenções nos conteúdos 
ensinados, bem como na produção de discursos, demarcam espaços, fundamentam narrativas e 
apresentam uma pluralidade de questões históricas demarcam a relevância deste simpósio. Uma 
vez que as identidades, as diferenças, as narrativas, as memórias encontram neste simpósio um 
espaço instigante para a apresentação e debate de estudos, pesquisas e experiências no ensino de 
história.

Karoline Fin (Secretaria Estadual de Santa Catarina)
• As Influências Africanas na Música e nas Musicalidades Brasileiras como Objeto de Estudo 

nas Aulas de História
Ao analisarmos a realidade populacional e cultural brasileira, mesmo que superficialmente, perce-
bemos que as matrizes curriculares de nosso país quase nenhuma importância relegaram a estas 
realidades. Isso começou a mudar com a aprovação e implementação da Lei 10.639/2003 que tor-
nou obrigatório o ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira. Mesmo sendo apenas 
um passo na direção de um novo currículo, essa lei abriu possibilidades antes muito pouco explo-
radas nos ambientes escolares. O presente artigo, composto no entrelaçar das disciplinas de Teoria 
da História, História do Ensino da História e Ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira 
do Mestrado Profissional em Ensino de História (UDESC), procura expor algumas ideias e visões 
sobre como se pode trabalhar com a cultura brasileira, em específico com as músicas e musicalida-
des, destacando as influências muitas vezes não percebidas nas mesmas, buscando através dessas 
análises a construção de um conhecimento histórico que seja ao mesmo tempo útil, acessível e 
interessante às alunas e alunos. Destaca-se também que a abordagem dada ao conteúdo foi base-
ada na teoria de desenvolvimento dos diferentes níveis de consciência histórica debatido por Jörn 
Rüsen, através da dinâmica de Aulas-oficinas proposto por Isabel Barca. Desenvolver competências 
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históricas em noss@s alun@s não é apenas ensiná-l@s a interpretar uma fonte, ou contextualizá-la, 
é muito mais do que isto, é torná-l@s capazes de ver o mundo em que vivem e conseguir interpre-
tá-lo da melhor maneira possível, é ajudá-l@s a superar as barreiras impostas por nossa sociedade, 
sejam elas étnico-raciais, culturais, ou de qualquer outra vertente, e expressar-se perante esta mes-
ma sociedade de uma forma mais racional e reflexiva.

Mônica Sepúlveda Fonseca (Secretaria de Educação do Estado)
• Corporeidade e adolescência: relfexões sobre o aluno negro na escola pública

A noção de corpo diverge de acordo com a sociedade onde se insere. O corpo pode ser visto como 
um território histórico, simbólico, biológico e analisá-lo significa mergulhar em outros tempos, 
lugares. O corpo é algo construído social, cultural e historicamente; e possui grande importância 
para a sociedade, sendo ao mesmo tempo capaz de produzir uma cultura e ser influenciado por 
outras. No campo da pesquisa em educação e história, tem-se observado a senão a ausência, mas 
poucos trabalhos que discutem o corpo na cultura escolar fora do âmbito da educação física. A 
presente comunicação tem como objetivo trazer reflexões sobre a corporeidade a partir da minha 
prática como pesquisadora no campo da História, da Educação e das Relações Étnico- Raciais. 
Como professora do ensino fundamental da rede estadual na cidade de Salvador-Bahia sempre 
observei como o aluno da rede pública, e em especial o aluno negro, é sempre conduzido de forma 
a não valorizar atributos de sua cultura, de sua raça. O uso do boné, dos alargadores, dos dreds nos 
cabelos, a barriga de fora, os músculos à mostra, o corte de cabelo, os penteados, as maquiagens, 
o gestual dentro e fora da escola visam demonstrar o pertencimento a um determinado grupo. O 
aluno negro não encontra na escola um espaço de reforço de sua identidade, de valorização da 
sua cultura, do seu corpo. Uma citação de Rubens Alves ressoa nesta pesquisa: “Há o sofrimento 
do corpo, em si mesmo: dores, incapacidades, limitações. Mas há a dor terrível do olhar das ou-
tras pessoas. Se não houvesse olhos, se todos fossem cegos, aí não doeria tanto. Ela dói por que, 
no espanto do olhar dos outros, está marcado o estigma-maldição: você é diferente” Dentro da 
perspectiva da História Cultural, questiono neste trabalho, que ora se inicia como de projeto de 
pesquisa para o doutorado se a Educação, especificamente o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) 
vem possibilitando ao adolescente vivenciar atividades ligadas ao desenvolvimento de sua corpo-
reidade, ou se tenta manter um corpo disciplinado e obediente. As escolas não deveriam trabalhar 
a corporeidade articulada às relações étnico-raciais? Como fazer essa relação com a Lei 10.639/03?

Diego Deziderio
• O dever de memória e a lei 10.639: notas sobre a introdução da história África e da cultura 

afro-brasileiras no currículo escolar
Hoje são frequentes os movimentos de determinados grupos sociais mobilizando discursos de Me-
mória, antes esquecidos ou silenciados no tempo, a fim de reivindicar seu lugar no mundo como 
sujeitos na História. Nessa direção, cresce a atenção aos deveres de Memória, interpostos por lu-
tas particulares, como narrativa fundamental para explicação do mundo, não mais assentados na 
interpretação histórica que selecionam, e em muitos casos excluem, mas na própria formação da 
consciência de si na História. Exemplos bastante elucidativos, no Brasil, sobre a força desse movi-
mento de embate da Memória na contemporaneidade resvalam nas lutas do movimento negro 
que, antes, tinha sua identidade nacional ancorada na noção de ausência de conflito étnico-racial 
e, hoje, reivindica a consciência de uma identidade negra a partir da reinterpretação historiográfica 
do seu passado na História brasileira. Em resposta a essas reivindicações, o governo propõe políti-
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cas afirmativas, como o a introdução da Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo da história e da 
cultura afro-brasileira. Neste sentido o objetivo desta comunicação é desenvolver uma discussão 
sobre como a Lei 10.639 surge como resposta à luta do movimento negro por direitos de memória. 
E a partir dai buscaremos compreender como essa questão da luta e disputa por uma memória 
chega ao currículo escolar, pois desde a aprovação da lei houve reações diversas no contexto es-
colar sobre a introdução da história e da cultura afro-brasileiras nos currículos. A discussão aqui 
proposta insere-se no projeto de pesquisa de mestrado, desenvolvido no Programa de Pós-Gradu-
ação em História Social da UERJ, denominado “Lei 10.639 e o Programa Nacional do Livro Didático: 
o resgate memorial da história da África e cultura Afro-brasileira nos livros didáticos de história”.

Maria Giseuda de Barros Machado (UPE)
• Percursos de negros e negras quilombolas no espaço escolar: do campo à cidade , espaço de 

(in)diferença em Garanhuns(PE)
Esta pesquisa traz a trajetória de adolescentes e jovens quilombolas nas escolas do campo a ci-
dade com ênfase aos(às) estudantes do Castainho e Estivas no espaço da escola básica em Gara-
nhuns(PE). Por meio da metodologia da história oral e registros de histórias de vida, articulados 
com a pesquisa bibliográfica, foi objetivado compreender as percepções sobre si mesmos nos di-
versos espaços vivenciados, em sua formação escolar, face a uma memória coletiva das comuni-
dades, cujos integrantes também se sentem tratados nos múltiplos cenarios na (in)diferença, não 
obstante terem sido exigíveis às políticas públicas na última década maior efetividade na perspec-
tiva da valorização sociocultural e da existência humana na contemporaneidade.

Luiz Carlos do Carmo (Universidade Federal de Goiás - Campus Catalão)
• Ensino de histórias, transformações, práticas sociais e a transmissão de conhecimentos na 

região Central do Brasil
Esta comunicação volta se para dois elementos, que são a combinação entre o rastro deixado pela 
institucionalização do ensino, focando nos conteúdos escolares de história e na disposição social 
de alguns grupos, notadamente a população de homens e mulheres negros na região Central do 
Brasil sofrendo os impactos do ordenamento, e das ações na educação. Problematizo os elementos 
que marcam a institucionalização da educação; e a maneira como o ensino foi recebido por alguns 
grupos, em especial na questão dos sentidos históricos, e disposições junto às novas gerações. No 
tocante a população negra e o advento da República a centralização da educação, nos anos de 
1930 encerra preocupações e desdobramentos que valem a investigação. Antes disso, com a lei do 
Ventre Livre, de 1871 e a do Sexagenário, de 1885 conferem uma disposição, de tratar a questão 
dos submetidos à condição de escravos, de forma peculiar. Combinado a esta estratégia, as alfor-
rias condicionais e/ou incondicionais, deixavam ver uma preocupação com a economia do país e 
menos com um segmento social. Com os anos, a preocupação com os inúmeros jovens pelas ruas 
das cidades, fez com que o limite da filantropia, das casas de recolhimento, fortalecesse a noção 
de que se poderia educar alguém, apenas para o trabalho ganhasse força. Com a centralização das 
questões educacionais, e a participação de sujeitos como a Igreja Católica, os Espíritas, os projetos 
Comunistas, Integralistas, Liberais, dentre outros, disputa se a primazia da orientação do sistema 
nacional de educação. Com esta construção, originários de contribuições múltiplas, em que se 
mesclam rapinagem, roubos diversos, espoliações e extrativismo, o Brasil dispunha de, disputados 
instrumentos, que determinariam quais os assuntos e a forma de apresentações dos acontecimen-
tos, a serem transmitidos às novas gerações de brasileiros. A educação tornava se também meio 



622

para que se encaminhe ações, estratégias de significação do trabalho e docilidade dos diferentes 
corpos que compunham a população brasileira, e era, pensada para inserir se na produção, como 
força de trabalho. Destaco a capacidade de homens e mulheres, na região Central do Brasil que 
por meio de práticas sociais centenárias são capazes de, anos após ano, inserirem se nesta disputa 
de transmissão de conhecimentos passados, ao cantar pelas ruas, por ocasião das Celebrações de 
Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, dentre outros, canções com trechos com: “Eu sô africano/
Eu vim par’u Brasil/contra vontade/Trabaiá na escravidão/Di dia e de noite/Sem podê tê liberda-
de”. Uma forma de leitura, um entendimento, empreendimentos históricos, e uma disposição de 
transmiti-lo às novas gerações, deixam ver uma perspectiva do passado, que insere se na disputa 
histórica nacional.

Camila Bertagna (Universidade Estadual de Maringá)
• A Lei 11645/2008 e a abordagem da temática indígena na escola - Estudo de caso: a ação 

das Equipes Multidisciplinares em escolas do NRE de Maringá
O trabalho a ser apresentado é o projeto elaborado para minha pesquisa de mestrado, constando 
como meu trabalho será feito, bem como as metodologias, referencias teóricos e o cronograma 
que será seguido. O Estudo está relacionado a temática indígena em sala de aula, que se tornou 
obrigatório no ano de 2008 com a criação da lei 11.645. Para que a temática seja tratada de ma-
neira satisfatória é necessário que os profissionais da educação tenham conhecimento e estejam 
preparados para isto, portanto no estado do Paraná foi criada no ano de 2010 as Equipes Multi-
disciplinares com o objetivo de preparar os profissionais da educação para ensinar sobre cultura e 
história afro-brasileira e indígena. A fim de saber como esses profissionais estão sendo preparados 
e como os da área de História estão transmitindo o conhecimento que recebem, durante minha 
pesquisa do mestrado acompanharei Equipes Multidisciplinares do Núcleo Regional de Educação 
de Maringá.

Ana Lima Kallás (FiOCRUZ)
• Ditadura e redemocratização no ensino de história: revisitação a partir de eventos recentes

Este artigo é produto de reflexões baseadas em experiências recentes de trabalho com ensino de 
história e pesquisa na Comissão Nacional da Verdade. Seu objetivo é repensar os temas da ditadu-
ra e democracia no currículo do ensino de história, bem como discutir a importância da relação 
entre luta pela anistia e educação. Considera-se que as temáticas da História do Tempo Presente 
devem receber maior destaque nas diretrizes curriculares do ensino de história tendo em vista a 
possibilidade de uma melhor compreensão pelos alunos do processo histórico na perspectiva da 
longa duração. Ao partir de temas que o aluno vivencia e conhece em seu cotidiano, analisando 
os acontecimentos com profundidade histórica e integrando-os numa perspectiva de processo, 
a aprendizagem e a produção de conhecimento em sala de aula pode tornar-se significativa. Essa 
perspectiva de construção do conhecimento tem a intenção de estimular a reflexão sobre temas 
atuais sem, todavia, afogá-los no imediatismo e presentismo tão recorrente nas novas gerações. 
Propõe-se pensar casos atuais de violação de direitos humanos entendendo-os como resultado da 
sobrevivência de instituições e métodos utilizados pelo Estado capitalista para a manutenção da 
ordem em diferentes regimes políticos.

Eliane Martins de Freitas (UFG/Regional Catalão)
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• Educação e diversidade: perfil das/os candidatas/os e cursistas do curso de especialização 
Gênero e Diversidade na Escola- GDE/UFG – 2014/2015
Ao analisarmos a realidade escolar nos deparamos com a construção histórico-cultural de uma pe-
dagogia e um currículo que silenciam as diferenças e que conduzem a práticas e culturas escolares 
preconceituosas, discriminatórias e segregacionistas. Diante disso é urgente pensarmos o papel da 
educação e da escola frente às questões das diferenças e dos direitos. Acreditamos que esse debate 
passa pela formação docente, tanto inicial quanto continuada, e pela proposição e consolidação 
de políticas públicas voltadas para estas questões. No campo da formação continuada o curso Gê-
nero e Diversidade na Escola, mantido pela SECADI/MEC, é atualmente uma das principais e mais 
bem sucedidas políticas públicas dentre aquelas que visam promover uma cultura de respeito, a 
garantia de direitos humanos, da equidade étnico-racial e de gênero, de valorização da diversidade. 
Buscando refletir sobre a experiência deste curso no estado de Goiás, apresentamos no presente 
texto os resultados parciais da pesquisa “Perfil dos cursistas do curso de especialização Gênero e 
Diversidade na Escola- GDE/UFG”. O GDE, oferecido pela Universidade Federal de Goiás/Regional 
Catalão, na modalidade a distância em 06 cidades do estado de Goiás, iniciou suas atividades em 
fevereiro de 2014 e encontra-se em fase final de execução. O objetivo geral da pesquisa é, de um 
lado, levantar, sistematizar e analisar o perfil das/os interessadas/os no curso GDE analisando os 
dados das 777 inscrições recebidas no processo seletivo, e, de outro, acompanhar as/os 200 cur-
sistas matriculadas/os durante realização do curso até a finalização do mesmo. Na primeira etapa 
foi realizada uma pesquisa quantitativa nas bases de dados dos sistemas da UFG que recebem as 
inscrições, com o intuito de sistematizar dados como: Sexo; Idade; Local de origem; Motivos que le-
varam a se interessar pelo curso; Graduação Inicial; Tempo de atuação no ensino; Área de atuação; 
Rede Ensino de atuação; Tema proposto para pesquisa de TCC; dentre outros. Na segunda etapa, 
em andamento, está sendo feito o acompanhamento dos cursistas no AVA- Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, ambiente no qual o curso se desenvolve. Os resultados da pesquisa deverão subsi-
diar as novas ofertas do curso em Goiás.

Rosyane de Oliveira Abreu (Secretaria Municipal de Educação - Uberlândia MG)
• Diversidade, ensino de História e as práticas educativas na Educação Básica: uma 

abordagem histórica
Nossa proposta é refletir sobre o estudo de História na educação básica a partir da perspectiva da 
Diversidade no ambiente escolar, suas problemáticas e perspectivas dentro da sala de aula. Obser-
varemos como professores, alunos e a comunidade escolar em geral lidam com essa questão e de 
que maneira a diversidade pode contribuir ou não para a construção do conhecimento histórico.
Para isso pretendemos investigar em que medida os livros didáticos apresentam conteúdos e lei-
turas concernentes à realidade atual e próximas ao cotidiano dos alunos; refletir de que maneira a 
diversidade enquanto convivência diária e muitas vezes conflituosa pode influenciar no processo 
de ensino-aprendizagem e compreender no processo ensino-aprendizagem quem são os alunos da 
escola a partir da perspectiva da identidade.

Jaqueline Ap. M Zarbato (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
• Relações de Gênero, ensino de história e formação de professores/as: concepções, estratégias, 

construções e (des) construções no ensino de história.
Este artigo visa analisar as implicações das Relações de Gênero no Ensino de História. Uma vez que, 
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as questões de gênero inserem ‘olhares’ e perspectivas de análise para a aula de História, além de 
envolver conceitos no que se ensina e se aprende. Assim, focaremos nossa análise sobre as dife-
rentes abordagens históricas, representações, linguagens, discursos e materiais didáticos que são 
inseridos no cotidiano da sala de aula por professores/as.

Getúlio Nascentes Da Cunha (Univ. Federal de Goiás/Campus Catalão)
• Ensinando a ser homem. A contribuição do ensino de História

Apesar dos avanços nos estudos de gênero, ainda são poucos os trabalhos sobre as masculinida-
des. Um aspecto central da construção das masculinidades é a forma de se pensar e vivenciar a 
paternidade. Incrementar os estudos sobre masculinidades é essencial para se pensar um projeto 
de equidade de gênero. Nesse sentido o presente trabalho se propõe a contribuir para a discussão 
das questões de gênero em sala de aula a partir da ideia das masculinidades como algo construído e 
não natural a partir desse aspecto central que é a paternidade. Para isso, tomamos como referência 
dois livros literários, bastante representativos e que estão presentes nas salas de aula: O Ateneu, de 
Raul Pompéia publicado em 1888 e Infância, de Graciliano Ramos, cuja edição é de 1945. Afastado 
tanto no tempo como geograficamente, a ideia é mostrar como as relações entre pais e filhos são 
fundamentais para a construção da masculinidade e como essa construção é bastante distinta no 
tempo e no espaço. Por fim, se discutirá a aproximação dessas temáticas com a sala de aula.

Admilson Marinho de Lima (Secretaria Estadual de Educação de Goiás)
• Trabalho de Professora: Docência, Gênero e Luta de Classes

Nos séculos XVIII e XIX, aconteceram profundas mudanças no mundo ocidental, provocadas pelas 
sociedades europeias, enquanto vanguardas do modelo capitalista. No Brasil, tais alterações to-
maram corpo a partir do final do século XIX e, particularmente, a partir dos anos 30 do século XX, 
com o processo de industrialização brasileiro. Tal processo provocou diversas modificações urba-
nas, no mundo do trabalho, e nas funções desenvolvidas pela escola, local com função tecnicista 
e utilitária.
Nesse contexto, permaneceu reservado às mulheres, em particular aquelas pertencentes às classes 
média e dominante, o espaço privado do lar, do trabalho doméstico, com um paulatino ingresso 
no ambiente escolar, como educandas e como educadoras. As mulheres da classe trabalhadora, 
brancas ou negras, que já estavam presentes no espaço público por meio do trabalho, majori-
tariamente doméstico, continuaram ainda por muitas décadas sem acesso à escola. A formação 
escolar possibilitou que as mulheres brancas da classe média aos poucos conquistassem o espaço 
público via atuação profissional na educação, sem deixar, entretanto, as atividades domésticas. 
Porém, o controle administrativo das escolas continuou nas mãos masculinas, refletindo o modelo 
patriarcal de sociedade, assentado no machismo, no autoritarismo e na verticalização hierárquica 
de gênero, classe e étnico-racial.
Compreendemos que gênero e ensino são indissociáveis, uma vez que gênero a categoria atravessa 
todas as relações sociais, políticas, econômicas e culturais, mas interessa-nos pensar essa categoria 
articulada à categoria classe visto que a participação feminina na educação, e no mercado de tra-
balho em geral, está diretamente relacionada a um processo de trabalho articulado às mudanças 
sociais, econômicas e políticas, ao longo do tempo, que são tensionadas por relações autoritárias, 
patriarcais, preconceituosas e de classes.
Ao final da pesquisa ocorrerá uma proposta de intervenção que implicará em momentos diferen-
tes, porém de complementariedade. Realizar-se-á em cada ambiente pesquisado, em cada escola, 
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com os colaboradores da pesquisa, professoras e professores, um encontro coletivo para discussão 
e apreciação do tema proposto pela pesquisa, na perspectiva da compreensão que os mesmos 
possuem sobre a relação homem/mulher, no âmbito histórico, social, política, econômico, cultural, 
e em especial, no ambiente escolar, como espaço de trabalho. Tal ação proporcionará uma reflexão 
sobre os objetivos alcançados e as conclusões a que se chegou à pesquisa, contribuindo assim para 
a ruptura e superação de contradições, preconceitos e enganos surgidos ao longo do tempo em 
torno do tema, e, de outro, revelar as alegrias, importâncias e o prazer de ser professora.

Keides Batista Vicente (Universidade Estadual de Goiás)
• Experiências formativas através dos relatos dos alunos bolsistas do PIBID história – UEG 

Câmpus Morrinhos E Pires Do Rio.
Busca-se compreender as contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docên-
cia para os processos constitutivos da formação para a docência de alunos bolsistas do Curso de 
História em dois Câmpus da Universidade Estadual de Goiás, Morrinhos e Pires do Rio. A pesquisa 
analisará os relatos de experiências elaborados pelos alunos ao final das atividades anuais, respec-
tivamente nos projetos PIBID/UEG2012 e 2014, as produções acadêmicas como resumos, resumos 
expandidos e artigos publicados em anais de eventos.

Norma Lúcia Silva (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
• Os jovens e a consciência histórica no norte do Tocantins

Como os jovens estudantes do norte do Tocantins apreendem as categorias do conhecimento his-
tórico? Qual a sua concepção histórica? Este trabalho faz parte das investigações levantadas no âm-
bito do projeto ‘Os jovens e a história – Aprofundando análises voltadas à divulgação e utilização 
do conhecimento, cujo objetivo principal, entre outros, é gerar diagnósticos e análises comparati-
vas sobre o ensino de História nas diversas regiões do Brasil e nos países integrantes do Mercosul. A 
metodologia utilizada é a aplicação de questionários com levantamento de dados que permitem 
análises qualitativas e quantitativas que se complementam. No caso do Tocantins, o levantamento 
foi realizado com jovens do Ensino Médio de escolas públicas.

Carolina Mary Medeiros (Colégio Pedro II)
• Diversidade e Experiência transdisciplinar

Trajetória e a elaboração do NUTH, Núcleo Transdisciplinar de Humanidades do campus Enge-
nho Novo II e a construção da I Jornada da Diversidade que ocorrerá nos dias 13 e 14 de outubro. 
Neste artigo, um pouco da trajetória do NUTH ao longo deste primeiro ano de sua fundação e a 
experiência de construir um projeto pedagógico transdisciplinar utilizando como tema a questão 
da diversidade de gênero, étnico-racial, sexual e religiosa, tema transversal fundamental para a so-
ciedade brasileira atual.

Angélica Alves Bueno (Prefeitura Municipal de Educação)
• Educação, ciência moderna e desenvolvimento, tríades de um Brasil competitivo: entre a 

falácia e o real
A presente comunicação é parte de uma ampla pesquisa realizada pelos autores junto ao Progra-
ma de Mestrado profissional em História na Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional Cata-
lão- Goiás em que nosso olhar se fixa de uma maneira minuciosa no modelo educacional brasileiro 
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contemporâneo. 
Para a presente reflexão propomos diálogos com algumas estratégias educacionais que tem orien-
tado práticas educativas no Sistema Educacional na cidade de Catalão Goiás, estabelecendo com-
parações com o desenho que os PCNs trazem na direção de orientar o trabalho docente significati-
vo. Procuramos entender até que ponto a organização, das práticas educativas, na direção em que 
estão se dando os esforços serão bem sucedidas. Nossa proposta está bem demarcada, consiste em 
socializar experiências de nossa prática educativa, dialogar e compartilhar resultados preliminares 
da nossa observação e pesquisa.

Eriziane De Moura Silva Rosa (Secretaria De Educação Estado De Goiás)
• Entre a sala de aula e o Ensino de História

Esse artigo faz parte das reflexões desenvolvidas através dos encaminhamentos propostos pelo 
Programa de Pós-graduação em História – Mestrado Profissional, da Unidade Acadêmica Espe-
cial História e Ciências Sociais/UFG/Regional Catalão. Busca refletir sobre as práticas de Ensino 
de História enquanto instrumento estratégico de formação de consciência de alunos e alunas no 
ensino básico através de relato de experiência vivenciado nas aulas de História no ano de 2014 em 
uma turma do 1º ano do Ensino Médio. Procurou através da inserção de metodologia de trabalho 
voluntariado em comunidades carentes estabelecer uma relação de proximidade entre discentes, 
docente e comunidade, no intuito de multiperspectivar conhecimentos históricos e abrir diferen-
tes possibilidades de apreensão dos conhecimentos propostos pelo currículo de História.

Alisson Sano
• O Ensino de História e a Narrativa Histórica na escola da Terra Indígena Ivaí/PR

O texto a ser apresentado nesta comunicação refere-se a um projeto elaborado para minha pes-
quisa de mestrado. De início propõe-se perceber como educação escolar indígena, intercultural, 
bi ou multilíngue e diferenciada é fruto das lutas que os povos indígenas empreenderam no Brasil, 
principalmente a partir da década de 1970, com o segundo indigenismo.
A educação escolar para os indígena, nos moldes que conhecemos hoje é prevista desde a pro-
mulgação da Constituição de 1988 e regulamentada, posteriormente, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN 9394/1996); pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Escolar Indígena (RCNEI), de 1998 e pelas Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Indígena 
(MEC Parecer 14/1999). 
Aprofundo a análise observando o referencial curricular para a educação indígena (1998), docu-
mento que realiza a discussão sobre como deve ser a escola indígena, destacando o papel que esta 
escola deve ter de respeitar e valorizar os conhecimentos tradicionais e vincular a educação ao 
contexto dos alunos indígenas. A escola passou a ser para os povos indígenas, principalmente a 
partir da década de 1970, um dos importantes mecanismos de inserção nas malhas da sociedade 
brasileira, por meio do qual esses sujeitos possam buscar autonomia e maior capacidade de inter-
venção junto à sociedade e ao Estado. 
Segundo as informações do próprio RCNEI o ensino de história é vital para atender os anseios des-
tas populações, no sentido enfocar uma história que valorize suas narrativas, as suas relações com 
outros povos indígenas e não indígenas, além do conhecimento de suas lutas e conquistas. Neste 
sentido o ensino de história na formação dos estudantes indígenas, poderá ser capaz de possibi-
litar o conhecimento de seu passado, romper com conceitos equivocados, gerar ferramentas de 
arquivo e proteção de memórias, além de promover a articulação de seus saberes próprios com 
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os conhecimentos científicos, levando à compreensão de sua situação social, política, econômica, 
cultural e das relações estabelecidas com outras populações e sociedades nos diversos períodos e 
lugares na História. 
É a partir deste viés que buscaremos estudar a prática pedagógica dos professores, as narrativas 
históricas levadas por eles à sala de aula e a narrativa histórica que os alunos indígenas estão cons-
truindo. 
Articulamos memória, narrativa histórica e lançamos mão de métodos da história oral para poder-
mos obter dados e investigarmos hipóteses sobre a história aprendida na sala de aula, tais como 
averiguar se essa disciplina compreende os objetivos previstos pelos documentos oficiais e toca os 
anseios das populações indígenas que vão até a sala de aula; investigar a percepção e compreensão 
da história por parte dos alunos indígenas Kai.

Ana Cecília Moreira Elias
• O ensino de História e a formação da consciência histórica no espaço da escola confessional 

espírita a partir de análises do material didático.
Passados 157 anos da codificação Espírita (Kardecista), o Brasil tornou-se o país de maior expressão 
do espiritismo, sendo, neste país o predomínio da manifestação religiosa em detrimento as carac-
terísticas científicas e filosóficas, entretanto, o domínio da cultura letrada corresponde quase que 
a necessidade básica para o procedimento de mencionada religião. Podemos considerar como um 
dos elementos de sustentação da doutrina a atuação das escolas confessionais espíritas. Contudo, 
o espaço da escola não resume-se em “reforço” a manutenção religiosa, este também corresponde 
como importante estrutura para a formação da consciência histórica e social de agentes que agem 
diretamente na sociedade e na cultura. Com base em Nechi (2010), o espaço escolar infere como 
um dos elementos dentre os vários os quais formam a consciência histórica, assim como, as insti-
tuições religiosas. Conforme Rüsen, a consciência Histórica está diretamente ligada a capacidade 
do sujeito orientar-se no tempo, “o que centraliza a discussão histórica e inicia sua razão de ser 
é a vida prática dos homens com intenções específicas de busca ao passado” (Nechi, 2010), não 
para a compreensão deste em sua totalidade, mas, como base de entendimento de elementos 
que interferem na construção da realidade presente, visando posicionamentos em vista de uma 
realidade futura almejada. Nesse sentido ao referimos a junção do ensino com a religiosidade espí-
rita, indagamos como representantes de determinado segmento religioso lidam com a construção 
educacional diante de uma sociedade em crise; momento de transformação? Como têm formado 
a consciência social e histórica no espaço da escola espírita? Quais debates são postos em referido 
ambiente? Nos inquieta a busca pela compreensão de como é realizada a leitura de sociedade por 
uma instituição de ensino pautada em conceitos religiosos, como são trabalhados nas aulas de 
História as transformações sociais, a desigualdade e como são elaboradas as reflexões sobre este 
momento em que estamos vivenciando? Portanto, diante de tais questionamentos, buscamos a 
partir da compreensão das concepções de temporalidade representada no material didático espe-
cífico utilizado pela Escola entender como são apresentados os conceitos de educação, ensino de 
História e sociedade. Material esse intitulado, “Escola Espírita A Escola que Educa – Planos de Curso 
e de Unidade”, que atende a rede de escolas espíritas em nível nacional, utilizado como acréscimo 
ao conteúdo “comum”\ “formal” conforme os PCN’S. Porquanto ressalvamos que a Escola a qual 
estamos mantendo diálogo, refere-se a Escola “Allan Kardec”, situada na cidade de Catalão –GO.

Martha Rosa Figueira Queiroz (UFRB)
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• Ensino de historia e educação patrimonial
Apresentar o Programa Ensino de Historia E Educação Patrimonial , em desenvolvimento com 
discentes do curso de historia da UFRB e de escolas públicas dos municipios de Cachoeira e São 
Felix, Bahia. O programa tem como foco central o fortalecimento do senso de pertencimento e 
apropriação por parte dos alunos da educação básica do patrimônio cultural por meio de ativida-
des de identificação, valorização, dinamização e divulgação dos bens culturais dos municípios de 
Cachoeira e São Félix; aprofundar os nexos entre ensino de História e educação patrimonial.

Raimundo Hélio Lopes (Instituto Federal Fluminense)
• O Centro de Memória do campus Santo Antônio de Pádua do Instituto Federal Fluminense: 

uma proposta de integração entre ensino, extensão e pesquisa na disciplina de história
O “Centro de Memória do campus Santo Antônio de Pádua: Território, Memória e Cultura” é um 
projeto desenvolvido com o financiamento da pró-reitoria de extensão do Instituto Federal Flumi-
nense. No entanto, de modo inovador, o referido centro busca efetivamente integrar o ensino, a 
pesquisa e a extensão na prática docente da disciplina de história no ensino médio, reconhecendo 
efetivamente as fronteiras entre essas três áreas não como estanques e rígidas, mas móveis e flui-
das. Desde os inícios de suas atividades, o campus de Santo Antônio de Pádua tem privilegiado em 
suas ações sua relação com o território no qual está estabelecido, uma das marcas primordiais dos 
institutos federais. Assim, na construção de seu projeto pedagógico foi percebido que a cidade é 
marcada pelo grande rio que a corta: o Rio Pomba. Esses fortes traços são presentes não apenas 
na distribuição geográfica do município, mas também nas memórias dos citadinos. Desse modo, 
foi desenvolvido um projeto pedagógico de ensino que vem sendo executado com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio do campus, intitulado “Rio de Saberes: as muitas margens do Rio 
Pomba”. Este projeto procura analisar o Rio Pomba a partir das diversas disciplinas do saber escolar, 
atuando de modo integrado com as diversas áreas do conhecimento e tendo o trabalho como 
princípio educativo, um dos pressupostos básicos da politecnia, modelo de ensino inspirador para 
a proposta educacional do campus. Assim, rompendo as fronteiras entre a extensão e o ensino, o 
Centro de Memória age de forma integrada com a proposta de ensino, realizando, dentre outras 
atividades extensionistas, diversas entrevistas com moradores do município buscando preservá-las 
e compreender a relação do rio com a cidade. Desse trabalho, surgiu a proposta de pesquisa que 
vem sendo desenvolvida sob financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), também com alunos do ensino médio através da bolsa 
Jovens Talentos, intitulada “Memórias das Águas: o Rio Pomba e a cidade de Santo Antônio de 
Pádua”. Nesta proposta de pesquisa, intimamente ligada com as propostas de ensino e de extensão 
desenvolvidas, tem como objetivo analisar a tensa relação entre os moradores e o rio, inicialmente 
identificada por meio do projeto de extensão. Nas memórias dos moradores já investigadas o rio 
aparece de modo dúbio: ora é encarado como ameaçador por suas enchentes, ora é enxergado 
como um espaço bucólico e de sociabilidades. Assim, a proposta aqui apresentada e investigada 
a partir da tríada ensino-pesquisa-extensão busca trabalhar a disciplina histórica com alunos do 
ensino médio de modo dinâmico, rompendo uma visão tradicional – e porque não “bancária” – de 
como aprender e também ensinar história.

Danielle Rodrigues Silveira
• História do Tempo presente e livro didático: os sujeitos da ditadura Militar nos livros 

didáticos de História.
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Este artigo pretende estabelecer uma discussão a cerca da história do tempo presente nos livros 
didáticos, dando ênfase às narrativas didáticas sobre a Ditadura Militar, buscando evidenciar a 
participação dos sujeitos no processo histórico e as memórias que compõem as narrativas sobre o 
período nos livros didáticos de História. 
Para tal, inicialmente, faremos uma breve apresentação sobre discussão historiográfica a respeito 
da história do tempo presente e sua inserção na história escolar. Em seguida, nos concentraremos 
no debate a cerca da história e da memória nos livros didáticos, com ênfase nas narrativas sobre o 
Regime Militar. E finalmente, apresentaremos o resultado da análise do capítulo sobre a Ditadura 
Militar da coleção História Global: Brasil e Geral de Gilberto Cotrim publicada em 2010. 
A atuação de diferentes sujeito que participaram da Ditadura Militar - cada um com a sua devida 
proporção – foi algo que nos chamou atenção na análise do livro e nos levou aos seguintes questio-
namentos: Quem são os sujeitos que participam do evento? Em quais momentos aparecem? Para 
tentar responder essas questões utilizaremos como referencial teórico Michael Pollak e Pierre Nora 
para a discussão de memória e alguns linguistas que se referem ao ensino de história para o melhor 
esclarecimento da importância e do papel desses sujeitos.

Jussemar Weiss Gonçalves (FURG), Lisiana Lawson Terra da Silva
• O ensino de História Antiga: algumas reflexões

Nosso trabalho trata de uma análise das tendências do Ensino de História Antiga no Brasil, tanto no 
âmbito acadêmico quanto no âmbito escolar. Buscando mostrar como professores-pesquisadores 
de história entendem a Educação Histórica com uma fundamentação científica própria e, particu-
larmente no caso da História Antiga, promotora de um aprendizado histórico que evite anacro-
nismos e simplificações e estimule a abordagem crítica dos conteúdos. A contribuição de outras 
áreas do conhecimento para o estudo da antiguidade, como a antropologia e a sociologia, fez com 
que a História Antiga seja hoje uma área da pesquisa histórica que cresce no Brasil, o que alavancou 
sua produção historiográfica e transformou ao longo dos últimos anos seus conteúdos, objetivos 
e metodologia. A História Cultural serve como base para que a alteridade do passado possa ser 
entendida no presente. Nesse sentido, o que se busca demonstrar é a homogeneidade de interpre-
tações a respeito dos problemas enfrentados pelo ensino da história antiga em que se destacam 
três pontos: o livro didático, a utilização de fontes históricas e a atuação do professor-pesquisador. 
Para tanto, foram analisadas produções científicas de historiadores da área da História Antiga que 
pesquisam sobre o tema do ensino de história na contemporaneidade no país, e que a entendem 
como fundamental na percepção do passado como outra temporalidade. A interligação entre pes-
quisa e ensino é fundamental para a produção de saberes históricos, reflexões e métodos. E estes, 
influenciam na boa formação dos professores, sobre o ensino de história e, consequentemente, no 
aprimoramento da cognição histórica.

Guilherme Moerbeck (CPDOC/FGV)
• Da teoria da História às práticas pedagógicas: uma ou duas reflexões acerca da consciência 

histórica e o ensino fundamental
Este trabalho tem dois intuitos fundamentais, um prático e um teórico, interconectados. O primei-
ro é o de apresentar resultados de ações pedagógicas aplicadas a duas turmas, de sétimo e oitavo 
anos, do ensino fundamental da Rede Municipal de Duque de Caxias-RJ. Em seu aspecto aplicado 
à escola, a metodologia se articula por meio de três eixos que se repetem ao longo dos quatro bi-
mestres letivos. O primeiro para o letramento, na interpretação textual, bem como na produção 
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textual. O segundo, de trabalhos com imagens, especialmente as das diferentes temporalidades 
estudadas e o terceiro, que enfatizará a utilização do audiovisual, seja por meio de músicas, filmes 
ficcionais ou documentais. 
O segundo intuito é o de refletir de maneira mais abrangente sobre as possíveis relações entre a 
teoria/epistemologia da História e a didática da história ensinada, sobretudo no que concerne às 
reflexões sobre a consciência histórica. Trata-se de aprofundar algumas análises para compreender 
as ideias oriundas da fenomenologia alemã, especialmente da ‘escola de Bielefeld’ para o ensino de 
História. Além disso, essa comunicação tenciona buscar respostas com a produção da antropolo-
gia e sociologia que trata de temáticas assaz importantes na área de ensino, tais como: memória, 
tradição e processos de identificação.

Luciene Calaça (Secretaria de Educação de Goiás)
• O ensino, os espaços de formação e seus desdobramentos: Catalão – Goiás (1970-2014)

Tenho como propósito nesta comunicação, apresentar uma proposta de pesquisa acadêmica que 
desenvolvo junto ao programa de mestrado profissional em história da UFG – Regional Catalão 
iniciado no segundo semestre de 2014, mas que dialoga com minha experiência de sala de aula 
que tem como proposta pensar o Ensino de História. Especificamente, pensar nas questões rela-
cionadas ao ensino deveria ser sempre prioridade em espaços de formação/aprendizagem, ganho, 
instrumentalização dos alunos para as questões da vida diária e a construção de uma sociedade 
mais equilibrada. Diante deste quadro, somos tomados pela constância de elementos, tais como os 
professores desassistidos nas salas, evasão escolar, idade escolar em desacordo com a faixa etária, 
e mesmo violência. Estes e outros aspectos presentes numa aula, em meio a situações conflitantes 
que não são solucionadas, seja por falhas na própria estrutura da formação, seja por dimensões 
maiores da dinâmica social. Nesse contexto se insere também o ensino de história.
Tenho como proposta de pesquisa, pensar no ensino e nos seus espaços de formação: escolas de 
educação básica, ou seja, o ensino básico e o ensino/formação universitária em primeiro momento, 
na cidade de Catalão entre 1970 e 2014. Compreender as relações tecidas em torno dos espaços 
de formação da cidade de Catalão e entender como esse ensino/formação ocorre nestes espaços? 
Compreender como as transformações ocorridas ao longo do período estudado influenciou na 
formação das novas gerações. Compreender também, quantos e quais estabelecimentos de ensino 
foram criados, substituídos, eliminados, assim como os seus diversos perfis. Além de se compre-
ender de forma específica, refletir sobre o percurso da constituição do ensino catalano, do Centro 
de Formação à consolidação do ensino superior e o “movimento” (no sentido de entendermos 
os números de instituições os números destas instituições suas mudanças/oscilações) do ensino 
básico em Catalão em determinado espaço de tempo. Além de Problematizar o caráter da forma-
ção local, analisando a perspectiva de que “a formação pode servir ao processo produtivo” iremos 
entender os espaços que ocorre essas formações no caso de Catalão em primeiro momento e em 
segundo momento pretendemos pensar outras localidades. Outro interesse, é compreender qual 
o papel significativo representativo é dado à formação nestas instituições? Levantar questões sobre 
os envolvidos no processo técnico voltado a este mercado e investigar propostas para uma melhor 
relação entre a prática do ensino nos seus espaços de formação usando como exemplo possíveis 
relatos de histórias de vida de indivíduos inseridos e frutos destes espaços. Para embasar nossa pro-
posta de trabalho usaremos como referencial as teorias conceituais sobre o assunto.

Raiane Clair Ramirez dos Santos
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• “A presença do índio no Paraná”: Considerações sobre representações acerca dos indígenas 
no Paraná
O objetivo desta comunicação é apresentar uma breve análise do livro História do Paraná, volume 
III, uma compilação, dividida em quatro volumes, publicada pela editora Grafipar no ano de 1969. 
Trata-se de um resultado parcial da pesquisa intitulada “Formação étnica do Paraná”: uma análise 
sobre a construção do mito do mosaico étnico paranaense no século XX a partir da obra História 
do Paraná (volume III) que estou desenvolvendo no Programa de Pós-graduação em História da 
UNIOESTE. Para esta comunicação, selecionamos o primeiro capítulo do referido livro denomina-
do Presença do Índio no Paraná. De maneira geral, trata-se de uma narrativa em que os indígenas 
são representados a partir do uso de clichês que cristalizam uma figura folclorizada dos grupos que 
ocupavam o território paranaense. O livro História o Paraná foi uma referência importante para 
o estudo da história deste estado e repercutiu também no ensino de História. Trata-se, portanto 
de representações sobre os indígenas que são fruto de um contexto e de certas visões de mundo 
permeadas por relações de poder.

Cristine Fortes Lia (UCS), Jessica Pereira Da Costa (Governo do Estado do Rio Grande do Sul)
• “Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar”: As representações dos árabes 

e do Oriente Médio no filme Aladdin da Disney
Este artigo tem o objetivo de analisar as representações a cerca dos povos árabes e do Oriente Mé-
dio que o filme Aladdin, produzido pela Disney em 1992, apresenta. Este filme faz parte do período 
denominado “renascimento” do estúdio, quando voltaram a ser produzidas obras de animação 
de sucesso, sendo em sua maior parte histórias baseadas em clássicos. Esta animação foi baseada 
no conto árabe “Aladdin e a lâmpada maravilhosa”, contido em “As mil e uma noites”. Tornou-se 
o filme mais bem sucedido do ano de 1992, faturando mais de 217 milhões de dólares nos EUA e 
mais de 504 milhões de dólares no mundo e, embora tenha recebido críticas positivas, sofreu pro-
cessos das comunidades árabes que o consideraram racista e ofensivo. O seu sucesso gerou uma 
série animada para a televisão que é popular entre crianças e jovens até hoje. Pretende-se observar 
o cinema como um produto cultural e como tal pressupõe-se que ele sofra e exerça influência so-
bre a cultura dominante, as produções artísticas que os indivíduos criam expressão o conjunto de 
valores sobre os quais eles foram condicionados. O filme cria e recria representações de mundo e 
no caso de Aladdin, cria imagens a cerca dos árabes que contribuem para a construção de um este-
reótipo. Para realizar esta análise e reflexão serão selecionadas algumas cenas e uma música que faz 
parte do enredo da produção. Além de discutir essas imagens a cerca do Oriente Médio pretende-
se propor estratégias de trabalho com o filme em sala de aula, no ensino de História.

Celoí Pereira
• Aprendizagem de História: as possibilidades de aprendentes inventivos

É recorrente nos textos que discutem o ensino de história, que os debates estejam centrados nas 
funções, no papel que o estudo da história pode desempenhar através de seu ensino em uma so-
ciedade. Neste contexto, o ensino de história está preocupado em desenvolver n@s alun@s, n@s 
leitor@s, n@s receptor@s a capacidade de exercer sua cidadania, de olhar para o mundo que o 
rodeia e formar opiniões.
O ensino de história anda de mãos dadas com a produção historiográfica. Sendo a historiografia 
resultado das investigações, feitas pel@s historiado@s, dos vestígios deixados pela humanidade, 
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as correntes historiográficas, como marxismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, dentre outros, 
influenciam os rumos que o ensino história percorre. Dito de outro modo, o ensino de história em 
sala de aula, no livro didático, é realizado a partir de uma corrente historiográfica em detrimento 
de outra.
Principalmente @ Professor@ e o livro didático, para o ensino de história, estão enquanto um or-
ganizador, como esquematizador, como a ponte entre o saber histórico produzido pel@s pesqui-
sador@s e a utilização para a formação de cidadãos, de pessoas que poderão minimamente emitir 
opiniões acerca do mundo que os cercam. Desta maneira, @ Profesor@ e o livro didático são fer-
ramentas para que o conhecimento histórico seja passado, seja dividido, cumpra o papel que o 
ensino de história possui como formador de pessoas.
No entanto, esta escrita não tratará do ensino de história, mas sim, da aprendizagem de história. 
A pesquisa proposta objetiva pensar que a produção historiográfica, a discussões propostas pel@ 
Professor, pelo livro didático, filmes, dentre outros, somente vivifica a partir do momento que o 
aprendente busca nestes, elementos para seu aprendizado.
Para isto, busco em Gilles Deleuze, a partir conceitos da filosofia da diferença, discutir questões 
inerentes aos processos de aprendizagem, compreendendo, portanto, que não é possível mensurar, 
saber a forma como alguém dá sentido às informações que se apropria, em que tempo, em que 
espaço o aprendizado se dá. Desta forma, Silvio Gallo, inquieta na medida em que aponta que 
aprender está para além do ensinado, e sim tem algo a ver com produzir o novo. René Schérer, que 
pontua a aprendizagem, como sendo algo inventivo, onde é preciso também se desprender para 
dar lugar ao novo. 
Portanto, a aprendizagem, será pensada, a partir do aprendete. Interessa-me pensar acerca daquilo 
que não está estabelecido na historiografia, no ensinar d@ professor@, no livro didático, nos filmes, 
dentre outros. Interessa-me pensar a partir das atualizações que o aprendente faz a partir desses 
suportes de conhecimentos históricos. Interessa-me pensar acerca dos sentidos produzidos pel@ 
aprendente acerca dos estudos da história da humanidade.

041. E/Imigrações: histórias, culturas, trajetórias.
Coordenação: Frederico Alexandre De Moraes Hecker, Ismênia De Lima Martins

 
Resumo: O Simpósio propõe o encontro de estudiosos e pesquisadores do tema
(I)MIGRAÇÕES, apresentando oportunidade acadêmica para a socialização e interação de proje-
tos individuais e/ou coletivos que se desenvolvam neste campo de estudos. Assim, o ST pretende 
abrir-se para abordagens inovadoras que entrelacem temas como cultura política, memória, iden-
tidade e cidadania, dentre outros.
Justificativa: O Seminário tem como justificativa problematizar os referenciais teóricos pertinen-
tes ao campo estudado, como memória, etnicidade, identidade, cidadania, dentre outros, Con-
tribuir na identificação dos corpus documentais, públicos e privados, de diferentes tipologias, in-
clusive as fontes orais e iconográficas; Sistematizar o estado atual dos estudos sobre o tema, no 
maior número de Estados possível, destacando-se as principais linhas de pesquisa historiográficas 
e metodológicas; Valorizar a contribuição de estudos sobre a interação social dos diferentes grupos 
de imigrantes, assim como os processos de territorialização que vivenciaram em todo o país, além 
de oferecer oportunidade para o estabelecimento de discussões sobre a questão das alteridades, 
das práticas e das representações; Proporcionar a comparação de estudos de caso; Estimular o de-
senvolvimento de novas pesquisas sobre o tema.
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Tema obrigatório na pauta contemporânea, o estudo das (i)migrações vem se constituindo em 
matéria de interesse primordial para os historiadores, o que ficou comprovado com a participação 
de STs semelhantes nos últimos Encontros Nacionais e Regionais da ANPUH.
O interesse sobre os processos vividos no presente suscita inevitavelmente novas indagações sobre 
o passado, visto os deslocamentos populacionais acompanharem os processos de mundialização, 
suscitando antigas e novas questões acerca da figura do estrangeiro e dos processos e-imigratórios. 
Um simpósio como o que esta sendo proposto representa não só uma oportunidade para a troca 
de experiências entre pesquisadores e um balanço historiográfico sobre o tema quanto um espaço 
privilegiado para estimular o desenvolvimento de novas pesquisas sobre uma temática tão com-
plexa e vital para um melhor entendimento dos encontros e desencontros entre o “eu” e o “outro”, 
onde também se coloca de forma impactante a questão ética. 
O sucesso dos STs que anteriormente mantivemos nos Encontros da ANPUH, nacionais e regio-
nais - no sentido do bom número de pesquisadores participantes e na qualidade dos trabalhos 
apresentados - pode ser avaliado pelas publicações de dois volumes que levam o mesmo título dos 
Simpósios, E/Imigrações, um em 2010, outro em 2013.

Eloisa (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
• Museus e monumentos como fontes para a imigração: uma questão de organização e 

classificação das coisas?
O texto aborda a problemática do estudo da imigração europeia para o Brasil e nele, como se dão 
o processo de seleção e organização das fontes para alcançar tal objetivo. São nessa operação de 
seleção e classificação que inclui mos museus e monumentos como fontes porque queremos sa-
lientar as diferentes possibilidades de organização do corpus documental de uma pesquisa. Ou 
seja, ao classificar as fontes trataremos das formas como as mesmas podem ser arranjadas para 
alcançar um determinado objetivo. Ao mesmo tempo em que ocorre o movimento classificatório 
das fontes destacaremos também as cidades como campo privilegiado desse estudo, pois são nelas 
que os monumentos e os museus estão localizados.

Adriane De Freitas Acosta Baldin (FAUUSP)
• Tijolo a vista - as olarias na cidade de São Paulo na década de 1850/60

Questionando a historiografia clássica sobre o tema, esse trabalho pretende demonstrar que a 
produção de tijolos na cidade de São Paulo, para construção integral do edifício, ocorria desde os 
primeiros anos da década de 1850. Consequentemente, a cidade de taipa, que se pensava existir 
até a década de 1870, na verdade começa a desaparecer duas décadas antes, em 1850. Com uma 
relevante produção de tijolos a cidade começa sistematicamente substituir as edificações feitas em 
taipa pelo tijolo, na década de 1850. Para tanto, contava com uma mão de obra européia especia-
lizada nesta técnica construtiva.

Gláucia de Oliveira Assis (UDESC)
• Gênero e trânsitos contemporâneos de mulheres brasileiras emigrantes no século XXI

Nesse início de século XXI a ampliação do fluxo de brasileiros/as rumo ao estrangeiro tem colocado 
novas questões para aqueles que vivenciam a experiência de viver entre o Brasil e os vários locais de 
destino no exterior. O movimento que se iniciou na década de 1960 rumo aos Estados Unidos, com 
um fluxo esporádico que se intensificou na década de 1980, configurando um fluxo significativo 
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tendo como destino, além dos Estados Unidos, o Paraguai, a Europa e o Japão. Nos primeiros anos 
desse século ocorreu uma intensificação do fluxo de brasileiros rumo a Europa notadamente Itália, 
Portugal e Inglaterra. Muitos desses migrantes são descendentes dos imigrantes que chegaram ao 
Brasil no final do século XIX e que “retornam” a Europa em busca da cidadania, outros “com a cara 
e a coragem” migram em busca de uma vida melhor. A ampliação dos pontos de partida, as redes 
de tráfico de migrantes, as deportações, os migrantes retornados, bem como as novas tecnologias 
de comunicação, através da internet, colocam as cidades de origem do fluxo em relação constante 
com as cidades de destino, configurando complexas redes sociais e experiências que cruzam gê-
nero, etnicidade e classe. Este artigo busca reconstruir as trajetórias de homens e mulheres rumo a 
Europa, centrando-se nas trajetórias das mulheres, uma vez que há um crescimento significativo da 
inserção de mulheres nesses movimentos. No caso das mulheres brasileiras, estudos tem procura-
do compreender como raça e nacionalidade operam com os marcadores de gênero e sexualidade 
construindo representações sobre “a mulher brasileira”. Tais marcadores exotizam e ressaltam a se-
xualidade e, ao mesmo tempo que produzem discriminação e preconceito, também geram modos 
de inserção tanto no mercado de trabalho quanto no universo dos afetos. A partir dos relatos orais 
desses/as emigrantes, evidenciamos como as mulheres, através migração internacional, tecem es-
tratégias de escapar da pobreza e da exclusão social, mas não apenas isso, têm demonstrado tam-
bém que a migração se configura como uma estratégia de expandir horizontes de “melhorar de 
vida” de ter outras experiências de consumo, de inserção na vida das grandes cidades, viver amores 
e relacionamentos transnacionais. Desta forma, ao reconstruir essas trajetorias pretendemos con-
tribuir para uma análise dos fluxos contemporâneos num dialogo com os referenciais teóricos da 
denominada história transnacional e dos estudos das relações de gênero.

Andréa Telo da Corte (MHAERJ-UFF)
• Peixeiros e quitandeiros: histórias de imigrantes madeirenses em Niterói

A partir do conceitos de grupo invisível do antropólogo Abner Cohen, a autora abordará a traje-
tória e as relações entre distintos grupos de madeirenses em Niterói, na segunda metade do século 
XX.

Anndrea Caroliny da Costa Tavares (Universidade Federal do Pará)
• A Imigração Portuguesa nos inventários post mortem: vivências e lucros em uma capital 

amazônica (Belém, 1850-1920)
O presente estudo objetiva analisar a imigração portuguesa para a cidade de Belém (Pará), entre os 
anos de 1850 e 1920, considerando, sobretudo, questões referentes a composição de suas fortunas 
no decorrer de sua vivência na capital paraense. Objetiva-se investigar a composição das fortunas 
dos imigrantes portugueses, considerando sua atuação frequente na sociedade da época, sobre-
tudo quando da consolidação da economia extrativa do látex. Busca-se não somente investigar a 
composição das fortunas, mas também as mudanças sofridas nos padrões de acumulação durante 
o recorte temporal proposto.
O estudo esteia-se na análise serial de inventários post-mortem e insere-se num período marcado 
por um crescimento demográfico acentuado, pela reorganização do espaço urbano de Belém e 
pelo recrudescimento econômico do mesmo espaço. Além disso, insere-se em uma proposta mais 
ampla de grupo de pesquisa em ampliar e revisar os estudos sobre a imigração portuguesa para a 
região amazônica, especialmente para a cidade de Belém, promovendo novos modos de entender 
o movimento migratório e a inserção destes migrantes no espaço amazônico.
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Isabella Paula Gaze (FAETEC)
• A escolarização de imigrantes no final do império brasileiro: o caso do Liceu Literário 

Português (1869-1880)
Este trabalho apresenta as reflexões iniciais da pesquisa de doutorado, cujo objeto consiste em 
investigar as diferentes apropriações e representações do processo de escolarização de imigrantes 
na Corte, nas duas últimas décadas do período imperial. A história da escolarização relaciona-se 
diretamente ao projeto de dominação cultural burguesa, em disputa com outras forças sociais. A 
partir do Oitocentos, a escola ocuparia um papel de destaque nos diferentes projetos de nação, 
adquirindo significado moderno e consolidando o nacionalismo através de elementos como: lín-
gua, etnicidade, religião e consciência de pertencimento. No caso brasileiro, analisar os diferentes 
projetos de nação em disputa, a partir de meados do século XIX, significa também refletir sobre o 
aumento da imigração, ao mesmo tempo em que se intensificavam os debates sobre a importân-
cia da instrução popular para o desenvolvimento do país. Neste debate se encontravam questões 
como: obrigatoriedade, gratuidade, liberdade de ensino, o papel do Estado, da iniciativa particular 
e do associativismo. Interessa particularmente a esta pesquisa, o papel do movimento associativo 
de diferentes nacionalidades neste processo. Trataremos, particularmente, do caso do Liceu Literá-
rio Português, uma das associações portuguesas pioneiras no oferecimento de instrução popular 
na cidade do Rio de Janeiro. A análise do seu estatuto, relatórios e atas da diretoria permite recu-
perar não apenas seus objetivos, mas seu quadro de associados, ideário, propostas pedagógicas e o 
perfil de seus alunos. Outros registros impressos, jornais, revistas etc. possibilitam ainda, vislumbrar 
sua expressão social no cotidiano da Corte. Desta forma, este texto pretende contribuir com os 
estudos históricos sobre o papel da escola como mediadora entre imigrantes e a nova realidade 
sociocultural do país em que se encontram.

Mábia Aline Freitas Sales (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Para)
• O comércio dos portugueses e o antilusitanismo na província do pará

Este trabalho tratará sobre o comércio dos portugueses e o antilusitanismo na Província do Pará. 
Buscaremos dar conta de analisar a situação dos portugueses que atuavam no comércio do Pará 
no contexto da Cabanagem (1835-1840). Sabe-se que a década de 1830 foi marcada por um senti-
mento antilusitano em várias partes do Império. Consequentemente, essa aversão aos portugueses 
gerou algumas consequências para o comércio local e internacional. O objetivo, portanto, é veri-
ficar em que medida os comerciantes portugueses foram realmente afetados pelo sentimento an-
tilusitano que se espraiou na Província do Pará no pós independência. Observa-se que apesar das 
dificuldades que marcaram a permanência dos comerciantes na província, o comércio continuou 
ativo nos anos da cabanagem, demarcando o início do crescimento que se consolidou já a partir da 
segunda metade da década de 1840.

Marcelo Vieira Magalhães (UERN)
• A presença portuguesa em São Luís na segunda metade do século XIX atrávés das páginas 

do romance “O Mulato”,de Aluísio de Azevedo
O romance “O Mulato”, de Aluísio de Azevedo, escrito na década de 1880, porém ambientado nos 
anos de 1850, em São Luís, capital maranhense trás diversos personagens de origem portuguesa 
que se aproximam de um modelo de imigração formado basicamente por homens jovens que ti-
nham como principal objetivo os centros urbanos e o comércio como modo de vida.
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Nesta comunicação apresento os personagens e o modelo de imigração citado, confrontando-os 
com as fontes daquele período, demonstrando as aproximações e distanciamentos entre o texto e 
o contexto.

Robertha Pedroso Triches Ribeiro (Colégio Pedro II)
• A inserção do intelectual luso-brasileiro José Augusto Correia Varela no campo artístico-

cultural carioca (1913-1953)
O trabalho busca apresentar a trajetória de vida pessoal e, sobretudo, profissional do imigrante 
português José Augusto Correia Varella (1892-1953), objeto de análise da minha tese de doutora-
do. Daremos destaque à diversidade de inserções desse imigrante no campo artístico-cultural, tan-
to brasileiro quanto específico da colônia portuguesa do Rio de Janeiro, enfatizando sua atuação 
no teatro, na imprensa, no rádio e nas associações culturais portuguesas, chamando atenção para 
o fato de que a própria história de vida desse imigrante é que nos coloca questões e hipóteses a res-
peito das possibilidades de experiências que a imigração, em especial a portuguesa, proporcionava. 
Nesse sentido, iremos apontar nesse trabalho para o não enquadramento de Correia Varella nas 
imagens já consagradas pela historiografia do imigrante português no Rio de Janeiro. Ele não traba-
lhou no comércio, não fez serviços pesados, não abriu estabelecimentos comerciais. Sua inserção 
na cidade se deu por meio do campo artístico-cultural, através de práticas como o teatro e a im-
prensa que lhe possibilitaram os meios de sobrevivência na capital. Sua trajetória mostra, portanto, 
que ser imigrante no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX, comportava uma série de 
possibilidades que estão muito além dos estereótipos fixados. Além disso, nos leva a repensar as 
relações entre a comunidade portuguesa e a sociedade brasileira, já que a maioria das atividades 
culturais desenvolvidas por Varella se deram por meio de redes que o conectavam aos brasileiros. 
Entendemos, portanto, essas singularidades da trajetória de Correia Varella como fruto da relação 
entre seus projetos individuais e os sistemas normativos existentes à época, o que ocorria por meio 
da utilização de uma série de estratégias cotidianas. Nosso objetivo é tentar recuperar justamente 
esses projetos e as estratégias acionadas por esse sujeito para então buscarmos identificar e com-
preender as normas, em suas variações.

Talita Carneiro de Matos
• As Manifestações Folclóricas Portuguesas na Cidade de São Paulo

As manifestações folclóricas portuguesas na cidade de São Paulo são numerosas, mas ao mesmo 
tempo desconhecidas até pela própria comunidade. São inúmeros clubes e associações que con-
tam com apresentações de grupos folclóricos, os chamados Ranchos, que cantam, tocam e dan-
çam as músicas do autodenominado folclore português. Esse Portugal representado pelos grupos 
folclóricos é o contraposto do Portugal que não quer perpetuar seu passado, e sim mostrar-se 
como moderno, sem ser tachado de saudosista. Mas é esse Portugal que os imigrantes têm como 
seu. Há ainda questões pertinentes acerca dos termos folclore e tradição. São conceitos que per-
meiam discussões sobre a cultura popular. E a história oral como norteadora, pois além de uma 
bibliografia escassa sobre as manifestações folclóricas portuguesas em São Paulo, as pessoas que 
fundaram esses grupos folclóricos estão envelhecendo, alguma já faleceram e esse método de pes-
quisa é essencial para a apreensão desse tema carente de análise.

Vera Lucia Bogea Borges (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
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• Imigrantes e Turistas na Primeira República: a circulação de estrangeiros pelo foco da 
imprensa
No Brasil, a presença do estrangeiro sempre foi constante e, no período da Primeira República, a 
grande imprensa noticiava como pessoas e grupos que circulavam pelo país apresentavam dife-
renças em relação aos brasileiros. O desafio estava em compreender a diversidade e criar meios 
para que a convivência entre as diferentes partes se estabelecesse. Neste sentido, escolhemos dois 
grupos bastante distintos, isto é, os imigrantes que chegaram ao Brasil para trabalhar e os turistas 
que, gradativamente, escolhiam o país para aproveitar seu tempo livre. As distintas motivações que 
incrementaram a imigração e o turismo foram devidamente apresentadas pela imprensa da Pri-
meira República que, por intermédio de notícias e charges, demonstravam a dinâmica da interação 
cultural que então se processava.

Mariléia Franco marinho Inoue (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Os interesses de empresários por trás da imigração japonesa para o Brasil - período de 1868 

até 1942
O presente trabalho objetiva discutir a sistematização de fontes para o estudo com relação aos 
empresários por trás dos empreendimentos imigratórios japoneses para o Brasil, abrindo novas 
nuances de pesquisa, indispensáveis para o avanço e renovação da historiografia, pois adensa o 
campo da pesquisa em imigração, no Estado do Rio de Janeiro, no século XX. 
A Lei de Proteção aos Emigrantes (1896) transformou a imigração em política de Estado. Ora, a 
política tem o caráter premeditado e usa intencionalidade planejada, cria a possibilidade de mano-
bra e movimento “apontando para a capacidade de certos agentes coletivos de visualizar objetivos 
globais e de operacionalizar a condução das ações requeridas em todos os campos para alcançar 
suas metas, face a resistência de forças sociais e políticas adversas (DREIFUSS, 1986: 21)
A política emigratória japonesa a partir 1917 conta coma formação da K.K.K.K. – Kaigai Kogyo 
Kabushiki Kaisha (Companhia Ultramarina de Empreendimentos S.A.) - ou simplesmente Kaikô 
(“quatro kas”) que monopolizou a emigração, cuidando da saída de emigrantes do Japão e distri-
buindo-a no Brasil, elevando a Legação no Rio de Janeiro a categoria de Embaixada, em 1923. 
Com o aval do governo federal brasileiro, o governo japonês deu continuidade ao seu projeto emi-
gratório para o Brasil, cujos emigrantes tinham orientação prévia para se fixarem em terras brasilei-
ras em definitivo, como proprietários, “sob um planejamento seguro e uma organização ordenada 
e controlada”, marcante diferença entre uma maioria, dos imigrantes japoneses, vindos como lavra-
dores assalariados, e uma parcela menor, os que vieram como colonos proprietários Sakurai (2000). 
Os núcleos coloniais criados e administrados pela Kaikô, depois pela BRATAC, receberam a autori-
zação e fiscalização de autoridades brasileiras. Desde a década de 1920 o Brasil, iniciou exportações 
de algodão para o Japão, que atingem o auge com a vinda da missão japonesa, em 1935, chefiada 
pelo empresário Hachisaburo Hirao. A partir de 1938, empresas japonesas de grande porte come-
çaram a instalar suas filiais, para atender ao volume crescente das transações comerciais. Em 29 
de maio de 1940, com a publicação no Diário Oficial, é fundada a Associação Comercial Japonesa, 
antes denominada Cooperativa de Comércio Japonesa.
As estratégias e táticas políticas floresceram no pós-guerra quando no final da década de 1950 as 
relações Brasil-Japão se reativaram com implementação de projetos nipo-brasileiros como Ishi-
kawajima (1957) na construção naval, que trouxe trabalhadores especializados para a indústria 
naval e na Usiminas (1958) no setor siderúrgico, cessando as ligações entre desenvolvimento de 
setores industriais e imigração de mão-de-obra japonesa (Inoue e Leal, 2010).
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Selma de Araujo Torres Omuro (Secretaria da Educação do Estado de São Paul)
• Táticas de preservação cultural da comunidade nipo-brasileira de Registro no processo de 

nacionalização do ensino primário durante o Estado Novo
O artigo apresenta um dos aspectos desenvolvidos em pesquisa sobre a escolarização dos imi-
grantes japoneses de Registro-SP, entre 1913 e 1963. Essa experiência educacional desenvolveu-se 
em um período importante da educação brasileira caracterizado pela expansão do ensino primá-
rio durante a Primeira República e de sua centralização e nacionalização durante o Estado Novo. 
Aborda a criação de diferentes tipos de escolas bilíngues, públicas e particulares, que atendiam a 
comunidade nipo-brasileira local, focando a proibição das mesmas pelo governo federal em 1938 e 
o impacto que essa proibição teve sobre o processo de inserção da referida comunidade na socie-
dade local e nacional nos anos seguintes. O texto analisa, com base em Certeau (2012), as táticas 
desenvolvidas pela comunidade nipo-brasileira local para manter o ensino da língua e da cultura 
japonesa sem afrontar diretamente a legislação educacional estadual e federal que se configuravam 
como estratégia para implantação no país de um “nacionalismo conservador e autoritário, avesso a 
convivência pluralista e diversificada” (Schwartzman, 2000). Utilizou-se como fontes documentos 
oficiais da educação pública paulista (os Anuários de Ensino do Estado de São Paulo) e relatos de 
história oral, as quais foram trabalhadas com base no referencial metodológico de pesquisadores 
como Alberti (2005), Leite (2001), Marson (1994), Pollack (1989).

Elivaldo Souza de Jesus (IF Baiano - Campus Santa Inês)
• Práticas e representações em diálogo: a reconfiguração identitária de imigrantes japoneses 

na Bahia
O trabalho investiga as reconfigurações identitárias de imigrantes japoneses introduzidos no Nú-
cleo Colonial de Ituberá, localizado no Baixo Sul da Bahia, nos idos de 1954. Trilhando as memórias, 
a oralidade e uma série de registros fotográficos desses imigrantes, buscamos evidenciar os seus 
processos de deslocamento, assentamento na nova terra e seus trânsitos identitários, assim como, 
clarificar em que medida e em quais contextos as relações entre a cultura nipônica pré-migratória, 
em partes já ocidentalizada, e a cultura local dominante, determinaram a manutenção dos senti-
mentos de identificação e pertencimento, operaram na reconfiguração de suas identidades e na 
consequente hibridização de suas práticas. A análise apreende esses imigrantes como sujeitos liga-
dos a dois mundos, asseverando que, orientados pelas condições de seu assentamento e diante da 
ausência de um quantitativo expressivo de outros nipônicos na Colônia, eles fizeram um percurso 
ímpar na reconfiguração de suas identidades, haja vista o acionamento de seus códigos de cultura 
ter direcionado uma afirmação étnica mais evidente nos espaços domésticos, favorecendo, nas 
esferas relacionais com o outro, as acomodações, hibridizações e hifenização como nipo-baianos, 
todas forjadas nas malhas da cultura e vislumbradas, sobretudo, nos referenciais simbólicos do tra-
balho, da morada, do lazer, da comensalidade e da morte. Aqui procuramos elucidar experiências 
que caracterizam o processo de hifenização e hibridização cultural dos imigrantes, com destaque 
para a comensalidade e os ritos fúnebres, ratificando a tese de que, assentados em uma Colônia 
mista, os imigrantes de Ituberá direcionaram uma afirmação étnica sobretudo nos espaços do-
mésticos, enquanto nos espaços públicos acomodavam-se à cultura local, hifenizando-se como 
nipo-baianos.

Regina Weber (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
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• A Polônia e os imigrantes poloneses
Ao longo do século XX, a trajetória da Polônia foi marcada por circunstâncias muito expressivas, 
relativas a disputas políticas entre estados europeus, que repercutiram na sociedade e na cultura 
polonesa, e também entre os poloneses que emigraram nesse período. Esta apresentação enfoca 
movimentos, ações e discursos dos poloneses no Brasil que reverberavam os acontecimentos eu-
ropeus.

Isabel Cristina Arendt (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
• O significado da imigração [alemã] para o escritor Vianna Moog

O escritor gaúcho Vianna Moog (1906-1988) escreveu romances e ensaios, dentre os quais a obra 
“Um Rio imita o Reno”, que recebeu o Prêmio Graça Aranha em 1939. No romance publicado no 
início do Estado Novo, Vianna Moog estabelece uma discussão relativa à formação identitária e 
regional brasileira – enfatizando norte e sul. Abordarei a compreensão do próprio Vianna Moog 
sobre o significado da imigração, especialmente a alemã, com base em textos de sua autoria - ma-
nuscritos que fazem parte de seu acervo pessoal.

Bibiana Werle (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• Germanismo entre lembrança e esquecimento: patrimônio cultural em Estrela/RS

Este trabalho propõe uma análise sobre o período posterior à Campanha de Nacionalização var-
guista como um momento de reativação do movimento germanista através de políticas públicas 
para o patrimônio cultural, viabilizadas tanto pelo poder público como privado do município de 
Estrela, no Rio Grande do Sul. Tributário da pesquisa referente ao projeto de tese que venho desen-
volvendo no programa de pós-graduação em História da UDESC, focalizo neste trabalho eventos 
locais como o Festival do Chucrute, o Grupo Folclórico de Danças Alemãs, os roteiros turísticos e as 
festividades locais como o Park Chopp Fest e a Brotfest e a Casa-museu do casal Shinke. Inserindo-
se no regime de historicidade presentista (HARTOG, 2014), o debate em torno da patrimonializa-
ção galopante (HARTOG, 2006) dos bens culturais é transversalizado por interesses políticos, ideo-
lógicos e econômicos presentes numa sociedade pautada pela sensação de aceleração da história, 
onde o futuro é percebido como uma ameaça e o passado, portanto, ganha amparo no presente 
através das ativações memoriais proporcionadas pela construção de “lugares de memória” (NORA, 
1993). No sentido de evidenciar estas questões, são utilizadas fontes como as narrativas produzi-
das através de entrevistas realizadas sob a metodologia da história oral; documentos institucionais 
como atas, fonogramas, circulares e correspondências; a imprensa local e materiais de divulgação 
do turismo local.

Danielly Santos Minhós
• Imigração espanhola para o amazonas

A migração espanhola para o Brasil é uma problemática que tem motivado várias pesquisas na 
atualidade. O presente trabalho tem por objetivo analisar o contingente de imigrantes espanhóis 
que se estabeleceu no estado do Amazonas no início do século XX. Reconstituir o espaço desse 
imigrante dentro da sociedade amazonense é fundamental para compreender a dinâmica que en-
volve o processo migratório e é esse processo, em seu cerne que me desperta e aguça os sentidos. 
Ao fim, pretendo fazer um panorama geral da presença desses imigrantes, expondo as principais 
características do processo migratório e quais as implicações geradas pela permanência desses imi-
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grantes no Amazonas.

Marcia Rorato (UEL)
• Produção literária dos imigrantes italianos e seus descendentes em Londrina e região: 

1930/1970
O trabalho visa apresentar os resultados parciais de um projeto de pesquisa, em andamento, que 
tem por objetivo encontrar e reunir a criação literária dos italianos e seus descendentes, produzida 
em Londrina e região, no período entre 1930 e 1970. Destaca-se que a presença desse grupo étni-
co foi muito significativa para o povoamento dessa localidade, em virtude da grande quantidade 
de pessoas que vieram para essas terras desde os primórdios da cidade, contribuindo para o seu 
desenvolvimento. O projeto de pesquisa visa também organizar um acervo histórico com os do-
cumentos coletados, promovendo-se assim, a preservação da memória literária e histórica desse 
grupo.

Rosana Maria Pires Barbarto Schwartz (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
• Anarquia graças à elas: as imigrantes de São Paulo

Na cidade de São Paulo, a industrialização trouxera, o mundo dos operários, dos imigrantes,
das fábricas, das importações e exportações, bem como, a participação de mulheres no universo 
das greves, manifestações e crescimento econômico. Esta pesquisa problematiza, a partir da histó-
ria de vida de duas mulheres italianas anarquistas, São Paulo dos imigrantes (1930-1950) .

Mirtes de Moraes (UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie)
• ‘Vigná afazé a America’ - A caricatura verbal de Juó Bananére e o imigrante italiano em São 

Paulo
Esse artigo busca mostrar algumas crônicas escritas no semanário O Pirralho (1911-1917) pela 
personagem Juó Bananére, criado por Alexandre Marcondes. Juó Bananére relata de forma crítica, 
e ao mesmo tempo, cômica a forma que imigrantes italianos se enredavam no processo trans-
formativo da cidade de São Paulo no início do século XX. Misturando a língua portuguesa com a 
italiana, o cronista inventa uma nova forma de comunicação marcada na oralidade dos imigrantes 
italianos que chegavam a São Paulo e ocupavam os bairros do Brás, Bexiga, Barra Funda e Bom 
Retiro. Apoiado na oralidade, o artigo ainda buscou através de relatos de memorialistas apontar a 
sonoridade urbana destacada pelos vendedores ambulantes imigrantes italianos que empregavam 
o uso de pregões, procurando deste modo, resgatar a tensão marcada pelo sentido transformativo 
da cidade e a forma de sobrevivência do cotidiano dos imigrantes italianos na cidade de São Paulo.

Ines Manuel Minardi (Universiadade Presbiteriana Mackenzie)
• Fascismo e fascismos no Brasil: imigrantes em São Paulo

Esta pesquisa aborda a formação do fascismo no Brasil a partir da imigração italiana na cidade de 
São Paulo.

Rosane Aparecida Bartholazzi (FAETEC - Fundação De Apoio À Escola Técnica)
• Portugueses e Italianos no noroeste fluminense

Os imigrantes portugueses eram maioria em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro em 
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1920, exceto em Itaperuna, que integra a região Noroeste Fluminense, onde os italianos se apresen-
tavam em maior número. Nesta região, caracterizada como uma área em expansão da cafeicultura, 
com fronteiras agrícolas e demográficas abertas, a inserção dos imigrantes na lavoura cafeeira deu-
se de forma preponderante e, em reduzida escala, nas atividades dos setores secundário e terciário. 
O presente estudo busca mapear o lugar ocupado por portugueses e italianos na configuração do 
espaço rural do município de Itaperuna, noroeste fluminense. Para tanto, utilizar-se-á do Censo de 
1920, de registros contábeis de fazenda e do Atlas Corográfico da Cultura Cafeeira do Estado do 
Rio de Janeiro.

Celia De Bernardi (USP)
• História, memória e exclusão social: a criminalidade urbana em São Paulo através de um 

estudo de caso
Esta comunicação aborda questões pertinentes à dissertação de mestrado “O lendário Meneghet-
ti: imprensa, memória e poder” que tem como eixo de investigação as relações entre História e 
Memória no contexto da criminalidade urbana da cidade de São Paulo, nas primeiras décadas 
do século XX, momento crucial para compreender a dimensão dos delitos praticados na capital 
paulista, cenário da atuação da personagem principal deste estudo: o italiano Gino Amleto Mene-
ghetti, um ladrão lendário.
Através de um estudo de caso foi possível problematizar aspectos que nos remetem ao quadro 
da violência urbana presente no noticiário diário até os nossos dias como as medidas de controle 
social referente à repressão à vadiagem, o sistema prisional paulista, o arbítrio da polícia e os me-
canismos jurídicos de punição.
Partindo das “margens da história”, ou melhor, das “zonas silenciosas da história”, segundo expres-
são de Michel Certeau, foi possível através de um caso singular, de um marginal, reunir uma plurali-
dade de versões produzidas em momentos diferentes e por diferentes fontes, tais como: a imprensa 
paulista, os processos penais, a literatura, o cinema, as memórias e os depoimentos orais. Portanto, 
uma grande diversidade documental que possibilitou o estudo das representações produzidas em 
diferentes épocas sobre o italiano Meneghetti.
Por todas essas razões a periodização não é linear uma vez que dois planos distintos se entrecru-
zam: o passado registrado pelas fontes reunidas e localizado no anos 20 e as lembranças coletadas 
posteriormente em vários momentos.
Neste aspecto, História e Memória fazem parte do tecido social construído e reconstruído por dife-
rentes interlocutores. Através da rememoração as imagens criadas tem sido transmitidas e recons-
truídas, traduzindo diferentes pontos de vista predominantes na memória coletiva, que consagrou 
as representações coletivas sobre Meneghetti, o “bom ladrão” presente no imaginário popular.

Vania Beatriz Merlotti Heredia (Universidade de Caxias do Sul)
• Memória e Identidade ètnica: O caso de Galópolis

Os primeiros imigrantes italianos que se instalaram na Colônia Caxias, ao Nordeste do Estado do 
Rio Grande do Sul, faziam parte do programa oficial de imigração financiado pelo governo brasilei-
ro para ocupar e colonizar aquelas terras. Os colonos que se radicaram na Capela da Maternidade, 
na Quinta légua da Colônia Caxias fundaram uma Cooperativa têxtil em 1894, denominada Socie-
tà Tevere e Novitá. Muitos desses imigrantes, provenientes de Schio e Valle dos Signori, haviam sido 
expulsos de um conflito patronal em uma indústria laniera no Norte da Itália em 1891 e carrega-
vam consigo uma experiência de trabalho e uma visão política diferenciada. A construção da iden-
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tidade desse grupo fez-se por meio da identidade da fábrica onde esses imigrantes acreditavam 
que suas vidas estavam eternamente ligadas a esse empreendimento, fazendo com que houvesse 
uma sobreposição entre a identidade familiar, fabril e a do povoado.

Juliana Maria Manfio (Universidade Federal De Santa Maria), Vitor Otávio Fernandes Biasoli 
(Universidade Federal de Santa Maria) 
• Uma história edificada: a construção da memória e identidade de “imigrante italiano” por 

meio da família Stoch
No final do século XIX, Ângelo e Maria Stella Stoch emigraram da Itália para o sul do Brasil. O casal 
de imigrantes italianos instalou-se na Colônia Silveira Martins, localizada na região central do RS. 
Na localidade de Linha Três, o casal que constituía uma família com 05 filhos, fixou residência pró-
xima aos parentes e conterrâneos. Entretanto, Maria Stella e seu filho de colo foram assassinatos 
brutalmente em uma picada da comunidade. Ângelo, o marido, foi preso como o principal sus-
peito do crime e os filhos do casal foram distribuídos para curadores de menor. Nesse momento, 
percebeu-se a fragmentação de uma família de imigrantes italianos que tinha alimentado o sonho 
de fazer a América. Ao aproximar-se o centenário do assassinato, Padre Luiz Sponchiado, pároco de 
Nova Palma-RS, decidiu reconstituir a trajetória desse grupo familiar, exaltando a figura do italiano 
colonizador para a comunidade local. Organizou a construção de um monumento, no lugar do 
assassinato, como uma formada comunidade não esquecer o episódio e, através dele, exaltar os 
desafios e sofrimentos dos imigrantes pioneiros. Dessa forma, a pesquisa tem por objetivo investi-
gar como se construiu uma memória local, através da reconstituição da trajetória de uma família 
de imigrantes italianos, com o intuito de garantir a manutenção de uma identidade, de matriz 
italiana. Para a realização do trabalho, foi realizada uma análise intensa das fontes– os processos-
crimes relativos à família Stoch e os manuscritos de Padre Luiz – e também um diálogo com a bi-
bliografia produzida sobre a temática da imigração italiana. Por meio dessas estratégias narrativas, 
reforçada pela construção de monumento, Padre Luiz reinventava a identidade dos habitantes da 
antiga colônia, reforçando a ideia de que todos não apenas tem matriz no processo de imigração 
italiana como ainda são “imigrantes italianos”. O presente trabalho faz parte das atividades desem-
penhadas no Programa de Pós-Graduação, no Mestrado em História da UFSM, integrado a linha de 
pesquisa Cultura, Migrações e Trabalho.

Larissa Aparecida Forner (Universidade de São Paulo)
• Companhia Agrícola Francisco Schmidt (1918-1924): Francisco Schmidt de colono imigrante 

à grande cafeicultor na Mogiana
O Brasil do século XIX se destacou no cenário internacional como um grande produtor de café e foi 
em meio a esse crescimento da balança de exportação que o Porto de Santos passou a ocupar lugar 
de destaque no cenário nacional. Assim, os comissários e os empreendedores das bolsas de valores, 
que trabalhavam diretamente com a venda do produto, lucraram com esse desenvolvimento.
Em meio a este momento de euforia e de expansão da fronteira do café, surgiu uma parceria entre 
um grande cafeicultor, Francisco Schmidt, e uma firma de exportação e financiamento, Theodor 
Wille & Cia.
Estudamos a expansão cafeeira em São Paulo – analisando as condições que favoreceram essa 
expansão, tanto no plano interno como no externo; o problema da superprodução do café e a 
política de valorização; a mão-de-obra empregada nas fazendas da região da Mogiana. Em seguida, 
analisamos o período que medeia a vinda de Francisco Schmidt para o Brasil, em 1858, e a forma-
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ção da Cia. Agrícola em 1918 e sua evolução até 1920. E por fim, o período das crises cafeeiras e o 
da desintegração da Companhia Agrícola Francisco Schmidt.

Maíra Ines Vendrame (Universidade Federal de Santa Maria)
• Sacerdotes mediadores e agentes da emigração nas comunas italianas no século XIX

Durante a década de 70 do século XIX, nas províncias da região do Vêneto, norte da Itália, alguns 
padres tiveram papel fundamental na propagação de ideias emigratórias entre as famílias. Faziam 
campanha nas pequenas comunas, orientando os camponeses a abandonar a terra natal e fundar 
comunidades católicas em terras distantes. Além disso, eles aparecem diretamente envolviso na 
preparação da viagem dos paroquianos e conhecidos, chamando a atenção das autoridades que 
passaram a reagir contra a ação dos sacerdotes. Não poucos padres foram investigados, persegui-
dos e presos por agirem a favor da emigração, o que não impediu que continuassem atuando. Esta 
pesquisa se baseia em documentos encontrados em arquivos comunais do norte italiano, dando 
suporte para entendermos o processo emigratório de camponeses ao final do século XIX.

Carlos Eduardo Bao (CAPES)
• A invenção da “italianidade” no Brasil: contribuição para um olhar descontínuo

A italianidade é um fenômeno em evidência no Brasil, especialmente após a década de 1980. No 
entanto, tal identificação étnica remonta a relações sociais e tramas históricas prenhes de ações de 
invenção, instituição e consagração de determinado conjunto de valores morais, usos e costumes 
atribuídos aos italianos/as imigrados e seus descendentes. Tais ações precipitaram representações 
muitas vezes destoantes e desencontradas entre si acerca de uma suposta “italianidade”, eviden-
ciando não apenas as heterogeneidades, fragmentos e descontinuidades do contingente popula-
cional que foi identificado e identificou-se historicamente como de ítalo-brasileiros, mas igualmen-
te os agentes envolvidos na invenção e fomentação dessa representação. Entre eles, veículos da 
imprensa, consulado italiano, igreja católica, instituições escolares e associações étnicas, encontros 
das chamadas “parentelas” e obtenção da dupla-cidadania foram/são algumas das ações e espaços 
sociais fomentados no sentido da instituição e consagração do imaginário da italianidade no Brasil, 
mormente nas ditas colônias do sul.
A proposta do texto é apresentar subsídios que contribuam para uma abordagem crítica da re-
presentação de “italianidade”, (re)inscrevendo os elementos de heterogeneidade constituintes da 
experiência histórica da invenção da italianidade no Brasil – especialmente nas três unidades fede-
rativas que compõem o sul – e evidenciando os principais agentes na invenção histórica da italia-
nidade, assim como seus respectivos espaços de ação.

Marcos Rafael da Silva (FFLCH/USP)
• “Embrulhos da República” ou “outra fase das relações entre o Brasil e a Europa”? Os 

Protocolos Italianos na perspectiva dos jornais Autoridade e Gazeta de Notícias, 1896
Os Protocolos Italianos foram, resumidamente, acordos diplomáticos entre o Brasil e a Itália para 
solucionar reclamações de imigrantes italianos residentes no Brasil. Tais reclamações remontam, 
principalmente, mas não só, à época da Revolução Federalista quando súditos italianos tiveram 
suas casas invadidas, saqueadas, além de sofrerem violência física por parte das tropas do Governo 
Federal, enviadas para conter a revolta. Para reparar esses danos foi acordado projeto que previu 
pagamento de indenizações às vítimas. Tais acontecimentos, seus desdobramentos nas relações 
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entre os dois países, sua repercussão na Câmara e no Senado federais, a situação internacional do 
Brasil no período foram amplamente noticiados e discutidos pela imprensa. Por esse motivo, e 
entendendo a imprensa como fonte privilegiada para a coleta de informações, bem como, meio 
de apreender visões de mundo, debates e/ou conflito de ideias e posições, selecionamos dois peri-
ódicos, Autoridade e Gazeta de Notícias, com o intuito de perceber a relação entra a forma como 
trataram do assunto e a perspectiva política que informava essas publicações, focalizando a análise 
no ano de 1896, que foi o de maior incidência na questão dos Protocolos.

Marcelo Armellini Correa
• “Antes católicos, depois austríacos e enfim italianos”: a identidade católica dos imigrantes 

trentinos
O artigo trata sobre a identidade religiosa dos imigrantes italianos oriundos do Trentino, os quais 
imigraram para o Rio Grande do Sul na segunda metade do século XIX e se instalaram nas colônias 
italianas da serra gaucha. A região do Trentino naquela época estava sob dominação austríaca e 
assim muitos desses imigrantes se consideravam austríacos ao invés de italianos, demonstrando 
certa aversão aos demais imigrantes provindos do Reino da Itália. Isto ocorreu devido às posições 
dos governos da Itália e da Áustria em relação à Igreja Católica. Será mostrado como o clero trenti-
no imigrado para as colônias tentou incentivar a ligação destes imigrantes que eram de fala e cul-
tura italiana com o Império Austro-Húngaro e a fidelidade ao Imperador Francisco José. Também 
será analisado de que forma o catolicismo conservador e ultramontano contribuiu na mentalidade 
assim como para a formação da identidade destes imigrantes.

Rafael de Souza Bertante (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• O associativismo italiano em Juiz De Fora: memória e sociabilidade

O presente trabalho busca analisar o associativismo italiano na cidade de Juiz de Fora durante as 
últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Durante esse momento, nota-
se em Juiz de Fora um desenvolvimento urbano e industrial, marcado pela presença de diversas 
obras de melhoramento e de uma nova arquitetura (CHRISTO, 2000). Esses fatores provavelmente 
funcionaram como atração para uma mão de obra especializada, que se fez, em sua maioria, pelo 
imigrante italiano (OLIVEIRA, 1991). A chegada desses estrangeiros também impulsionou a procu-
ra pela prática associativa na cidade. Tal prática foi muito constante entre esses italianos por todo 
o país, sobretudo, nos fins do século XIX, quando ocorre uma maior presença de imigrantes desem-
barcados em terras brasileiras (TRENTO, 1989). O associativismo funcionava como uma forma de 
amparo aos desvalidos, lhes possibilitando certo auxílio financeiro, além de promover um local de 
relações sociais, de lazer e de solidariedade (VISCARDI, 1995). Mas, mais do que isso, as propostas 
de algumas dessas associações também permitiam a manutenção da memória desses imigrantes. 
A condição de deslocamento dessas pessoas acabava implicando em um não pertencimento a ne-
nhum dos dois países, pois sua terra natal havia ficado para trás e no novo país, normalmente não 
conheciam ninguém (IANNI, 1992). Assim, as associações também funcionavam como um meio 
para preservar a memória de suas origens, ao mesmo tempo em que promoviam a integração e va-
lorização do novo ambiente (FEREZINI, 2003). Dessa forma, o recorte temporal irá abarcar meados 
da década de 1870, quando notamos os primeiros passos dessas associações dentro de Juiz de Fora, 
até meados da década 1920, quando o movimento imigratório já não era tão significativo e essas 
associações acabaram encerrando suas atividades. Para apoiar a pesquisa, iremos analisar gráficos 
e tabelas sobre a presença italiana em Juiz de Fora, buscando entender como decorreu a chegada 
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e a estadia desses imigrantes até a cidade. Além da leitura de periódicos da época procurando 
notar, em meio às críticas, como esses italianos estavam interagindo entre si e como a população 
estava percebendo tais instituições. Logo, buscaremos entender como as associações ajudavam a 
preservar a memória desses imigrantes e como poderiam proporcionar o desenvolvimento de uma 
sociabilidade entre esses italianos e a população local. 

042. Ensino, memória e patrimônio: as África (s) e suas representações na cultura e 
identidade dos negros e negras brasileiras
Coordenação: Isabel Cristina Martins Guillen e Ivaldo Marciano De França Lima

 Resumo: Os últimos anos serviram de palco para diferentes conflitos e tensões de várias ordens 
na sociedade brasileira. Até então marcada pelo cômodo lugar da democracia racial, os anos 2000 
assistiram a consolidação e a institucionalização de movimentos sociais negros que colocaram em 
xeque esta certeza, e avançaram em conquistas diversas, colocando na ordem do dia políticas de 
discriminação positiva, além da disputa pelo direito à memória e a uma nova versão da história. 
O ensino também foi marcado por questões relacionadas às disputas em torno das ideias de raça, 
origem e memória. Mais do que uma exigência pela inclusão de conteúdos, a lei 10639 não deve 
ser entendida apenas como um dos muitos elementos de discriminação positiva ou reparação, 
mas como um “mecanismo” que obriga o sistema de ensino a versar sobre temas até então mar-
cados ou pelo “esquecimento”, ou pelo descaso, e que serve como ponto que impulsiona questões 
relacionadas com a identidade, cultura e memória. Neste sentido, as escolas e universidades têm 
se visto diante da obrigatoriedade de versarem sobre a história da África, dos negros e negras, 
bem como das suas práticas e costumes culturais, e estas questões são acompanhadas de novos 
questionamentos sobre os papéis desempenhados pelos especialistas, a exemplo dos historiado-
res, que são chamados a se posicionarem sobre temas polêmicos, tais como as quotas e as novas 
identidades postas em cena. Concomitantemente, as políticas públicas voltadas para o patrimônio 
cultural têm proporcionado uma rica discussão sobre a história e memória de grupos culturais for-
mados por negros e negras, grandemente responsáveis pela formação e redefinição de identidades 
culturais, a exemplo do jongo, maracatu nação e tambor de crioula, dentre outros. Essas políticas 
públicas suscitaram igualmente diversas pesquisas acadêmicas de história, tendo como tema as 
práticas e manifestações culturais de negros e negras no Brasil, vinculando-as a uma África e uma 
ancestralidade africana. Neste sentido, este simpósio objetiva discutir questões diversas relacio-
nadas com o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, bem como as questões que 
envolvem a memória e as identidades relacionadas com as práticas e costumes culturais dos negros 
e negras no Brasil.
Justificativa: Nunca é demais lembrar que as questões relacionadas com os movimentos sociais 
negros, bem como suas práticas e costumes culturais tem suscitado diferentes trabalhos entre os 
historiadores. A lei 10639, dentre outros aspectos, propiciou o surgimento de um novo campo 
de estudos entre estes especialistas, além de ter gerado questões de várias ordens na sociedade 
em que vivemos, colocando em debate novos temas, perspectivas teóricas e metodológicas, bem 
como outras abordagens para os temas de ensino, patrimônio e memória. Para além de outras mo-
dificações no âmbito escolar, a referida lei trouxe também a necessidade de se repensar as identida-
des até então postas como folclore ou marginalizadas, a exemplo das performances trazidas à tona 
pelas comunidades de terreiro (candomblé, por exemplo), integrantes de manifestações culturais e 
militantes negros em geral. Para os historiadores e a História propriamente dita são postas questões 
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complexas e de difícil resposta, a exemplo da ideia de origem dos negros, racismo e discriminação 
racial, memória, ensino e África. Como se colocar mediante estas questões? Como o historiador 
têm pensado seus objetos de estudo diante dessas demandas sociais e das políticas públicas que os 
têm envolvido? Em outras palavras, a atualidade traz consigo temas que emergem a partir das no-
vas identidades postas no contexto pós lei 10639, e devem ser entendidas como demandas a serem 
enfrentadas. As comunidades de memória (terreiros, quilombolas e grupos culturais), que reivindi-
cam a ancestralidade do continente africano, bem como os movimentos sociais negros devem ser 
entendidos como parte da história, e como tal, objetos de estudos que possibilitem uma compre-
ensão que permita respostas para as questões pautadas com as relações raciais brasileiras. Importa 
dizer, neste contexto, que este simpósio tem como um dos objetivos a reunião de trabalhos que 
busquem respostas ao ofício do historiador sobre as questões trazidas à tona após a promulgação 
da lei 10639/2003. Objetiva-se, igualmente proporcionar um debate sobre as relações entre ensino 
e pesquisa no fazer do historiador no Brasil.

Isabel Cristina Martins Guillen (UFPE)
• A África nos Maracatus Nação: inventando tradições.

O maracatu-nação foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil em 2014, inscrito no livro 
de formas de expressão. No entanto, é considerado como uma manifestação cultural negra, que re-
mete à antigas tradições africanas. O propósito deste trabalho é discutir como, dos anos 1950 até a 
atualidade, foi se firmando a ideia de uma africanidade nos maracatus nação. Para tal, analisaremos 
o debate gerado em torno da morte de Dona Santa, rainha do maracatu Elefante. Este maracatu 
deixou de atuar após a morte da rainha pois se afirmou que não era da “tradição africana” que uma 
rainha fosse sucedida por alguém que não fosse de sua linhagem. Analisaremos também a Noite 
dos Tambores Silenciosos e sua crescente africanização nas duas últimas décadas.

Anna Beatriz Zanine Koslinski
• Maracatus Nação Pernambucanos e Representações de Africanidade e Negritude.

Na sociedade marcada pela globalização observam-se, além das já discutidas compressões de tem-
po e espaço e reordenamento das desigualdades, uma emergência de identidades étnicas ou cultu-
rais, particularmente nos grupos sociais que sofrem algum tipo de exclusão. No Brasil, ao se pensar 
as relações raciais e o ativismo político do povo negro, nota-se dentro da mídia e nos movimentos 
sociais, um aumento da evidência de reivindicações dessa parcela da sociedade. Assuntos que até 
as últimas décadas do século XX eram ignorados ou causavam estranhamento angariam legitima-
ção neste inicio do século XXI. Toda esta militância está presente não só nos contextos relacio-
nados à educação ou direitos humanos, porém também nas dimensões relacionadas às religiões 
afro-brasileiras e suas manifestações de cultura popular e/ou urbana. Tomando-se como exemplo 
o caso dos maracatus nação pernambucanos, é possível perceber a crescente referência a símbolos 
que remetem à África ou a uma identidade negra. Se até meados do século XX os maracatus não 
chamavam tanto a atenção, sendo muitas vezes desvalorizados devido ao seu contexto de mani-
festação popular do povo negro das favelas, hoje o “ser” negro é visto como símbolo de status e 
legitimidade, sendo reforçado em dimensões onde antes era somente implícito. A exteriorização 
desses símbolos é observada nas letras de toadas, introdução de novos instrumentos musicais e 
baques baseados nos toques dos xangôs pernambucanos, estilo das fantasias utilizadas pelos ma-
racatuzeiros, mensagens de ativismo em cartazes e roupas dos batuqueiros e discursos proferidos 
em entrevistas ou em situações cotidianas. Seriam esses símbolos sinônimo de um engajamento 
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político por parte dos maracatuzeiros, reflexo imediato das conquistas desse grupo social dos úl-
timos anos, ou apenas uma glamourização da negritude sem um fundo crítico? Mesmo que não 
haja um discurso político dentro dos padrões esperados por uma parcela dos militantes negros, até 
que ponto a utilização e exacerbação de símbolos afro não representa também uma forma de mi-
litância política? Tendo como pano de fundo essas questões, o presente trabalho pretende refletir 
sobre a emergência dos símbolos que remetem ao continente africano ou a uma identidade negra 
dentro dos maracatus nação pernambucanos.

Walter Ferreira de França Filho (UFPE/CFCH)
• Maracatus-Nação & Mangue Beat: Recife, uma cidade e multiplas ideias

O presente trabalho tem como objetivo discutir o uso dos elementos da cultura “dita popular” 
como principal matéria prima da construção de suas obras, tais como maracatu, caboclinho, coco 
e a ciranda, bem como a utilização de componentes do maracatu-nação pela banda Chico Scien-
ce & nação Zumbi e o grupo percussivo Nação Pernambuco durante os anos 1990. A questão se 
configura em detalhes daquela cena, principalmente o sucesso musical denominado mangue. Há 
indícios de que esta cena tenha contribuído sobremaneira na reconfiguração da forma pela qual 
as manifestações culturais existentes no estado de Pernambuco, antes relegadas às periferias, pas-
saram a ser cenário para uma parcela da classe privilegiada da cidade. Desde então o maracatu-
nação pernambucano deixa de pertencer exclusivamente ao gueto recifense, para ser visto como 
símbolo da pernambucanidade. Esta questão se expressa melhor no fato de que tocar uma alfaia 
de maracatu no Recife passou a ser visto como “cult”. Os livros, artigos e jornais auxiliaram a cons-
trução da história do maracatu-nação, passando por dentro do caleidoscópio ‘cultural’ existente na 
cidade do Recife nos anos 1990. No que tange aos referenciais teóricos, foram utilizadas as questões 
teórico-metodológicas feitas por Roger Chartier e Michel de Certeau, por entender que a cultura 
e o cotidiano da cultura “dita popular” são válidas na medida em que marcam o lugar social onde 
são produzidas. Dito isso, procurou-se analisar como as práticas dos maracatuzeiros estão sendo 
representadas na forma de distinção fundamental entre representação e representado, bem como 
signo e significado, atentando para as táticas empregadas por maracatuzeiros em meio a nova cena 
pernambucana.

Ana Carla Hansen da Fonseca (UNIFESP)
• Forjar ou ressignificar identidades: uma análise da construção identitária nacional no século 

XIX e XX do ponto de vista museológico
O presente texto a ser apresentado na conferência da ANPUH do ano de 2015 busca analisar o 
processo de formação da identidade nacional, ao longo do século XIX e XX, sob um ponto de vista 
museológico, isto é, como os museus expressam projetos identitários nacionais inflluenciados pe-
los contextos em que estão inseridos e de que forma os mesmos influenciam na validação do que é 
ser brasileiro ao longo do período. Para isso, serão referenciados o Museu Paulista e o Museu Histó-
rico Nacional, buscando compreender quais os sujeitos históricos valorizados por tais instituições 
(seguindo os autores Ana Claudia Brefe e José Bittencourt, que estudaram os espaços). 
Ao fazer o contraponto com a contemporaneidade, tomando por base a análise proferida por 
Hartog (2006) referente ao Presentismo e à obsessão pela preservação da memória, busca-se com-
preender como diferentes grupos colocam em pauta memórias que antes eram renegadas pela 
historiografia e memória oficial, podendo esta estar expressa nos museus acima referidos.
Desta forma, discutir-se-á a fundação do Museu Afro Brasil (MAB) na cidade de São Paulo, no ano 
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de 2004, e como este, por sua vez, influencia a sociedade na busca da valorização da memória e 
identidade negra, através de seu discurso expositivo. Desta forma, a presente pesquisa analisa o 
museu como um espaço ativo nas discussões políticas da sociedade, por ter claramente pautas 
políticas defendidas a partir de sua expografia.
Futuramente, ainda em definição, a pesquisa pretende verificar a recepção do museu na sociedade, 
especificamente através de grupos representantes de esferas do Movimento Negro, que versam 
sobre o mesmo tema presente na instituição museológica, buscando verificar aproximações e/ou 
distanciamentos quanto aos pontos defendidos pelo MAB. 
Esta é uma pesquisa de nível de mestrado, realizado na Universidade Federal de São Paulo, finan-
ciada pela CAPES.

Clarissa de Lourdes Sommer Alves (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul)
• O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e as caixas pedagógicas AfricaNoArquivo: 

história, memória e patrimônio para a igualdade étnico-racial.
No presente trabalho primeiramente compartilharei o processo de criação, produção e distribui-
ção da caixa pedagógica AfricaNoArquivo, elaborada pela equipe do Arquivo Público do Estado 
do Rio Grande do Sul (APERS) a partir do patrimônio documental salvaguardado pela instituição. 
A caixa foi produzida com recursos captados em edital do IBRAM, com apoio da UFRGS através 
do Programa de Educação Patrimonial UFRGS/APERS, e foi idealizada no escopo do projeto “Afri-
caNoArquivo: fontes de pesquisa & debates para a igualdade étnico-racial no Brasil”. Está sendo 
distribuída para 700 escolas públicas e outras instituições de ensino e memória contendo reprodu-
ções de documentos relativos ao período da escravidão no RS e suas respectivas transcrições, um 
jogo pedagógico de tabuleiro criado a partir desses documentos, material de apoio ao professor 
e um vídeo educativo. Após anos de trabalho do APERS para difundir seus acervos evidenciando 
a contribuição de negras e negros na formação histórica e social de nosso estado, seja através da 
elaboração e publicação dos “Catálogos de Documentos da Escravidão”, do projeto “Preservação 
das Cartas de Liberdade”, ou da realização, desde 2009, da oficina de Educação Patrimonial “Os 
Tesouros da Família Arquivo”, a caixa pedagógica AfricaNoArquivo é uma importante ação que 
contribui para consolidar o Arquivo Público como referência para a pesquisa e o ensino nessa área. 
Em seguida, a partir das experiências com este projeto, refletirei a respeito das ações educativas 
em instituições arquivísticas, do emprego do patrimônio documental como fonte primária nos 
processos de ensino e aprendizagem sobre história e cultura africana e afro-brasileira, suas dificul-
dades e potencialidades tendo em vista a importância e a necessidade da efetivação da Lei 10.639 
nas escolas de nosso país, e sobre como esse patrimônio pode contribuir para uma educação vol-
tada à igualdade étnico-racial. Sendo o acervo custodiado pelo APERS oriundo do exercício das 
funções do Estado, em grande parte escrito nos séculos passados pelas mãos de senhores, brancos 
e escravizadores, é possível utilizá-lo para estudar, compreender e valorizar a trajetória de mulheres 
e homens que foram escravizados? Ainda que tais documentos registrem fragmentos de um passa-
do escravista, é possível perceber a agência desses sujeitos, a resistência e a luta por liberdade, e as 
conexões entre África e Brasil a partir de sua análise, da problematização de conceitos empregados 
em sua escrita e de referências espaço-temporais que nos permitam aprofundar pesquisas com 
outras fontes? Nesse caminho, é possível afirmar que o APERS faz parte do patrimônio negro e que 
podemos enxergar um “Africano Arquivo” ou a “África No Arquivo”, como nos aponta o jogo de 
palavras no nome do projeto?
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Emanuela de Moraes Silva (Colégio Estadual Dr. Ives Orlando Lopes Silva)
• Africanidades em Sala de Aula: A Construção da narrativa historiográfica da História da 

África e da Cultura Afro-brasileira.
As discussões sobre o ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira, tem nos últimos anos 
ganhado espaço nos debates acadêmicos, grupos e movimentos sociais no Brasil. Reflexo da neces-
sidade de desmistificar, caracterizar e difundir a cultura Afro que está contida, imbricada no que 
se diz cultura brasileira. E essa separação de cultura Afro e Cultura brasileira, História da África e 
História do Brasil, por vezes nos distanciam de culturas e histórias que se integraram, se adaptaram 
e hoje percebemos uma só história e cultura afro-brasileira. Tomando consciência, que se diga, 
tardia, entendemos a importância de levar essa abordagem ao ensino de História, que, desde 1996, 
com a LDB e os PCNs em 1997, já sinalizavam a importância dos temas transversais, das questões 
étnicas e pluriculturais do nosso país e que em 2003 é tornado lei que obriga, nas instituições esco-
lares o ensino de História e cultura Afro-brasileira.
A proposta desta pesquisa é fazer um levantamento bibliográfico das principais produções histo-
riográficas acerca do tema História da África e diásporas africanas para o território brasileiro e seus 
desdobramentos, que são utilizadas como fonte para elaboração dos conteúdos do livro didático 
de História do Brasil, de como está sendo construída a narrativa e o discurso histórico deste livro e 
tentar perceber as mudanças e as novas abordagens com a obrigatoriedade do ensino de história 
da África e Cultura Afro-brasileira, analisando produções antes e após a lei federal 10.639/03. 
Entendendo a importância da inclusão da temática africana nas instituições de ensino para a for-
mação da consciência histórica livre de preconceitos e fortificada no discurso de pluriculturalidade 
e diversidade étnica que nosso país é formado, trazer esse tema para sala de aula também serve 
de elementos para a descristalizar a imagem que se tem do continente africano nos alunos e prin-
cipalmente dos elementos difusores dessa nova abordagem da história da África, a escola, o livro 
didático e o professor.
Portanto, entendo a validade dessas discussões para o aprimoramento do Ensino de História e o 
Ensino de História da África e cultura afro-brasileira notamos que estamos num momento de rea-
valiação e renovação de nossas práticas de ensino buscando assim, um novo eixo de compreensão 
para revermos as narrativas nos livros didáticos que constituem a formação do nosso país e socie-
dade brasileira, com forte influência dos povos africanos devidamente reconhecidos e integrados 
à História do Brasil. É somente com a devida compreensão de sua história e cultura que iremos 
romper com os paradigmas de uma história da África submissa e de leitura preconceituosa.

Cristiane de Almeida Gonçalves (orgão público - Prefeitura Municipal de Alagoinhas)
• Mas, quem foi que falou em África? Práticas e Representações do continente africano nas 

Histórias em Quadrinhos do Fantasma
Em um determinado lugar da África, mais precisamente na Caverna da África, em meio aos pig-
meus bandar, existe um homem mascarado que vive, segundo as lendas, há mais de quatrocentos 
anos. “O Espírito que Anda”, ou mais precisamente Fantasma, é um herói que mesmo não tendo 
superpoderes, resolve todos os tipos de problemasentre as “tribos” africanas, apaziguando os âni-
mos entre os nativos que estão sempre em clima de guerra, uma vez que não possuem condições 
de viverem por sua própria conta. Além disso, Fantasma ainda encontra tempo para combater 
caçadores e malfeitores que invadem a “imensa selva” com objetivos diversos. Nas “horas vagas” ele 
ajuda os presidentes dos países africanos, evitando golpes de estado ou orientando-os sobre no-
ções básicas de como governar de modo justo para todos. Fantasma funciona como uma espécie 
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de “Comitê de Segurança da ONU” entre os povos do continente africano, ora garantindo a paz, 
ora julgando os diferentes conflitos em que estes se encontram. Criado por Lee Falk nos anos 1930, 
Fantasma pode nos indicar elementos diversos para pensar as diferentes representações da África 
existentes no ocidente. África enquanto lugar, imensa selva, destituído de valores civilizatórios, ou 
manancial de aspectos naturais se constitui em possibilidades para pensar as formas como o conti-
nente foi representado em meios de divulgação e mídias diversas.Essas histórias em quadrinhos são 
dotadas de mecanismos, textos e representações que permitem entender formas de pensar, agir, 
ser e representar de uma sociedade. Sendo assim, as Histórias em Quadrinhos servem como fontes 
para a História, o que explica as possibilidades de entender este uso como fonte-objeto, possuindo 
uma poderosa capacidade de difundir representações. Inicialmente publicado pela EBAL no Brasil, 
as revistas do Fantasma foram lidas por diferentes gerações de brasileiros entre os anos de 1940 aos 
anos 2000, quando deixou de ser publicado. O presente trabalho tem como objetivo discutir as 
representações do continente africano nas revistas do Fantasma, apontando questões relacionadas 
com a forma pela qual são vistas as Histórias em Quadrinhos em nossa sociedade, e mostrando que 
este veículo, longe de ser “inocente”, é na verdade um poderoso instrumento de mensagens, pro-
pagando textos subliminares. Para este trabalho foram analisados exemplares dos anos 1970, bem 
como bibliografia específica sobre as Histórias em quadrinhos e o continente africano.

Jussara Oliveira De Souza (ASCOOB ITAPICURU)
• A colcha em retalhos: a (s) áfrica (s) e sua (s) representação (ões) nos livros didáticos de 

história
A lei 10639 trouxe à tona a obrigatoriedade do Ensino da História da África, bem como dos negros 
e negras de nosso país. Estabeleceu regras para que determinados conteúdos fossem vistos em 
diferentes níveis do ensino, colocando em questão antigos tabus e preconceitos, típicos de uma 
sociedade que se via bem resolvida em termos raciais, mas que infelizmente ainda não superou 
problemas elementares, a exemplo da rejeição aos temas voltados para o continente africano, por 
exemplo. Tendo em vista as contribuições dos povos do continente africano para a formação his-
tórica do povo brasileiro, faz-se necessário analisar como seus povos vêm sendo representados nos 
livros didáticos adotados na rede pública estadual de ensino de Santaluz, cidade do território do 
sisal, distante 530 km da capital baiana. Sendo o livro didático um “espelho”, pode ser também uma 
“tela”, revelando-se de forma significativa para entender as representações e ideias dos autores. Pa-
rafraseando Perruci, os livros didáticos trazem grandes confusões, notadamente quando mostram 
os africanos como homogêneos, dotados de práticas e costumes universais. Neste sentido, o pre-
sente trabalho tem como objetivo discutir e analisar como estão sendo aplicadas as propostas da 
Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história da África e dos negros e negras deste país. 
Dentro desse contexto, destaca-se o paradigma em que a lei formulada, levando a construção de 
uma relação de sinônimos para as categorias “negro” e “africano“ como também “afro-brasileiro” 
e “africano”. Ao que parece, só pode ser enfrentado essa amálgama existente entre essas palavras, 
mediante a aceitação das categorias “raciais”. (“discurso invertido” entendido de por Michel Fou-
cault). Tais conceitos retiram, mesmo que implicitamente, a cidadania dos homens negros e mu-
lheres negras. Sendo assim, o silêncio, desconhecimento e representações eurocêntricas precisam 
ser mais bem compreendidas. Para este trabalho foram analisados os livros didáticos de História, 
adotados na rede municipal e estadual de Santaluz, bem como autores que discutem as questões 
relacionadas com o Ensino de História, estudos da cultura negra e do continente africano.
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Soraia De Cristo Santos (Colégio Estadual Eliel Martins)
• Os reinos eram reinos? Representações e controvérsias sobre as unidades centralizadas do 

continente africano nos livros didáticos.
O continente africano é objeto de diferentes debates nos livros didáticos. Em alguns, quase não 
aparecem linhas que narrem sobre o passado da África. Em outros, quando ocorre, se faz de forma 
estereotipada, representando este continente de forma grosseira e jocosa. Na África existiram di-
ferentes experiências políticas, desde sociedades sem Estado, bem como povos que optaram pela 
centralização em torno de um líder, ou símbolo, todavia, esta história política africana muitas vezes 
não é exposta nos livros didáticos, o que reforça a ideia de uma inferiorização da África que acaba 
conduzindo ao reforço dos estereótipos, como se a história do continente africano tivesse sua ori-
gem a partir do escravismo. O conhecimento de um passado histórico anterior à dominação colo-
nial, que apresente os Reinos e a estrutura política daquele povo, a exemplo de Gana, Mali, Songhay 
e Congo, pode ser um caminho para a desconstrução da imagem negativa que se elaborou a res-
peito dos africanos e seus descendentes, combatendo o que Chimamanda Adichie denomina de 
“os perigos de uma história única”. Nesse sentido, este trabalho objetiva discutir as representações 
sobre os Reinos Africanos acima citados, nas coleções dos livros didáticos utilizados pela rede es-
tadual do município de Ouriçangas (BA). A proposta faz parte de um projeto em construção, que 
visa analisar o modo como a Lei 10639/03 tem sido aplicada neste município.

Mariana Schlickmann
• A introdução dos estudos africanos no brasil: Uma análise da produção acadêmica brasileira 

na área de História – 1959/1987
Carlos Lopes, John Fage e Philip Curtin, analisaram a construção da historiografia africana na Euro-
pa e nos Estados Unidos e apontaram alguns pressupostos de como a África é/era apresentada nas 
produções ocidentais e nos estudos dos próprios africanos. No Brasil, alguns pesquisadores realiza-
ram esforços parecidos, mas focando sempre a primeira metade do século XX. Dessa maneira, faz-
se necessário elaborar uma análise historiográfica que objetive principalmente examinar as obras 
produzidas nas décadas de 1960, 1970 e 1980 sobre o continente africano no Brasil. O presente 
artigo busca, em certa medida, preencher esta lacuna na historiografia africana produzida no país

Josenildo de Jesus Pereira (Universidade Federal do Maranhão/UFMA)
• A pesquisa e o ensino de África: as representações da Africa e de africanos em livros de 

história do PNLD/Brasil.
Neste trabalho desenvolve-se uma reflexão em torno de temas e das representações relativas ao 
continente africano e a seus povos apresentados em livros didáticos de história financiados pelo 
Programa Nacional do Livro Didático/PNLD com o propósito de se analisar a relação entre a lógica 
do discurso de autores deste conjunto de livros e o arcabouço legal constante na Lei 11 645/08 
e nos demais dispositivos legais referentes à experiência racial brasileira em sua totalidade, mas 
sobretudo, no que se refere ao campo da Educação Básica tendo-se por pressuposto que os livros 
didáticos para além de um material didático, são textos escritos e articulados sob perspectivas 
político-ideológicas de seus autores sob determinadas condições de produção. E, enquanto tal, 
incorporam dimensões da memória individual e coletiva. Logo, num país no qual o racismo é uma 
de suas varaveis culturais este podem ser passadores culturais quanto a permanência e ou a supe-
ração deste.



652

Ivaldo Marciano De França Lima (UNEB Universidade Estadual da Bahia - Campus Alagoinhas.)
• E a noite se fez escura: a guerra civil de Ruanda e suas repercussões nos jornais e no cinema.

Em 1994 o mundo estava às vésperas de mais uma copa do mundo. O Brasil encontrava-se em 
campanha para presidente. O mundo caminhava na “normalidade” das guerras, tensões, conflitos 
e paz nas mais diferentes regiões do mundo. Entretanto, no dia 06 de abril deste mesmo ano, o 
‘mundo’ fica sabendo de que o avião do presidente ruandês, Juvénal Habyarimana, foi atingido por 
um míssil, lançado pelas forças de Kagamé (a FPR), segundo alguns, ou pelas milícias interahamwe, 
segundo outros. Nenhum sobrevivente desta tragédia. Retornando de uma reunião de negocia-
ções para a assinatura do acordo de paz, Habyarimana não conseguiu levar cumprir o que lhe foi 
imposto. Sua vida fora ceifada por um contexto do qual ele fazia parte: hutu por nascimento, seu 
governo vinha sendo questionado e combatido pelas forças da Frente Patriótica Ruandesa, dirigido 
por Paul Kagamé, que pertence ao grupo tutsi. Após o trágico assassinato de Habyarimana, rádios 
e jornais ligados a Interahamwe, as milícias hutu, incentivam abertamente o extermínio dos tutsis, 
por eles denominados de “baratas”. E este foi o desfecho de praticamente cem dias de assassina-
tos em massa de milhares de homens e mulheres tutsis. Esta terrível atrocidade, responsável pela 
morte de mais de um milhão de pessoas (ou, treze por cento da população de Ruanda) ainda 
hoje é objeto de intensas discussões por parte de diferentes estudiosos, que buscam entender os 
motivos desta verdadeira tragédia humana, de dimensões maiores do que o holocausto judeu, se 
lembrarmos de que o conflito ruandês ocorreu em apenas cem dias. “Hutus e tutsis em guerra de 
dois lados”, “guerra tribal” ou “étnica”, “genocídio étnico”, dentre outros conceitos, são/foram utili-
zados por uma bibliografia que até o presente se utiliza de conceitos baseados, grande parte, em 
estereotipias naturalizadas sobre o continente africano, e que longe de esclarecerem, criam mais 
névoas sobre os fatos ocorridos entre os meses de abril e julho de 1994. Em meio a esta questão, 
vem à tona no ocidente o chamado Afro-pessimismo, que consiste na tese abertamente defendida 
por alguns jornalistas de que “África é um continente inviável e ingovernável”. Assim sendo, o que 
diziam as matérias dos jornais diários veiculados durante os cem dias da guerra civil? Informavam 
sobre os conflitos, ou reforçavam estereótipos? Quanto aos filmes produzidos após a guerra, con-
seguem mostrar a complexidade do evento, ou também contribuem para consolidar estereótipos 
e homogeneidades? Este trabalho objetiva discutir as representações existentes nos jornais per-
nambucanos durante os cem dias da guerra civil ruandesa, bem como analisar as cinco principais 
produções fílmicas produzidas sobre o evento em questão, no sentido de apontar problemas de 
caráter teórico existentes nos mesmos.

Raphael Souza Lima (Universidade Federal de Pernambuco)
• A feitiçaria dos Mestres: os catimbós sob as contribuições de Mário de Andrade e Câmara 

Cascudo entre 1920 e 1940.
Renegadas por certa tradição intelectual, denunciadas pelos jornais e perseguidas pelo estado sob 
rótulos de feitiçaria, charlatanismo, curandeirismo, as práticas de catimbós foram, em geral, no iní-
cio do século XX, relegadas a condições de ilegalidade e marginalidade nos estados de Pernambu-
co, Paraíba e Rio Grande do Norte. Por outro lado, também foram produzidos certa quantidade de 
discursos que observavam essas práticas como elementos da riqueza cultural brasileira, entre esses 
destacamos os estudos de Mário de Andrade e Câmara Cascudo. Diante dessa verdadeira batalha 
na qual regiões, interesses e argumentos tanto se distanciam, o que podemos considerar como 
conhecimento que se produziu a partir dessas práticas e discursos? Buscamos aqui uma leitura dos 
trabalhos desses intelectuais visando construir uma compreensão, do que se chamou de Catimbó 
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nas diferentes regiões analisadas; observando, para tal empreitada, lugares de enunciação, con-
cepções teóricas, objetivos e conclusões. Estas obras, produzidas entre as décadas de 1920 e 1940, 
constituem importante documentação para que possamos compreender os catimbós em alguns 
de suas práticas e aspectos históricos, religiosos e conceituais. Também, paralelo a todo esse pro-
cesso de encantos, discussões e produção de conhecimentos está a trajetória histórica do contato 
entre duas regiões de um mesmo país. Lugares que em uma mesma época pareciam polarizar-se 
entre os discursos de tradição e modernidade. Além disso, ao estudar a história dessa manifestação 
religiosa estamos também contribuindo no estudo das religiosidades populares e aspectos sócio-
culturais de parte da população do Nordeste e do Brasil.

Glícia Caldas Gonçalves da Silva (Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro)
• Fé e religiosidade nas irmandades dos homens de cor no Rio de Janeiro imperial – 

construindo identidades.
O presente artigo é parte de uma pesquisa que ora vem sendo desenvolvida sobre o cotidiano da 
vida da população negra na cidade do Rio de Janeiro Imperial. Trataremos aqui das irmandades, 
aquelas constituídas pelos “homens de cor”, vivenciadas através de um catolicismo barroco, que 
se caracterizavam por elaboradas manifestações externas da fé, missas celebradas por dezenas de 
padres, com corais e orquestras, ambientes altamente decorados, funerais grandiosos e procissões 
cheias de alegorias, com a participação de centenas de pessoas. Espaço de conquista dessa po-
pulação que circulavam numa sociedade altamente hierarquizada, onde podiam vivenciar suas 
tradições culturais. Considerando a importância do sentimento de pertença grupal no processo 
de construção identitárias, as decorrências do orgulho de si e a necessidade de preservação dos 
grupos étnicos e dos materiais de matrizes africanas.

Nivea Maria de Araújo Santana (Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco)
• A possibilidade do outro: Lei 10.639/03, História e Alteridade

As peculiaridades que caracterizam o racismo no Brasil, fruto de um longo processo de histórico e 
cultural, fazem com este seja um caso ímpar no mundo, chegando de se criar a ideia da existência 
de uma democracia racial no país, o que torna o preconceito ainda mais difícil de ser combatido. 
Permitindo, assim, que ainda mantenhamos um discurso permeado por expressões e ditos precon-
ceituosos, mas que ainda são socialmente aceitos e por isso, raramente repreendidos, pois o racista 
nunca sou eu é sempre o outro.
Assim, uma vez que não se pode apagar os eventos do passado, como tentou fazer Rui Barbosa ao 
ordenar a queima dos documentos que tratavam da escravidão, nem tampouco, conforme colo-
ca (VERÍSSIMO, 2013) “se legisla sobre o sentimento, não se muda um hábito de pensamento ou 
uma convicção” através de decreto, é preciso rever os fatos sob uma nova perspectiva, em outras 
palavras, é preciso que haja uma ressignificação da imagem que a sociedade construiu para os 
afro-brasileiros e para tanto é necessário trazer para a sala de aula a discussão em torno da noção 
de alteridade.

Carmem Gessilda Burgert Schiavon (FURG) , Gabriela Teixeira Gomes (Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Santo antônio)
• O ensino de História e a implementação da Lei 10.639/03: análise de caso de práticas 

educativas antirracistas em uma Escola pública
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A educação brasileira tem sofrido intensas transformações nas A educação brasileira tem sofrido 
intensas transformações nas últimas décadas; no entanto, a discriminação racial e o racismo ain-
da se fazem presentes nos bancos escolares e em diferentes níveis de ensino. Assim, o processo 
de retroalimentação do mito da democracia racial e da ideologia do branqueamento reforça as 
práticas racistas que também são potencializadoras da desigualdade e da marginalização histórico-
cultural da população afrodescendente no Brasil. Nessa perspectiva, o presente trabalho objetiva 
apresentar uma discussão acerca do racismo no ambiente escolar, bem como práticas educativas 
antirracistas realizadas com adolescentes de uma escola pública do município de Pelotas (RS), 
no contexto do componente curricular de História, com vistas a efetivar a implementação da Lei 
10.639/03, que alterou a LDB de 1996, e tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africa-
na e Afro-Brasileira nas instituições de educação básica – públicas e privadas – de todo território 
brasileiro.

Suellen de Souza Lemonje (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Prática docente: O blog como recurso pedagógico para ensinar História da África

Sabendo da escassez de informações sobre o continente africano nos bancos escolares, e visando 
suprir essa demanda nas escolas, o Estágio Supervisionado de História da autora problematizou a 
lei 10.639/03, que tornou obrigatório o estudo de história e cultura de africanos e seus descenden-
tes no Brasil. Atrelado a essa temática, o objetivo central deste artigo é estabelecer o diálogo entre o 
Ensino de História da África e o uso de tecnologias digitais em sala de aula, bem como a construção 
de materiais didáticos que foram utilizados durante o processo da prática docente.
Neste artigo pretende-se analisar as abordagens utilizadas durante o estágio docência e os ca-
minhos encontrados pela autora para desempenhar seu processo de ensino e aprendizagem, na 
sétima série, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Para fugir dos 
paradigmas dos livros didáticos tradicionais que reforçam estereótipos, optou-se por elaborar di-
ferentes materiais didáticos que abordaram a temática do ensino de história da África. Para tanto, 
foram utilizados documentos históricos escritos e iconográficos, além do uso de tecnologias como 
música, vídeos, blogs, sites.
Esta experiência foi possível pela estrutura que a escola oferece, e em virtude do projeto federal 
PROUCA (programa um computador por aluno), em que os estudantes ganharam netbooks para 
o uso em sala de aula. Frente a esta realidade escolar foi possível a criação e o manuseio do blog 
“www.estudandoocontinenteafricano.blogspot.com” criado pela autora para orientar e mediar o 
conhecimento sobre o continente africano, sua geografia, seus reinos, sua forma de comércio e o 
contato com outros povos. 
No blog foram publicados os materiais didáticos elaborados e as atividades produzidas, que fica-
ram à disposição dos estudantes. Esta ferramenta motivou as práticas de leitura e escrita, além 
de tornar-se um espaço de troca de conhecimento. É considerável classificá-lo como um “recurso 
pedagógico”, ou até mesmo como um material didático, à medida que muitas atividades foram 
realizadas por meio da publicação das respostas online, onde os alunos acessavam o site em aulas 
específicas, interagindo com o conteúdo apresentado.
Por muito tempo os professores de história foram formados para analisar documentos escritos, 
mas com a ampliação do conceito de fonte abriram-se novas possibilidades na construção do co-
nhecimento histórico. Frente a esta nova realidade, coube ao professor mediar esses novos recur-
sos, ajudando os estudantes a problematizar os textos e as imagens provenientes dos meios tec-
nológicos, como propagandas de televisão, filmes, internet e blogs, ajudando a formar um sujeito 
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crítico e consciente, que compreende os processos históricos, dentre eles, a importância do estudo 
de história da África

Amauri Junior da Silva Santos
• Sujeitos invisibilizados: Os atores da História e cultura afro-brasileira nos livros didáticos de 

História (PNLD/2008).
Se, por um lado, ficou claro para os pesquisadores que se inclinam sobre o continente africano, 
que este não deve ser tratado de forma homogênea e simplificada; por outro lado, o mesmo não 
tem acontecido na perspectiva de entender a presença dinâmica e ativa dos africanos e afro-bra-
sileiros na construção do Brasil. O que temos visto é uma história submersa em uma perspectiva 
elitista branca que, quando dá vez a esses atores silenciados, transitam por lugares comuns e temas 
já debatidos. A proposta é trazer à luz o protagonismo de sujeitos que outrora foram silenciados 
pela historiografia. É nesse sentido, que o presente trabalho se propõe investigar a participação 
do negro africano na construção da história do Brasil e como essa participação é apresentada nos 
livros didáticos de História adotados no munícipio de Rondonópolis – MT (PNLD/2008), após a 
promulgação da Lei 10.639/03.

Flávia Rodrigues Lima da Rocha (SEE- Secretária de Estadual de Educação)
• Promoção de Igualdade Racial na Escola: velho desafio, novas propostas

O presente trabalho é fruto das experiências desenvolvidas na Oficina Tradição Oral Africana na 
Luta pela Igualdade Racial, na Escola Lindaura Martins Leitão, com turmas do 7º Ano, do Ensino 
Fundamental, como parte do projeto de extensão Revisitando o currículo de história do Acre da 
educação básica através da história oral. A importância dessas atividades realizadas na escola gira 
em torno da concretização das intenções traçadas por esse projeto que visa implantar a prática da 
oralidade como técnica de ensino na escola, bem como combater o racismo a partir da valorização 
da tradição griot africana. Este trabalho com a tradição oral africana na luta pela igualdade racial 
tem como objetivo dialogar com outra perspectiva metodológica, fazendo uso da história oral 
como estratégia de aplicação da lei 10.639/2003 na escola. Nessa perspectiva, algumas atividades 
foram trabalhadas no decorrer da oficina, como por exemplo: levantamentos dos conhecimentos 
prévios dos alunos sobre questões raciais; apresentação das características da cultura e do saber 
griot através de imagens; contação de história por parte dos alunos; amostra e discussão do vídeo 
“Griots, guardiões da história oral”; exposição de lendas, fábulas e história que são cantadas através 
dessa cultura; roda de conversa sobre a relação do valor da cultura griot com as diversidades cul-
turais e o combate ao racismo; contextualização da história da boneca abayomi e confecção desta 
pelos alunos. Foram construídos espaços de debates e de reflexões durante o desenvolvimento 
das atividades, sendo possível perceber vivências e relações de troca entre sujeitos em sala de aula. 
Os conteúdos escolares correspondem também às formas de apresentação de determinado saber 
escolar, as quais podem ser por escrito ou por oralidade, via debates, atividades em grupo, apre-
sentação de uma peça teatral etc. (BITTENCOURT, 2005, p.106). Dessa forma, podemos considerar 
a importância do debate acerca da promoção da igualdade racial utilizando para tanto a tradição 
oral na busca por outras possibilidades, outros percursos, outras narrativas que problematizem 
e direcionem comportamentos antirracistas, práticas não discriminatórias, atitudes de repeito e 
reconhecimento para com a pluralidade de cultura, de identidade e de povos.

José Luiz Xavier Filho (Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos)
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• Reflexões sobre a identidade negra: construção so sujeito negro
A história do Ocidente limitada por uma visão eurocentrista, quase sempre tratou como não rele-
vante à história de outras regiões. Esse olhar, que tem subordinado e diminuído a importância de 
outros povos e que apresenta a Europa como eixo do movimento evolutivo, foi impulsionado des-
de a Antiguidade. A África, desde então, passou a ser vista como distante, como uma região sem 
importância. Ao contrário do que prega essa versão estereotipada das populações e das culturas 
africanas, o continente foi palco de uma ampla e complexa diversidade histórica, que começa com 
os primórdios da humanidade. Somos herdeiros da civilização europeia ocidental e temos, desde 
o início, uma história oficial: é a versão escrita pelos cronistas fortemente marcada pela ação dos 
grupos sociais predominantes, isto é, a história conservadora do branco vencedor. E a história dos 
negros? Dessa forma, é urgente que se resgate a trajetória de um continente que contribuiu de 
maneira evidente para a constituição de várias civilizações. O trabalho propõe a teorização acerca 
da formação da(s) identidades(s) do sujeito pós-colonial, com o propósito de compreender de 
que forma as identidades desses indivíduos são forjadas nas relações de poder estabelecidas após 
o colonialismo.

Eliana Santos da Silva Laurentino (Estado RJ)
• Trajetórias de uma historiografia: memória e cultura afro brasileira na Baixada Fluminense

Ao longo das últimas duas décadas, os estudos sobre escravidão, diáspora africana, cultura afro 
brasileira e a condição do negro na Baixada Fluminense tem se multiplicado como temas de pro-
jetos pedagógicos, de pesquisa e de extensão e em diferentes instituições da região. Tal temática 
na Baixada Fluminense permite entender as teias que os agentes construíram, sendo necessário 
pensar as referências sócio históricas como lugares de pesquisas e ensino.
Assim, esse trabalho busca apresentar alguns estudos realizados sobre a temática da cultura Afro 
Brasileira e como eles estão relacionados a identificação e divulgação de locais de memória da es-
cravidão africana e do tráfico de escravos na Baixada Fluminense.
A proposta é acompanhar o processo das produções historiográficas na região, e dos agentes dessa 
historiografia na Baixada Fluminense. Considerei oportuno apresentar um panorama dos autores 
e alguns estudos que tiveram ação pioneira. Contudo, nesse trabalho terá destaque os atores que 
estiveram ou estão envolvidos com a temática da cultura afro brasileira, ou seja, os trabalhos que 
abordam desde a história da África e do afro descente incluindo as experiências históricas da po-
pulação escravizada, que após a travessia do Atlântico incorporaram elementos africanos ao seu 
dia-a-dia e construíram uma nova identidade.

Patricia Nogueira (secretaria de estado de educação do Distrito Federal)
• “O teu cabelo não nega”: Educação para as relações étnico-raciais na política de formação 

dos/as profissionais da educação no DF. (2003-2013)
O presente artigo resulta de pesquisa que analisou a política de formação continuada dos(as) 
educadores(as) Secretaria Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvida pela Escola de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação -EAPE- instituição responsável pela formulação e 
implementação dessa política pública. Os instrumentos de pesquisa foram as propostas dos cursos 
ofertados pela EAPE no período de 2003 a 2013, tendo como foco as questões étnico-raciais. Por 
meio desta, buscou-se compreender o percurso delineado, nos silenciamentos e visibilidades da 
temática, apontando suas contribuições para a implementação da lei 10639/2003, que institui a 
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obrigatoriedade do ensino da história e cultura afrobrasileira e africana, e das Diretrizes curriculares 
nacionais para a educação das relações étnico-raciais.

Josefa Neves Rodrigues (Professora Secundarista e Universitária)
• A Cultura Negra na Construção de Identidade na Academia Pública Brasileira.

Artigo elaborado objetivando à participação no Simpósio Temático do XXVIII Simpósio Nacional 
de História, com foco nos estudos acerca da Identidade e Cultura das Populações Negras, em espe-
cial sobre as populações negras brasileiras e os saberes extraordinários em questão, e pretende-se 
elaborar conexão com o projeto em andamento intitulado: As Cotas Raciais Em Um Processo En-
viesado de ações Afirmativas nas Principais Universidades Públicas do Estado de São Paulo, com-
preendidas aqui por: USP, Unicamp e UNESP. 
Para tanto, discutiremos a questão das populações colonizadas e, ora descolonizadas, no que tange 
a posição do dominador sobre a influência cultural por imposição. Enfatizar-se que tal comporta-
mento dar-se pela supremacia de políticas hegemônicas em conceitos que remonta o ideário do 
século XIX, implantados sob pressupostos de superioridade de uma cultura sobre a outra. Tendo 
como afirmação teórica os seguintes pensadores: Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (USP), Kaben-
gele Munanga (USP), Stuart Hall, Antonio Risério, Boaventura Sousa Santos.
Discute-se também a questão da miscigenação brasileira, enquanto construção de identidade na-
cional. As epistemologias do norte sobre os processos de domínio cultual e a intencionalidade dos 
modelos cientificistas em perpetuar a superioridade sobre as populações descolonizadas, africa-
nas, afro-brasileiros e indígenas, no Brasil e de certo modo, em torno do mundo.

043. Entre a curva e o caso: velhos e novos desafios para a História da Família
Coordenação: Ana Silvia Volpi Scott e Carlos de Almeida Prado Bacellar

Resumo: Este Simpósio Temático pretende aprofundar as reflexões sobre os velhos e novos desa-
fios para o estudo da família em perspectiva histórica. No universo complexo da sociedade luso-
-brasileira, no período colonial e mesmo ao longo do período Imperial, é fundamental a discussão e 
o debate que vem se construindo em torno da História da Família, através da exploração de fontes 
de caráter variado, de cunho quantitativo ou qualitativo. Portanto, serão preferencialmente aco-
lhidas comunicações que apresentem resultados de pesquisa nesta perspectiva e/ou que discutam 
questões de caráter teórico-metodológico no âmbito da problemática que é o fio condutor da 
proposta, qual seja, a família como objeto de pesquisa para o historiador, e as variadas abordagens 
utilizadas para o aprofundamento de seu estudo. Neste caso, quer chamar-se a atenção para o uso 
de metodologias de cunho serial e quantitativo (representadas pela “curva”) e as mais recentes in-
cursões ao estudo das trajetórias (representadas pelos estudos de “caso”), propondo o debate em 
torno de seus e diálogos possíveis entre as mesmas. É intenção estimular e valorizar contribuições 
que investiguem o rico e distinto universo familiar em contextos regionais mais trabalhados, assim 
como aqueles que ainda não foram contemplados de maneira mais recorrente pela historiografia. 
Da mesma maneira serão bem-vindas propostas que apresentem a reaproximação à temas e fontes 
tradicionais, revisitadas através de novas propostas metodológicas, oferecendo contribuições para 
se analisar a complexidade dos sistemas familiares vigentes no passado brasileiro.
Justificativa: Nas últimas décadas o estudo da família tem atraído a atenção de especialistas de 
diferentes áreas. No campo da história as análises sobre esta instituição têm crescido de maneira 
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espetacular, contribuindo de forma decisiva para o debate. Por outro lado, além da simples cons-
tatação relativa ao aumento da produção sobre o tema, outro ponto que merece ser aprofundado 
diz respeito às diferentes formas de se estudar a família em perspectiva histórica. Em outras pala-
vras, é necessário estarmos mais atentos à produção no campo da História da Família nos últimos 
trinta anos, para subsidiar a análise relativa às várias abordagens, metodologias e fontes que os pes-
quisadores lançaram mão para conhecer, dissecar e esmiuçar essa instituição que é praticamente 
universal em todas as sociedades.
É possível constatar muitas mudanças em relação às maneiras de se produzir o conhecimento so-
bre as organizações familiares que caracterizaram o nosso passado. Mais do que isso, a infinidade 
de trabalhos que têm vindo a público expressa, de forma clara, como essas diferentes maneiras de 
abordar o tema tem contribuído decisivamente para o debate, expondo toda a complexidade em 
torno das relações que envolvem seus membros, e que podem ser abordadas através da lógica da 
solidariedade, do apoio e da cumplicidade, assim como também é possível penetrar no campo das 
disputas e dos conflitos que dividem e antagonizam seus integrantes.
Dessa produção emergiu o quadro de múltiplas e distintas “famílias”, que é resultado da coexis-
tência de diferentes etnias, da introdução e manutenção plurissecular da escravidão, dos fluxos 
imigratórios recorrentes (compulsórios ou não), da grande mobilidade interna no território, que 
somados a outros fatores, concorreram para a conformação de uma sociedade complexa e hierar-
quizada, de acordo com critérios jurídicos, étnicos e socioeconômicos.
Não obstante os estudos na área de História da Família têm revelado que, na prática, frequente-
mente as famílias buscavam formas alternativas de organização, que se contrapunham aos mode-
los que se queriam instituir e impor.
Entre os desafios mais estimulantes que se apresentam aos historiadores, para além dos temas e 
das questões apontadas é a combinação mais consistente, efetiva e produtiva das metodologias 
que estão disponíveis para os pesquisadores que envolvem aquelas mais interessadas nas “curvas” 
(ou seja, as análises seriais e quantitativas) e aquelas que se voltam prioritariamente para os “casos” 
(preocupadas principalmente com o estudo das trajetórias). Se as contribuições pioneiras estavam 
mais interessadas nas curvas relativas às principais variáveis demográficas, cuidando de conhecer 
as taxas, os índices, as médias, o aporte da micro-história e dos seguimentos nominativos tem, 
nos últimos anos, trazido mudanças substanciais na maneira de se produzir a história da família. 
Há uma tendência muito forte em explorar estudos de casos, de uma ou algumas famílias, o que 
compreende, na maioria das vezes uma profusão de nomes, genealogias e construção de redes e 
suas representações gráficas com infindáveis “linhas e nós”, mas que são de difícil compreensão e 
interesse para a elaboração de quadros interpretativos mais amplos e que possibilitem a proble-
matização dos sistemas familiares. Hoje está mais do que comprovada a complexidade da família 
e das relações entre seus membros mais próximos e/ou mais distantes. A questão que se coloca é 
como tratar adequadamente essa complexidade. O problema é que há muito pouco entre estas 
duas instâncias de análise: a curva e o caso. Portanto, propõe-se aqui abrir a discussão sobre os 
velhos e novos desafios em relação à História da Família, submetendo mais uma vez, ao Simpósio 
Nacional da ANPUH, fórum privilegiado e que, nos últimos eventos, já se tornou uma tradição o 
debate sobre este tema.

Milton Stanczyk Filho (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE)
• As (des)venturas dos Capitães: estratégias do fazer-se elite num sertão de fronteira aberta. 

(Curitiba, séculos XVII-XVIII)
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Seria a estratégia – enquanto conceito – apenas uma maneira enfática de combinar motivações 
pessoais com restrições definidas pelo ambiente, talvez econômicas, talvez demográficas, de in-
divíduos de um tempo pretérito? É possível evidenciar empiricamente que determinados planos 
eram traçados a longo prazo de forma consciente por seus atores sociais e que os mesmos eram 
reconhecidos e aceitos por seus pares? O conceito dá conta de distinguir entre aqueles sujeitos que 
os fazem, daqueles que são afetados por determinada estratégia? A presente pesquisa tem por ob-
jetivo averiguar a possibilidade de que tal arcabouço conceitual seja utilizado para que possamos 
redescobrir – por meio do paradigma do curso de vida – os arranjos familiares, as decisões a curto 
e longo prazo e a antecipação do porvir de indivíduos que tiveram suas escolhas fundamentadas 
nas franjas meridionais da América portuguesa colonial na passagem do seiscentos para o setecen-
tos. Busca-se compreender como na vila de Nossa Senhora da Lux dos Pinhais de Curitiba, e em 
seus sertões, a sociedade resolvia os impasses entre a posse de terra, prestígio social e formação de 
cabedal, atentando, neste processo, para o papel das alianças familiares nos mecanismos de inclu-
são e exclusão social. Utilizando-se dos registros de compra e venda de terras, de testamentos e in-
ventários post-mortem, das cartas de sesmarias, dos assentos paroquiais de batismo, casamento e 
óbito, da reconstituição de alianças familiares e do percurso político e econômico, recompôs-se as 
‘estratégias de bem viver’ de três capitães radicados e que transitaram por aquelas paragens, den-
tre aqueles estabelecidos como nobres da terra e de proeminência local, dentro de uma lógica de 
hierarquia social costumeira. Compreende-se tais estratégias enquanto o conjunto de decisões to-
madas ao longo de suas vidas, especialmente aqueles relativas a: 1) Formação e estabelecimento de 
laços de parentesco, principalmente por meio do casamento e do compadrio; 2) pertencimento às 
instâncias administrativas de controle e ordenamento populacional; 3) posse e aquisição de terras 
e de outros homens. O estudo permite, por um lado, entrever as brechas que uma sociedade em 
tese hierárquica e ordenada, oferecia para que indivíduos (des)providos de nome e condição pelo 
seu nascimento empreendessem trajetória de mobilidade social ascendente; de outro, perceber 
que demais personagens conheciam o ordenamento que permitia tal acesso mas, mesmo traçando 
os caminhos ‘ideais’, eram relegados a um plano periférico dentro daquela sociedade.

Mateus Rezende de Andrade (Programa de Pós-graduação em História - UFMG)
• Distinção, Honra e Poder: dinâmicas familiares dos eleitores da paróquia de Piranga – Minas 

Gerais, século XIX.
A construção do Estado Nacional teve como eixos balizadores a disputa entre o projeto da unidade 
e a busca da autonomia regional. O primeiro era dirigido pelo aparato político instalado no Rio 
de Janeiro que propagandeava sua causa através do discurso da manutenção da ordem interna e 
da capacidade da monarquia bragantina em fazer frente à pressão inglesa pelo fim do tráfico. Já o 
segundo foi emplacado por elites coloniais que resistiam em não perder o seu mando e influência. 
Contudo, as elites escravistas regionais estabeleceram uma condição sine qua non a este Estado 
centralizado e hegemônico: autonomia para gerir suas províncias, a qual foi concretizada com o 
Ato Adicional de 1834, que estabeleceu a divisão constitucional das respectivas competências do 
governo central e dos governos provinciais.
Sobre estas elites, a historiografia tem mostrado que uma das maiores preocupações residia na 
busca por reforçar e criar redes clientelísticas, assim, torna-se latente o esforço de se compreender 
os mecanismos internos da ação política e sua relação com uma sociedade hierarquizada, onde 
classe e status entrelaçavam-se. Deste modo, este trabalho versa sobre as dinâmicas familiares dos 
eleitores da paróquia de Piranga, elegendo-as como elemento chave à compreensão da estrutura-
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ção deste grupo político e indicativas das estratégias, ambições e disputas em âmbito local.
Analisando inventários post-mortem, testamentos, registros paroquiais de batismo, listas nomina-
tivas de habitantes e o registro paroquial de terra, foi possível estabelecer profícuo diálogo com au-
tores que ponderaram os vários processos de continuidade na transição da colônia para o império, 
tendo por base analítica as relações familiares.
Teoricamente, tomou-se a família como lócus de tensões com dinâmicas próprias que lhe confere 
importância na compreensão da sociedade em que se insere. Desta forma, este trabalho situa-se 
numa longa tradição historiográfica que tem sua gênese em Gilberto Freyre, primeiro estudioso a 
chamar a atenção para a importância do enfoque à família para se compreender a formação do 
Brasil, a despeito de ações individuais ou institucionais. De todo modo, também valeu-se dos auto-
res revisionistas das décadas de 1970 e 1980, os quais, ao intensificarem o diálogo com as ciências 
sociais, alargaram as abordagens da história da família, colocando em pauta o universo familiar 
para além das famílias nucleares, envolvendo as suas parentelas, o mundo dos escravos e a busca 
por inserção social dos libertos. Em suma, lança-se mão das estratégias individuais tendo por base 
a noção de família como a instituição social em que se deu toda a gênese estruturante das ações 
sociais, políticas e econômicas individuais.

Arlene Guimarães Foletto (Instituto Federal Catarienense – Campus Sombrio)
• Mercado de terras ou negócios de família? Os registros notariais na segunda metade dos 

oitocentos no oeste do Rio Grande de São Pedro
Este trabalho visa apresentar algumas considerações acerca de uma pesquisa (em andamento) 
que tem por objetivo analisar os negócios rurais firmados em tabelionato, cujas transações apre-
sentavam a terra e/ou gado como bens vendável ou alienável. O recorte espacial é a antiga paró-
quia de São Patrício de Itaqui, espaço de ocupação tardia pelos luso-brasileiros, situado à margem 
esquerda do rio Uruguai, fronteira oeste da Província do Rio Grande de São Pedro, divisa com a 
República da Argentina. A apropriação destas “novas” terras contribuíram para a abertura de uma 
fronteira agrária que permitiu a formação de uma rede de unidades produtivas rurais ligadas à 
produção pastoril. Concentramos nossa análise na segunda metade do século XIX, período em que 
o Império brasileiro passava por inúmeras transformações estruturais. Momento em que o acesso 
a terra passava a ficar restrito à compra e ao sistema de herança. Foi feito um levantamento das 
fontes cartoriais do 1º Tabelionato da paróquia entre os anos de 1856-1889. Totalizando 57 livros 
de Transmissões e Notas, tabelados e organizado por grupos afins. Tal metodologia permitiu o 
tratamento serial dos dados. De todos os tipos de documentos registrados um grupo em especial 
merece destaque, as escrituras, que totalizavam mais da metade do fundo. São hipotecas, arren-
damentos e principalmente compras e vendas que tinham como objetivo negociar bens rurais. 
Mas quem eram os indivíduos que mais negociavam na paróquia e em que momento estes negó-
cios ocorriam? Constatou-se que a maioria dos compradores eram de origem rural, ora chamados 
de fazendeiros, ora de criadores. Ao mergulharmos em uma análise mais qualitativa foi possível 
perceber que suas negociações eram feitas com parentes e/ou com terceiros, e que muitas eram 
feitas logo após momentos sucessórios. A terra e demais bens rurais já aqueciam o mercado local. 
Terras e rebanhos, já eram entendidos como bens alienáveis, na medida em que serviam também 
como garantia de pagamento de dívida registrada em cartório, ora hipotecados, ora arrendados. 
Os negócios foram aumentando na medida em que se fechava a fronteira, legalizavam-se as ocu-
pações, a população crescia e o sistema de herança se ampliava. A mercantilização de terras deve 
ser pensada como o acesso a produção pastoril, mas também como um processo de ampliação e/
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ou concentração do patrimônio fundiário e do poder e status que isto representava. Percebeu-se 
que este mercado estava intimamente ligado à antiguidade de ocupação das terras e ao sistema de 
herança. Grandes parcelas dos negócios eram feitos após partilhas e entre parentes. Assim, cabe 
dar continuidade a pesquisa agora buscando perceber as diferenças entre os contratos feitos entre 
terceiros e entre parentes.

Bruna Gomes Rangel (Unisinos)
• “Minha querida Maria Rita”: saúde e educação através das correspondências pessoais do 

Visconde de Pelotas e sua esposa
Jose Antonio Correia da Camara, também conhecido por Visconde de Pelotas, foi um militar sul-
-riograndense que atuou a favor do Império do Brasil em diversas guerras no século XIX, inclusive 
a Guerra do Paraguai (1864-1870), quando comandou as tropas que executaram Solano Lopez. A 
partir disso, passou a ascender politicamente, sendo eleito Senador pelo Partido Liberal em 1880. 
Casou-se com Maria Rita Fernandes Pinheiro, que era sua sobrinha e filha de José Feliciano Fernan-
des Pinheiro (Visconde de São Leopoldo), portanto, também fazia parte da elite sul-riogranden-
se. Nos momentos em que atuava em guerras e também enquanto morava no Rio de Janeiro ao 
ocupar cargos políticos, correspondia-se frequentemente com sua esposa, Maria Rita, quando ele 
contava detalhes de suas ações enquanto militar nas guerras, como também sobre sua atuação 
política, suas relações com outros políticos, seus discursos, seu cotidiano, bem como se interessava 
em saber como a esposa e os filhos estavam em relação aos estudos e a saúde, principalmente. O 
presente trabalho tem por objetivo compreender a educação e a saúde no Rio Grande do Sul no 
final do século XIX através de correspondências pessoais de uma família da elite portoalegrense, a 
família Câmara.

Gabriel Santos Berute
• Negócios em família: alianças matrimoniais, redes mercantis e a presença portuguesa na 

praça mercantil de Porto Alegre (séculos XVIII-XIX)
A atuação no comércio no Brasil foi uma das estratégias de ascensão social e econômica dos co-
merciantes portugueses durante o período colonial. Em geral, iniciavam-se muito jovens na car-
reira mercantil como caixeiros de comerciantes já estabelecidos, muitas vezes seus tios. Em alguns 
casos, casavam-se com as viúvas de seus antigos patrões a assumiam o comando dos negócios. 
Outra característica observada em diferentes regiões da América portuguesa era a predominância 
dos agentes mercantis de origem “minhota” (norte de Portugal). No século XIX, gradativamente 
os portugueses e os luso-brasileiros passaram a enfrentar a concorrência de estrangeiros, a partir 
da abertura dos portos promovida pelo príncipe regente D. João quando se estabeleceu com sua 
Corte no Rio de Janeiro (1808). No Rio Grande de São Pedro, foi ao longo do mesmo século que 
Porto Alegre consolidou-se como um importante entreposto comercial entre o interior da capita-
nia e seu único porto marítimo na vila do Rio Grande. A prosperidade gerada pela intensificação da 
atividade mercantil gerava oportunidades de enriquecimento e mobilidade social. São com estas 
referências que nesta comunicação toma-se como objeto as redes mercantis e de sociabilidade dos 
comerciantes atuantes a partir de Porto Alegre no período indicado. O objetivo é investigar como 
as relações familiares e as alianças matrimoniais influenciavam na mobilidade social e nas formas 
de recrutamento e renovação do grupo mercantil desta praça de comércio. Em termos mais am-
plos, também interessa reunir elementos que permitam refletir a respeito das transformações 
ocorridas na presença portuguesa na capital do Rio Grande de São Pedro e na atividade mercantil. 
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A principal base documental da investigação é composta pelos registros de casamento, batismo e 
óbito da freguesia Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre e as escrituras de venda, crédito, 
sociedade e de procurações registradas na mesma localidade até meados dos oitocentos. Meto-
dologicamente, procura-se estabelecer um diálogo entre a história social e econômica e a história 
demográfica.

Carlos de Almeida Prado Bacellar (FFLCH/USP)
• O senhor, seu engenho e seus cativos: o desenrolar de múltiplas estratégias familiares no 

interior de um engenho de açúcar: Itu, capitania de São Paulo, 1797-1827
A partir de uma análise cruzada de inventários da família do grande senhor de engenho e capitão 
Antônio de Barros Penteado, das listas nominativas de habitantes e dos registros paroquiais de 
livres e escravos, nossa proposta consiste em investigar as estratégias desenvolvidas pelo senhor e 
seus escravos ao longo de três décadas de existência de um importante engenho ituano. Quando 
da morte do velho capitão, em 1822, seu testamento expõe uma forte preocupação em manter 
indiviso seu engenho, apesar do grande número de herdeiros. Em seu inventário, um enorme con-
tingente de cativos sofreria um inevitável fracionamento de famílias, como seria de praxe. Este 
fracionamento será analisado após uma reconstituição minuciosa, via listas nominativas e registros 
paroquiais, da organização desses escravos em torno de núcleos familiares e redes de compadrio. 
Desta feita, tencionamos perceber como estas relações construídas eventualmente foram conside-
radas, possibilitando ou não evitar o fracionamento familiar cativo. Em suma, pretendemos tentar 
visualizar como as estratégias de transmissão de herança entre duas gerações de grandes senhores 
de engenho se cruzaram com as expectativas próprias aos cativos da senzala existente na mesma 
propriedade.

Cristiane Fernandes Lopes Veiga
• Senhoras de si: mulheres proprietárias no Rio de Janeiro setecentista (1763-1808)

Historiadores modernos costumam estudar a mulher enquanto membro de um grupo doméstico 
ou domicílio. Nestes espaços as mulheres encontram significado sendo esposas, mães e filhas. A 
legalização do matrimônio ou o concubinato são momentos decisivos em que a mulher supera sua 
condição de filha, tornando-se esposa/concubina e mais tarde mãe – não necessariamente obe-
decendo esta sequência. Mas o que dizer daquelas mulheres que vivem à “sombra do casamento”? 
A pesquisa histórica vem avançando na direção da compreensão do papel destas mulheres que, 
viúvas ou solteiras, não estão sob a autoridade de um membro masculino da família ou não fazem 
mais parte da família nuclear nem de suas variações. São sobretudo as viúvas que gostaríamos de 
destacar aqui e como estas mulheres se utilizaram de mecanismos de manutenção, auxílio e redes 
sociais originariamente não concebidos para elas. É importante ressaltar a necessidade de se en-
tender estes mecanismos como um novo desafio afim de dimensionar a participação das viúvas na 
antiga economia e sociedade coloniais brasileiras.

 Gustavo Brambilla (Usp)
• A utilização dos “vadios” na administração do Governador e Capitão-General Dom Luís 

Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, na Capitania de São Paulo (1765-
1775)
Esta apresentação trata das formas de controle e uso dos “vadios” e da percepção da “vadiagem” 
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como um mal social na capitania de São Paulo no século XVIII. A pesquisa está sendo realizada 
através da análise dos “Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo”, das 
“Atas da Câmara da Cidade de São Paulo” e da “Ley de Polícia de 1760”, que abordam a administra-
ção do Governador e Capitão-General Dom Luís Antonio de Sousa Botelho Mourão, conhecido 
como Morgado de Mateus, durante o período de 1765 a 1775.
Pretendemos aqui analisar as medidas executadas pelo governador, instruído pelos preceitos do 
Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal. Medidas estas que visavam fomentar a economia 
através da lavoura mercantil e organizar a defesa militar utilizando a mão de obra dos vadios. Todas 
essas ações foram inseridas na restaurada capitania de São Paulo a partir ano de 1765, após ter sido 
submetida ao governador de Santos, sem patente de capitão-general, e sob o mando militar do Rio 
de Janeiro.
A presente pesquisa, ainda em andamento, tem como proposta progredir junto com outros novos 
trabalhos da historiografia brasileira a respeito de São Paulo no século XVIII. Procurando afastar a 
imagem recorrente de que a capitania de São Paulo teria sido uma capitania extremamente atra-
sada, pobre, vazia, sem fé, lei ou Rei. Considerando a tese de que ocorreu no século XVII a mercan-
tilização da capitania.
Outro elemento da pesquisa é a investigação sobre os homens livres e pobres nos Setecentos, os 
quais buscavam artifícios para sobreviver na sociedade colonial. O “vadio” segundo Bluteau é um 
individuo “que chega a algum lugar sem ter amo, ou aquele que não tem amo, nem oficio, nem 
mister, nem ganha sua vida, nem anda negociando algo seu, nem alheio, ou que tomou amo, e o 
deixou, e não continuou a servir”. E está inserido em uma sociedade que compreende o trabalho 
como uma função de escravo, desencorajando o homem pobre ao trabalho, por temer ser compa-
rado a um escravo.

Monica Ribeiro De Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• Entre a dimensão microscópica e contextual: indivíduos e grupos do sertão mineiro do século 

XVIII
Vamos nos centrar no contexto das devassas ocorridas sertão da Mantiqueira, na Capitania de Mi-
nas Gerais por razão de uma visita pastoral, na primeira metade do século XVIII. As devassas refle-
tem, principalmente, o universo dos pobres, certamente os mais atingidos pelas delações. Através 
delas temos acesso ao universo das práticas cotidianas da população, o sentido do matrimônio 
legítimo e a coexistência de práticas de amancebamento, ou simplesmente o concubinato, o lugar 
ocupado pelas forras, índias, as relações entre os senhores e sua escravas aos quais julgavam-se no 
direito de ampliar seu direito de propriedade à posse sexual. Através da variação de escalas entre 
uma dimensão microscópica e uma dimensão contextual pretendemos reconstituir as vivências 
daqueles que estavam nos extratos mais baixos da sociedade colonial. Refiro-me ao comportamen-
to dos libertos, pardos, negros, forros, mestiços ou quaisquer outras nomenclaturas encontradas 
nas fontes e que reunimos e denominamos de população não-branca livre. Nestas sociedades os 
limites entre o público e o privado eram tênues. O escândalo público do que era realizado “portas 
a dentro” era apropriado por todos. Acrescenta-se a esse aspecto cultural, próprio das sociedades 
de antigo regime, um importante fator específico da sociedade local: era uma sociedade caracte-
rizada pela pluralidade, formada por indivíduos com diferentes orientações valorativas, como os 
paulistas, portugueses, indígenas e africanos, em sua maioria recém chegados. Assim chegamos 
à Inácia Dias, escrava de José Dias de Carvalho, denunciada por concubinato com seu senhor e 
também com outro indivíduo chamado Antônio Machado da Cunha. Inácia esteve envolvida em 
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variadas denúncias por concubinato, na maioria das vezes referida como escrava e uma única men-
ção à Isabel carijó, sua mãe. Esse caso específico será estudado como parte das escolhas dos atores 
neles envolvidos, mas também incitará perguntas e iluminará o conhecimento sobre as diferentes 
vivências do período.

Helder Alexandre Medeiros de Macedo (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
• Histórias de famílias mestiças no seridó (séculos XVIII-XIX)

Investiga o perfil de famílias envolvendo mestiços que viveram na Freguesia da Gloriosa Senhora 
Santa Ana do Seridó (doravante, Freguesia do Seridó), sertão do Rio Grande do Norte, no decurso 
dos séculos XVIII e XIX, por meio de uma abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa cen-
trou-se no estudo do fenômeno das mestiçagens, enquadrado no contexto da ocidentalização (a 
partir da perspectiva de Serge Gruzinski), que provocou o encontro e o surgimento de novas “qua-
lidades” (aqui pensadas a partir da formulação de A.J.R. Russel-Wood e Eduardo França Paiva), en-
gendrando, assim, dinâmicas de mestiçagens (na perspectiva de Eduardo Paiva). Foram utilizados 
três corpus documentais: registros paroquiais (1788-1838); inventários post-mortem (1737-1835) 
e cartas de alforria (1792-1814), todos arquivados, em suporte de papel, ou em formato digital, no 
LABORDOC (CERES-UFRN). Tais fontes foram lidas, fichadas, dispostas em banco de dados e cru-
zadas, tomando-se, como fonte de inspiração, o método indiciário, discutido por Carlo Ginzburg. 
O exame das fontes paroquiais da freguesia nos permitiu ter acesso a um perfil demográfico dos 
seus fiéis, entre o fim do século XVIII e início do século XIX, em que a maioria das pessoas era “mes-
tiça” (pardos, mulatos, cabras, mamelucos e mesmo “mestiços”, assim nomeados nos documen-
tos), resultado que se contrapõe a estudos da historiografia regional, que pressupunham que os 
brancos e luso-brasílicos eram os grupos majoritários na formação da sociedade colonial. Os par-
dos, além de serem a população mais numerosa dentre esses “mestiços”, eram, também, pessoas 
que situavam-se nas fronteiras entre os universos biológico e cultural europeu, “africano” e nativo. 
Por serem consideradas pessoas de “qualidade” mais próxima dos brancos, conseguiram manter 
mais relações com pessoas de diferentes “qualidades” e condições, a exemplo do que demonstra-
ram os estudos de Eduardo Paiva, Helder A. M. de Macedo e Gian Carlo de Melo Silva. Por mais 
fragmentadas que sejam as fontes paroquiais e judiciais, e mesmo em meio aos seus filtros, vez que 
representam as vozes das instâncias religiosas e judicias da Colônia, nos ofereceram uma série de 
informações acerca da população “mestiça” que viveu entre fins do século XVIII e XIX, na Freguesia 
do Seridó. E não apenas nos ofereceram dados sobre os “mestiços”, mas, também, as relações que 
estes mantinham com pessoas de outras qualidades e condições como é o caso das famílias Pereira 
de Santiago, Pereira das Neves e Fernandes das Neves. As incursões que fizemos nessas histórias 
familiares nos fizeram perceber aspectos das dinâmicas de mestiçagem que se deram no espaço 
da Freguesia do Seridó no século XVIII e começo do século XIX, que deverão ser aprofundadas em 
estudos futuros.

Ivanice Teixeira Silva Ortiz (Universidade do Estado da Bahia)
• Família, escravidão e liberdade no Alto Sertão: Caetité, 1830-1860

O objetivo deste trabalho é apresentar as relações familiares de negros livres, libertos e cativos na 
vila do Príncipe e Sant’Anna de Caetité, região do alto sertão da Bahia, entre 1830-1860. Esses laços 
familiares acionados na luta diária pela sobrevivência apresentaram nuanças e estratégias empre-
endidas no âmbito do cativeiro e na vida em liberdade que foram fundamentais para tentar enten-
der um pouco da organização socioeconômica da vila e fundamentalmente as experiências desses 



665

sujeitos. Sendo assim, o trabalho também reflete sobre o papel desses sujeitos negros na dinâmica 
socioeconômica da vila, tendo em vista sua significativa presença na composição demográfica e 
nos diferentes negócios da região. No caso dos cativos avança na compreensão dos tipos de estabi-
lidade dos arranjos familiares e na importância dos mesmos para os projetos da liberdade por meio 
da alforria. Para tanto, foi feito o intercruzamento de fontes variadas, em especial as cartoriais e 
eclesiásticas, que permitiram vestígios das vivências dessas pessoas, inclusive acompanhando sem-
pre que possível algumas delas no tempo.

Nathan Camilo (UNISINOS)
• O nome além do como: possibilidades de diálogo entre o quantitativo e o qualitativo 

aplicadas às práticas de nominação
Tendo como ponto de partida o recente debate dentro da História da População e da História da 
Família a respeito do uso de metodologias quantitativas combinadas com o estudo de trajetórias 
individuais, esta comunicação tem como proposta trazer resultados parciais e possibilidades de 
diálogo entre as duas abordagens em uma análise referente às práticas de nominação adotadas 
pela população da paróquia de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre entre o final do 
século XVIII e o início do século XIX. O objetivo da pesquisa é trabalhar com o nome não só como 
um instrumento metodológico de identificação dos indivíduos nas fontes documentais, mas tam-
bém como um elemento que revela comportamentos sociais e familiares de um tempo e espaço 
específicos, levando-se em conta que o nome, além de identificar, também tem, dentro de uma 
sociedade, as funções de significar e classificar. Desse modo, o já citado diálogo entre o quantitati-
vo e o qualitativo, realizado aqui mediante o cruzamento nominativo de fontes entre os registros 
paroquiais de batismo, casamento e óbito, possibilita compreender de forma mais clara a dinâmica 
dos nomes, isto é, como se davam os processos de atribuição, incorporação, variação e transmissão 
de prenomes e sobrenomes dentro dos diversos estratos dessa sociedade. Até o presente momen-
to da investigação, os dados encontrados indiciam um panorama onde tal sociedade depositava 
grande importância nos nomes, o que implicava numa série de estratégias para sua administração, 
como a tendência de serem atribuídos e transmitidos nomes já presentes na família e comunidade. 
Estratégias cujo acesso era possível dentro dos limites de uma sociedade estratificada e hierarqui-
zada, o que configura o nome como um patrimônio imaterial, que confere prestígio a quem o por-
ta, com acesso desigual entre os diversos setores sociais. Este trabalho é parte integrante do projeto 
de mestrado em andamento denominado: “‘É preferível bom nome a muitas riquezas’: dinâmica 
das práticas de nominação no extremo sul do Brasil entre o final do século XVIII e o início do século 
XIX”, e está sendo realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico – Brasil.

Janaina Christina Perrayon Lopes (Universidade Católica de Petrópolis)
• Laços cruzados: um ensaio a cerca da sociabilidade escrava e forra a partir do cruzamento 

de fontes paroquiais e inventários post mortem - Freguesia da Candelária, primeira metade 
do séc. XIX
Para além do registro da união de dois cônjuges, os casamentos de escravos e forros realizados na 
Freguesia da Candelária na primeira metade do séc. XIX insinuam que personagens aparentemente 
secundárias como o das testemunhas, podiam representar muito mais que meros espectadores da 
cerimônia católica, especialmente para os africanos.
Tais registros, além das informações relativas à data da cerimônia, aos cônjuges, e a seus senhores 
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(ou ex-senhores) trazem, necessariamente, o nome das testemunhas presentes, na medida em que 
sua presença e assinatura era uma exigência eclesial para que o rito fosse considerado válido. A 
partir da análise dessa variável presente no banco de dados percebemos que alguns nomes apare-
ceram repetidamente em vários registros assumindo esse: o de testemunha. Antônio Luiz de An-
drade, Matias Gonçalves Ferreira, Joaquim José Soares, Manoel Rodrigues de Oliveira e Cesário José 
da Silva são os nomes das cinco personagens que se destacaram das demais testemunhas por dois 
motivos: pela quantidade de casamentos em que apareceram exercendo essa função e/ou pelo 
fato de que nas cerimônias, com alguma frequência, formaram pares de testemunhas entre si. Sen-
do assim, foi possível montar, para a Freguesia da Candelária, uma rede de testemunhas associadas 
aos nomes dos cônjuges que os escolheram.
Na certeza de que a análise dos arranjos familiares, do parentesco extenso e do putativo, são fun-
damentais para o entendimento das estratégias de sociabilidade, o desafio do presente trabalho é 
perceber o papel desempenhado por essa testemunhas de casamento no processo de socialização 
desses casais. Para alcançar tais objetivos, demos início a busca por mais informações acerca dessas 
personagens e, para tanto, investimos em outros dois eixos documentais na pesquisa: o conjunto 
de inventários post mortem, e dos banhos matrimoniais referentes a estas testemunhas.
Na medida em que tais personagens eram potencialmente capazes de lançar os noivos para o in-
terior de uma malha social muito maior que aquela gerada apenas pela família nuclear, a proposta 
desse trabalho é, então, começar a desvendar as redes de solidariedade e sociabilidade em que 
esses casais estavam inseridos, ou prestes a se inserir, tendo como ponto de partida a relação entre 
eles e suas testemunhas. 
Nesse sentido, a documentação eclesiástica, cruzada com documentação de natureza cartorária e 
tratada de maneira qualitativa, começa a nos dar pistas para a reconstituição dos laços que unem 
não só os noivos, mas um conjunto de casais cujo eixo comum são suas testemunhas de casamen-
to.

Ana Silvia Volpi Scott (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Dario Scott (UNICAMP)
• Casamentos entre desiguais no Brasil Meridional (1772-1840)

O estudo das práticas de casamento na sociedade luso brasileira, entre os finais do século XVIII 
e primeiras décadas do século XIX é um tema instigante. As pesquisas realizadas no âmbito da 
Demografia Histórica e História da Família, desde os anos 1980, têm apontado que o acesso ao 
sacramento do matrimônio não era universal, e que boa parte da população jamais teria sua união 
abençoada pelos ritos da Igreja Católica. Esse fato é claramente demonstrado través dos altos índi-
ces de ilegitimidade registrado entre a população das diferentes regiões da colônia portuguesa na 
América e, mais tarde, Império do Brasil.
Além de não ser acessível a parcela significativa da população, tanto a Igreja quanto o Estado esti-
mulavam o “casamento entre iguais”, não apenas entre pessoas da mesma esfera social, bem como 
para pessoas das mesmas faixas etárias. A questão da “igualdade entre os cônjuges” se via ainda 
mais valorizada no âmbito de uma sociedade multi-étnica e extremamente hierarquizada e desi-
gual como era sociedade luso brasileira no período estudado. A análise dos assentos paroquiais de 
casamento da freguesia da Madre de Deus de Porto Alegre (capitania-Província do Rio Grande de 
São Pedro, no extremo meridional da colônia e mais tarde império do Brasil) revela que, no plano 
mais geral, o padrão de igualdade entre os nubentes se mantinha, especialmente quando verifica-
se que, entre 1772 e 1840, dos 3.415 assentos de casamento registrados na referida paróquia, ape-
nas 84, ou seja, menos de 2,5% reunião cônjuges de diferentes estatuto jurídico (casamentos mistos 
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entre livres, forros (libertos) e escravos. Tais casamentos que desafiavam frontalmente os costumes 
e tradições de casamento entre iguais, estavam distribuídos da seguinte maneira: oito entre cônju-
ges livres e cativos; 36 entre indivíduos forros e escravos e 40 entre forros e livres.
A proposta dessa comunicação é explorar o universo desses casamentos mistos, através do cruza-
mento nominativo de fontes (registros paroquiais e outra documentação nominativa) procurando 
acompanhar as trajetórias das famílias formadas através de dessas uniões que contestavam as exor-
tações do Estado e da Igreja, e que comumente eram reproduzidas através dos ditados populares 
que eram comuns naquela sociedade. Espera-se poder analisar não apenas o perfil desses nuben-
tes, mas também aspectos relativos às redes familiares e de compadrio construídas em torno desse 
grupo, ao longo do período selecionado (1772-1840).
Assim, pretende-se unir recursos da análise quantitativa e do estudo de trajetórias para compreen-
der a opção pelo casamento entre desiguais.

Clara Garcia de Carvalho Silva (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• “E, no desembarcar, há aves, flores”: O estabelecimento e o viver de imigrantes portugueses 

em comunidades rurais de Minas Gerais no século XVIII
As pequenas freguesias que compunham o Termo da Borda do Campo, alto da serra da Manti-
queira, na Capitania de Minas Gerais, foram lugares bastante favoráveis à recepção de imigrantes 
portugueses no século XVIII. Região de difícil acesso e à margem dos grandes centros de exploração 
aurífera, o Termo da Borda do Campo esteve sob o mínimo controle da Coroa – em função da 
ausência de Câmara –, apresentava terras minerais ainda não exploradas e vastas terras propícias 
para a exploração agropastoril: fatores altamente atrativos para portugueses que atravessaram o 
Atlântico em busca de enriquecimento com o ouro e mobilidade social baseada na posse de terras.
Ao apresentar condições ainda inóspitas, a região não atraiu a nobreza do Reino, com seus con-
quistadores, homens de negócio ou burocratas – como Vila Rica, então capital da Capitania de 
Minas Gerais. Mas sim uma maioria de indivíduos empobrecidos em suas terras de origem, que 
migraram para colônia, mesmo sem um garantido acesso a sesmarias, na tentativa de superar um 
contexto marcado pela pouca disponibilidade de recursos e por uma cultura jurídica que excluía 
parcelas da população do acesso a terra.
Para algumas destas freguesias, foram encontradas pouco mais de 270 famílias cujo chefe do domi-
cílio possuía origem declarada portuguesa. Através de registros paroquiais de batismos, serão apre-
sentadas algumas reflexões acerca das escolhas matrimoniais dos imigrantes; do número de filhos 
por casais e as condições e contextos que dão significado ao perfil do grupo familiar; das estratégias 
presentes nas relações compadrescas.
A constituição de famílias e o estabelecimento de redes clientelares e de parentesco levaram ao en-
raizamento desses homens às terras mineiras. Constada a fixação dos lusitanos, serão apresentadas 
alguns estudos de casos com análises iniciais sobre os aspectos socioeconômicos desses grupos, 
que, futuramente, contribuirão para um traçar de singularidades das famílias e do patrimônio de 
imigrantes portugueses menos abastados que viveram em um ambiente fortemente ruralizado, 
como o da Borda do Campo setecentista.
Será através de inventários post-mortem que buscaremos perceber alguns passos da trajetória dos 
reinóis e sua capacidade de adquirir bens e administrar suas propriedades na sociedade que os 
recebeu. O cruzamento entre os registros paroquiais de batismos e os inventários post-mortem irá 
viabilizar uma articulação entre vidas individuais, família e o contexto em que estavam inseridos.
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Adson Rodrigo Silva Pinheiro (Universidade Federal do Ceará)
• Bigamia nos Sertões: Igreja, família e cotidiano na Capitania do Siará Grande (1749-1813)

Este trabalho tem por objetivo analisar casos de bigamia na capitania do Ceará durante a segunda 
metade do século XVIII, a fim de entender as motivações para se contrair um segundo casamen-
to em “face de Igreja” e de que “estratégias” os sujeitos históricos se valiam para realizar um novo 
matrimônio, sendo a primeira mulher ainda viva. Ademais, essa análise auxilia na compreensão da 
dinâmica em torno da atuação da Igreja Católica em seus múltiplos organismos de vigilância e de 
controle da população, e analisar o conceito de família na capitania. Desses mecanismos abran-
ge-se o sacramento da confissão e os tribunais eclesiástico e inquisitorial, especialmente o último 
por ter o direito de atuar nos casos de bigamia. A base documental é composta de Processos In-
quisitoriais presentes no Arquivo da Torre do Tombo (1752-1798), os Regimentos Inquisitoriais, as 
Constituições do Arcebispado da Bahia, as visitas pastorais e as Ordenações do Reino; essas fontes 
de pesquisa possibilitam explorar a relação dos sujeitos com o casamento, bem como aprofundar 
vários aspectos da sociedade colonial. Desses assuntos tem-se a possibilidade de perceber a mo-
bilidade da população; observar a natureza dos indivíduos que saiam e chegavam às freguesias; 
analisar a duração de um processo inquisitorial e perceber os diversos sujeitos presentes para a 
elaboração daquele.

Ismael Antônio Vannini (Unicentro-Universidade Estadual Do Centro Oeste Do Paraná), 
Rodrigo Kummer
• História dos Jovens: o mercado matrimonial de imigrantes italianos na Região Colonial 

Italiana do Rio Grande do Sul (RCI). Colônia de imigração de Guaporé (1907-1917)
Propõe-se um estudo abordando a História dos jovens italianos que imigraram para as colônias 
do Rio Grande do Sul. Analisa-se o grupo etário no contexto imigratório, na ocupação, coloni-
zação e seu mercado matrimonial adotado nas colônias. Suas condições e estratégias no sentido 
de constituírem a célula familiar, tornou-se fator determinante na conjuntura socioeconômica na 
nova terra. Como metodologia de trabalho foram analisados os dados relativos a idade média nos 
matrimônios entre o grupo etário no norte da Itália e confrontados com os registros matrimoniais 
da região de imigração do Rio Grande do Sul, na colônia de imigração de Guaporé. Na colônia de 
imigração, os dados foram levantados junto aos registros matrimoniais da paróquia Santo Antônio 
de Guaporé-RS. Como prática objetiva, diante da conjuntura da região colonial, o mercado matri-
monial dos jovens ítalo-gaúchos aderiu sentido contrário daquele praticado no norte italiano.

Denize Terezinha Leal Freitas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Libri Status Animarum: os Róis de Confessados e os párocos da Freguesia Madre de Deus de 

Porto Alegre (séc. XVIII-XIX)
Um dos conjuntos de fontes privilegiadas para o estudo da História da Família é a documenta-
ção eclesiástica. Para além dos registros paroquias (batismo, casamento e óbito), tão explorados 
pela Demografia Histórica, temos também, os róis de confessados, que permitem ao pesquisador 
adentrar nas estruturas domiciliares coloniais, sua composição desde as cabeças do fogo, filhos, 
agregados e escravos. Essa fonte é um arrolamento, exigido pela Igreja tridentina, dos fiéis que 
confessaram e comungaram na paróquia durante o período da quaresma. Para o cenário dessa 
pesquisa, a freguesia Madre de Deus de Porto Alegre, no extremo sul da América portuguesa, há 
um conjunto de 24 róis de confessados produzidos nos séculos XVIII e início do XIX. Nosso objetivo 
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é concentrarmos nossa análise nos agentes fabricantes dessa fonte, os párocos que atuaram nessa 
freguesia. Entender a dinâmica desses sujeitos históricos, bem como, as lógicas civis e eclesiásticas 
que estavam por trás desta fonte, nos possibilita entender de forma mais clara os róis de confessa-
dos e evitar cair nas armadilhas do discurso do documento.

Janaína Cristiane da Silva Helfenstein (Secretária da Educação Estado de SP)
• Trânsitos culturais nos trópicos: luteranismo, família e organização social no extremo sul do 

Brasil (Séculos XIX e XX)
O presente trabalho – que faz parte do projeto de doutorado de mesmo título apresentado ao Pro-
grama de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista – Julio de Mesquita Filho 
(Unesp – campus de Franca) tem por objetivo empreender uma análise a respeito da implantação 
e posterior desenvolvimento no extremo sul do Brasil do Deutsche Evangelisch-Lutherische Syno-
de von Missouri, Ohio und anderen Staaten – ou Sínodo Evangélico-Alemão de Missouri, Ohio e 
outros Estados (atualmente Igreja Evangélica Luterana do Brasil), para tanto, tencionamos realizar 
uma análise quantitativa e qualitativa das comunidades alemãs da região do atual município de 
Pelotas no interior do Rio Grande do Sul, tendo como foco principal a identificação e compreensão 
dos trânsitos culturais entre a população imigrante alemã, a população receptora rio-grandense, 
fortemente marcada pela presença de também imigrantes, contudo, de origem açoriana e escravos; 
e por fim, dos missionários norte-americanos que chegaram na região com o intuito de implantar 
uma nova vertente do luteranismo em território brasileiro. Para tanto, propõe-se analisar as cinco 
primeiras comunidades localizadas nessa região e que se filiaram ao sínodo norte-americano. O 
período delimitado para a pesquisa abrange o último quartel do século XIX até meados do século 
XX. As principais fontes utilizadas consistem nos Registros Paroquiais de batismos, casamentos e 
óbitos, das comunidades, inventários post-mortem e possíveis correspondências e relatórios envia-
dos pelos missionários do sínodo norte-americano.

Antonia Da Silva Mota (Universidade Federal do Maranhão)
• Família e escravidão no Maranhão oitocentista - uma leitura a partir dos assentos de 

batismos da freguesia de N. S. das Dores do Itapecuru (1813/1814).
A partir dos assentos de batismo da freguesia de N.S. das Dores do Itapecuru, cruzando com outras 
fontes e fundamentados na demografia histórica, procedemos à análise das relações familiares e de 
compadrio nas plantations do Maranhão. A freguesia do Itapecuru possuía “extensão de 19 léguas, 
compreendendo 79 fazendas, 63 sítios, 5.449 indivíduos, 142 proprietários, 71 mulheres destes, 
235 crianças filhos dos mesmos, 2 capelães, 48 feitores, 7 jornaleiros e 4.944 escravos de ambos os 
sexos” (MARQUES, 1970, p.599). Cotejando com os inventários post mortem de proprietários da 
região, confirmamos a predominância das grandes unidades de cultivo do algodão e do arroz, o 
que propiciou a proliferação dos núcleos familiares entre os escravizados. Nos meses em que as 
chuvas estiavam, de agosto a novembro, o reverendo saiu em desobriga por sítios e fazendas minis-
trando o primeiro sacramento. Nos anos em questão, 1813/1814, foram feitos 367 assentos, sendo 
que 297 foram de crianças “pretas” - como registrou o coadjutor - 60 de “pardas” e apenas oito de 
“brancas”, praticamente todas em tenra idade. Ao todo, foram visitados 48 sítios e 48 fazendas, 
sendo que apenas dez batizandos nasceram livres, outros dezenove eram forros, enquanto que a 
imensa maioria, 338 (92%), eram escravos. O que evidencia ser esta uma área de grande concentra-
ção de cativos de origem africana e pouca presença de populações livres. Mais significativo ainda 
foi constatar que 40% das crianças escravas nasceram em lares legítimos, de famílias abençoadas 
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pela igreja, outras tantas apresentaram pais vivendo em união consensual. Sendo que nenhum dos 
genitores pertencia a senhores diferentes, o que demonstra a rígida circunscrição territorial das 
posses. Apenas duas crianças foram alforriadas na pia batismal e apenas um senhor batizou um ca-
tivo, indício de que as hierarquias sociais eram mais rígidas, sendo a imensa maioria dos padrinhos 
e madrinhas também escravos, quase sempre do próprio senhor dos batizandos. Tais dados demo-
gráficos conformam uma realidade de fronteira aberta pela agroexportação, em estreita ligação 
com o tráfico internacional de escravos, onde confirmamos a importância da formação de laços 
parentais e de alianças rituais para aqueles que viviam sob cativeiro.

Vitória Fernanda Schettini de Andrade (Faculdade de Minas e Faculdade Santa Marcelina)
• Um olhar demográfico e econômico para as escravarias: São Paulo do Muriahé, 1848 a 1888.

Durante nossas pesquisas dedicadas à Zona da Mata mineira, procuramos dialogar com temas re-
lacionados à ocupação, riqueza e família. Dentre os temas abordados estão o estudo das variações 
da fortuna pessoal, via inventários post-mortem, entre os anos de 1848 a 1888. Na oportunidade 
analisamos bens advindos de terras, escravarias e gêneros agrícolas; como a cana-de-açúcar, milho, 
café, etc, para a freguesia de São Paulo do Muriahé. Numa região em que as matas, propícias para o 
cultivo do café, vislumbram as novas formas de riqueza e a construção da base econômica do novo 
pólo comercial mineiro, serviu de grande atrativo para aventureiros em busca de explorações eco-
nômicas, abrindo às portas para novos investidores. Para esta comunicação o foco estará voltado 
para a análise do maior bem aplicável no período: as escravarias, vista sob uma ótica econômica, 
bem como demográfica, a fim de dar maior seguridade à pesquisa e entender as variações presen-
tes neste grupo populacional que na região se instala.

Joceneide Cunha Dos Santos (UNEB)
• Uniões familiares construídos por homens e mulheres escravizados nas terras sergipanas 

(1720-1800)
Nos últimos anos dentro da historiografia da escravidão um dos campos que mais têm crescido é 
da discussão de famílias que envolvem homens e mulheres escravizados dentre eles os homens e 
mulheres africanos, bem como os libertos. Nesta pesquisa pretendo abordar algumas característi-
cas das famílias que envolveram homens e, sobretudo as mulheres africanas na Capitania de Ser-
gipe Del Rey nos Setecentos. Neste momento, sobretudo na segunda metade, a Capitania recebeu 
um grande fluxo de pessoas dentre elas portugueses e africanas. E alguns dos homens e mulheres 
africanos conseguiram construir laços familiares nas terras sergipanas, incluindo entre eles. As fon-
tes históricas utilizadas nesta pesquisa foram testamentos, inventários post-mortem e registros de 
casamento. Essas fontes foram fichadas, quantificadas e seus dados cruzados. Dentre os resultados, 
temos a existência de algumas uniões consensuais e legítimas que envolveram as mulheres africa-
nas, e muitas dessas uniões entre homens e mulheres africanos da mesma nação, evidenciando 
uma endogamia, outro aspecto são algumas alianças entre nações distintas possíveis de serem 
visualizadas. Assim, quando possível esses homens e mulheres construíram laços com pessoas da 
mesma nação.

Ana Cecília Farias de Alencar (Universidade Estadual Do Ceará-UECE)
• Senhora e possuidora de terras: a administração patrimonial das viúvas nos sertões de 

Quixeramobim dos séculos XVIII e XIX.
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O direito de usufruir de uma propriedade fazia de algumas viúvas “senhoras e possuidoras” de 
terras. Tal poder era adquirido na partilha dos bens de seus falecidos maridos, quando elas rece-
biam, dentro outros bens, a sua posse de fato e de direito, passando a ser cabeça de casal daquela 
família. A presente comunicação é parte de pesquisa desenvolvida para estudo dissertativo, e tem 
o objetivo de analisar os dispositivos jurídicos das Ordenações Filipinas acerca da posse dos bens 
pelas viúvas, e como elas administravam suas propriedades. Assim, o destino dado pelas viúvas a 
essas propriedades ficava registrado nas escrituras públicas presentes nos livros de notas que eram 
produzidos pelos tabeliães nas cidades, nas vilas e nos seus arredores. Nesta pesquisa foram utili-
zados os livros de notas, além de inventários e cartas de sesmarias referentes à região dos sertões 
de Quixeramobim-Ceará disponíveis no Arquivo Público do Estado do Ceará - APEC. O recorte 
temporal abrangeu o período de 1762 a 1822, tendo como metodologia a criação de fichas para 
catalogação e cruzamento de dados. Buscou-se, por fim, perceber como esse grupo de mulheres, 
na sua viuvez, participava das redes familiares, das suas tramas e nuanças cotidianas que faziam 
parte da sociedade colonial do sertão cearense.

 Rachel dos Santos Marques
• Nem só de elite se faz um bom padrinho: compadrio e hierarquia social da Vila do Rio 

Grande (1777-1795)
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, que tem entre seus objetivos 
compreender a formação de diferentes hierarquias em uma sociedade de Antigo Regime, tal como 
a que se estabeleceu no Rio Grande de São Pedro (mais especificamente na vila do Rio Grande) no 
final do século XVIII. Hierarquia, assim como um elemento muito relacionado com ela, o prestígio, 
não pode ser identificada a priori em função de sua característica relacional – ou seja, modificam-
se de caso a caso. A discussão aqui realizada, sobre a formação de diferentes hierarquias sobrepos-
tas, se baseia no estudo das relações de compadrio estabelecidas na recém retomada vila do Rio 
Grande, nas duas últimas décadas do século XVIII. As relações de compadrio se configuram em um 
escopo de análise privilegiado, em função da importância social dos laços estabelecidos por meio 
de um ritual religioso. Além disso, se tornam importantes instrumentos no estudo de hierarquias 
ao se considerar as características da instituição em sociedades católicas depois do Concílio de 
Trento, o qual proibiu a escolha de múltiplos padrinhos, o que teve como resultado uma nova ló-
gica na seleção dos padrinhos: a preferência por pessoas de melhor posição social que for possível 
convidar. Tendo em vista esses aspectos, foram identificadas as pessoas e as famílias que mais vezes 
foram convidadas a comparecer à pia, convites esses que foram estudados levando em considera-
ção também alguns dos contextos que poderiam restringir as escolhas, como por exemplo o local 
de realização do batismo, se na Igreja Matriz ou em alguma capela. A partir da identificação dos 
padrinhos preferenciais, buscaram-se mais informações a respeito dos mesmos em um conjunto 
documental mais amplo, que inclui, por exemplo, processos de inventário. Como resultado parcial 
tem-se a identificação, lado a lado com os esperados portadores de títulos e outros qualificativos, 
de pessoas que pareciam ter uma relativa proeminência social no meio em que viviam, ainda que 
não pertencentes às posições mais altas na hierarquia social se considerada a sociedade como um 
todo. Esse fator contribui para a formação da hipótese da existência não de uma hierarquia social 
previamente definida, e sim de múltiplas hierarquias que se sobrepõem e se modificam de acordo 
com os atores e o contexto estudado em cada caso.

Luís Augusto Ebling Farinatti (Universidade Federal de Santa Maria)
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• Legitimidade e arranjos familiares na fronteira meridional do Brasil na primeira metade do 
século XIX
A sociedade rural do sul do Brasil nos séculos XVIII e XIX, como também de diversas outras áreas 
fora das plantations, vêm recebendo um crescente número de estudos, que puderam questionar 
alguns persistentes lugares-comuns. Tais trabalhos mostraram a diversidade da paisagem social 
para além de estancieiros x peões, a importância da média e pequena produção agrária, da escra-
vidão e do trabalho familiar. Já não se sustenta a visão da fronteira sul, de predominância pecuária, 
como uma região de grandes famílias patriarcais estruturadas sobre campos semi-desertos, onde 
erravam homens vagamundos e onde a população subalterna seria presa de crônica anomia. Mes-
mo fora da elite, os arranjos familiares parecem ter sido mais estáveis do que se costumava admitir 
e formaram parte das estratégias da população, bem como da economia, de seus embates com 
o poder, de seus modos de agregação e hierarquização social. Nesse contexto, esta comunicação 
aborda a questão da legitimidade das crianças batizadas na Capela de Alegrete (quadrante sudo-
este do Rio Grande do Sul), ao longo da primeira metade do século XIX. A partir daí, arriscamos 
algumas considerações iniciais sobre o compadrio e as formas dos arranjos familiares naquela fron-
teira. Região de conquista recente pelos luso-brasileiros, recebedora de grandes fluxos migratórios, 
ali as clivagens étnicas e jurídicas (índios, brancos, pardos, escravos, libertos, brasileiros, platinos, 
europeus, etc.) são parte importante da análise. A aposta de médio prazo é que o estudo do pró-
prio processo de conquista e construção de uma sociedade nova naquele espaço, ganhará com 
esse tipo de estudo. O mesmo ocorrerá com a contribuição ao inventário de formas familiares no 
Brasil e no espaço Platino. As principais fontes utilizadas são os registros de batismo da Capela de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Alegrete, entre 1821 e 1845, escudadas por outros tipos 
de documentação, em caráter acessório.

Uerisleda Alencar Moreira (Universidade do Estado da Bahia)
• Padrinhos e madrinhas: A legitimação de relações sociais

A família no Brasil Colonial e Imperial tem sido tema recorrente em estudos históricos, em que 
aspectos dos mais variados são levantados para uma melhor compreensão de sua construção. O 
presente estudo buscou compreender algumas facetas das relações de compadrio e seus possíveis 
significados para a sociedade caravelense em meados do século XIX. O estudo buscou analisar as 
relações sociais legitimadas entre padrinhos, madrinhas, pais e crianças batizadas na Igreja Matriz 
Santo Antônio de Caravelas – Ba, entre os anos de 1846 – 1860. Para tal, o trabalho se apoiou na 
análise documental dos registros de batismo da referida Igreja Matriz em um modelo quali-quanti-
tativo, que possibilitou através da construção de uma base de dados, atribuir valores e significados 
às características levantadas e quantificadas. As relações sociais em estudo, vistas a partir do rito 
católico, foram consolidadas diante do pároco da Matriz Santo Antônio de Caravelas – BA, e mos-
traram-se permeadas pelos elementos simbólicos religiosos. Estes elementos foram analisados a 
partir das normatizações canônicas, em que os dispositivos da legislação sinodal foram confronta-
dos com a realidade disposta nas fontes eclesiais de batismo, permitindo a observação de nuances 
no uso e na (re)apropriação das normativas católicas no século XIX. O estudo busca entrever a 
presença e o papel social de padrinhos e madrinhas observados na documentação pesquisada, 
presença esta que foi confrontada com a literatura pertinente. No rito de batismo contou com 
participantes de todos os estratos sociais, que se entrelaçaram em múltiplos arranjos. O corpus de 
dados coletados permitiu a verificação de algumas curvas demográficas quanto a fatores como a 
escolha de padrinhos e madrinhas, sua origem étnica e sua condição jurídica. A escolha de padri-
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nhos e madrinhas para batizar uma criança foi observada como um ato previamente planejado por 
homens e mulheres livres e cativas, em que foram observados tendências endogâmicas e exogâmi-
cas entre os grupos populacionais estudados.

Leandro Rosa de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• Padrinhos preferenciais, círculos de compadrio e hierarquias sociais ao sul do Império do 

Brasil (Bagé/RS, 1845-1865)
Os trabalhos que buscam compreender as sociedades ibero-americanas dos períodos colonial e 
imperial tem apontado para a relevância que as relações de compadrio possuíam para aquelas so-
ciedades. A partir dessas relações, observáveis através dos registros paroquiais, é possível se ter uma 
ideia de como indivíduos de diferentes estratos sociais conectavam-se, seja vertical ou horizontal-
mente em relação à sua posição social. O presente estudo tem como objetivo analisar o círculo de 
compadrio dos indivíduos que por mais vezes foram convidados a comparecer à pia batismal na 
Capela de São Sebastião de Bagé entre os anos de 1845 e 1865. Com isso, pretende-se verificar a 
variedade social que compôs tais círculos, fazendo com que tais indivíduos figurassem enquanto 
padrinhos preferenciais naquela localidade durante o período escolhido para análise. Associando 
essa análise a informações socioeconômicas desses padrinhos preferenciais, pretende-se também 
visualizar as características sociais desses padrinhos preferenciais, com o intuito de elaborar hipó-
teses sobre quais elementos eram relevantes para a ascendência social desses indivíduos naquela 
sociedade, considerando o convite para ser padrinho enquanto um indício dessa ascendência. Des-
sa maneira, pretendemos discutir acerca das hierarquias sociais presentes na sociedade do período 
imperial brasileiro.

Hermes Gilber Uberti (Instituto Federal Farroupilha - Reitoria)
• “Por detrás da pia”: as muitas faces do compadrio

Este texto tenciona discorrer sobre teias de compadrio estabelecidas, na segunda metade do sécu-
lo XIX, por Zeferino Alves Machado e Mariana Leite da Conceição junto às “gentes” que residiam 
na freguesia de São Vicente Ferrer. Analisaremos as estratégias bem como o que estava “por detrás 
da pia”, ou seja, os arranjos que permeavam os elos compadrescos tecidos pelo casal que mantinha 
junto à sua casa de moradia um oratório particular dedicado a Nossa Senhora da Conceição. Es-
paço que serviu no estreitamento de laços e auxiliou na formação de um séquito de compadres e 
afilhados, que sob as bênçãos da Igreja Católica, converteram-se em aliados para demandas mun-
danas. Entre as muitas faces do parentesco simbólico enfatizaremos as teias verticais para cima 
firmadas com o juiz de paz distrital Cândido José da Silva Pereira. Paralelamente analisaremos as 
relações assimétricas para baixo onde destacaremos os enredos tramados com a família de agrega-
dos dos Campos de Oliveira, de modo especial a relação de concubinato estabelecida entre João 
Alves Machado e Marcolina Campos de Oliveira que nos servirá de pretexto para tratarmos de 
algumas nuances que envolveram a prole ilegítima. Por fim trataremos da trajetória da persona-
gem Mariana, destacando que após ter tornado-se viúva aproximou-se de seu filho João, a quem 
coube a tarefa de acompanhar sua mãe nos anos finais de sua vida. Para tanto acabou assumindo 
a condição de herdeiro privilegiado, não só de bens materiais, mas constituiu-se no detentor do 
patrimônio simbólico que seus ascendentes haviam construído valendo-se, entre outros recursos, 
das muitas faces que a prática cultural do compadrio possibilitava.

Ricardo Schmachtenberg (Escola Municipal de Ensino Fundamental Harmonia)
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• Crianças expostas no Brasil Meridional: um estudo sobre os expostos na Vila de Nossa 
Senhora do Rio Pardo no século XIX
A partir da última década intensificaram-se os estudos e trabalhos sobre família, seja no período 
colonial e/ou imperial brasileiro. Entre os estudos está o fenômeno da exposição de crianças e a 
historiografia tem apontado que de norte a sul do Brasil, crianças foram abandonadas em Rodas 
ou, na ausência dessas, deixadas nas portas de domicílios particulares. Frente ao crescente número 
de crianças expostas nas colônias portuguesas durante o século XVIII e XIX, a Coroa através de 
alvarás régios e ordenações determinou que as Câmaras Municipais deveriam ser em última ins-
tância as responsáveis pela criação e educação dessas crianças. Na Vila de Rio Pardo, nas primeiras 
décadas do século XIX, a câmara municipal era a principal responsável pela criação e destinação 
dos enjeitados. O presente trabalho pretende, a partir dos livros de registros da Câmara Municipal, 
principalmente, o Livro de Registros dos Expostos, e dos registros de batismo, identificar quem 
eram as crianças expostas, quem ficava encarregado de cria-las e se recebia algum valor da câmara 
municipal para a criação do enjeitado. Além disso, verificar, a partir do cruzamento de fontes e 
dados, se há alguma formação de redes de compadrio ou familiares envolvendo essas crianças, 
aqueles que a criavam e que a batizavam.

044. Espaços memoriais: Arquivos, patrimônios material edificado e intangível no 
Brasil dos séculos XIX e XX.
Coordenação: Janete Leiko Tanno, Zélia Lopes da Silva

Resumo: A proposta deste simpósio temático é reunir pesquisadores de História e de diferentes 
disciplinas da área de Ciências Humanas para discutir os mais diversos sentidos que envolvem o 
registro memorial, em suas diferenciadas formas e expressões, manifestado no patrimônio edifica-
do, secular ou religioso, na guarda de papeis considerados restos da memória de grupos ou do país, 
abrigados em Arquivos Públicos, Centros de Documentação, Bibliotecas, nos registros e monu-
mentos inscritos nas ruas e praças, nos monumentos fúnebres, cujo objetivo é evitar a obliteração 
dos feitos humanos, ligando assim o passado ao futuro. Esse movimento memorial também se 
manifesta nas expressões artísticas, festivas e simbólicas de diferenciados níveis e nas artes de fazer 
de comunidades e de diversos setores da sociedade. Percebe-se que essas dimensões simbólicas se 
colocam capazes de criar um amálgama entre identidades individuais e coletivas, o que têm pro-
piciado sua inscrição nos protocolos oficiais para sua preservação enquanto patrimônio material 
e imaterial da cultura brasileira. 
As reflexões que abarcam um tema tão amplo e complexo que sinaliza para divergentes olhares, 
tais como os de folcloristas, etnógrafos, sociólogos, antropólogos, arquivistas, historiadores, etc, 
certamente carrega perguntas diversas, por abarcarem variados registros memoriais de distintos 
legados que se constituem em desafios candentes aos pesquisadores, para perquirir e capturar os 
seus sentidos, pois sua natureza de semióforos demarca identidades diversas que transitam entre o 
individual e o coletivo e vice-versa.
Justificativa: Diante de tamanha diversidade, certamente o questionamento dos fundamentos 
desses legados é recorrente e, também, a arguição dos limites e dos sentidos plausíveis de atuação 
dos poderes públicos, considerando que nas sociedades contemporâneas as demandas de uma 
sociedade plural manifestam-se com força nas demandas identitárias, o que exige que esses espa-
ços de memória cada vez mais se voltem para o atendimento de seus anseios. Como analisar tão 
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diferentes representações a partir dos paradigmas das mais diferentes disciplinas que discutem tais 
temas, cujos resultados nem sempre convergem em direção aos saberes interdisciplinares? Tais 
questões indicam a importância e a necessidade de reflexão deste campo tão variado e dinâmico 
da sociedade brasileira que nas últimas décadas, embora tardiamente, vêm se constituindo em 
mote de reflexão entre os historiadores.

 Cristiano Alencar Arrais (Universidade Federal de Goiás)
• Estruturas urbanas remanescentes da Capitania de Goiás: entre os vestígios arqueológicos e a 

memória histórica
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento que procura localizar e examinar as 
estrutura urbanas de arraiais e vilas fundadas no século XVIII, na antiga Capitania de Goiás. Por 
meio da consulta à documentação do período (mapas, memórias e documentação oficial) e da 
identificação de antigos sítios urbanos criados pela economia do ouro, pretende-se recolocar a 
construção da memória histórica a partir de seu cotejamento com a cultura material e os vestígios 
arqueológicos atualmente existentes. De fato, os relatos deixados por viajantes, governadores da 
Capitania etc. construídos ao longo do século XVIII e XIX, mesmo que com objetivos diferentes, 
descrevem uma paisagem comum, associada à mágoa (dos homens do passado, do domínio por-
tuguês, da fraqueza moral dos homens do passado e do presente contínuo) e à esperança (no 
desenvolvimento econômico, no interesse do Estado): a mineração foi como que uma febre passa-
geira que deixou marcas no mundo vivido, mensurada pela quantidade de povoações “acanhadas 
e decadentes”, que antes prosperavam em número, em construções e em riqueza, segundo um 
historiador do final do século XIX. Esse universo compartilhado é duplamente indicador. Primeiro, 
porque permite rastrear a consciência histórica do seu tempo, caracterizada pelo interesse no re-
forço do vínculo com a nação, pela negativização do período colonial e pelo estabelecimento de 
um critério moral para julgar o passado. Em segundo lugar, porque permite fugir às pré-figurações 
próprias dessa memória histórica e examinar a cultura material produzida à época, sob um ponto 
de vista diferente. Ao invés de perguntar “o que faltava?”, como fez a memória histórica do século 
XIX é preciso perguntar “o que existia?”. A resposta a esse pergunta passa necessariamente pela 
investigação in loco, das principais regiões de ocupação branca em Goiás, no século XVIII. A inves-
tigação realizada por Paulo Bertran (1996), abriu as primeiras trilhas para esse questionamento, 
ao identificar vestígios sobreviventes à atividade mineratória colonial. Além disso, em trabalho de 
campo realizado em 2010 conseguimos localizar e produzir um mapeamento inicial das principais 
zonas de exploração aurífera, nas regiões circunvizinhas à antiga Vila Boa. Além de realizar uma ex-
ploração preliminar em povoados ainda ocupados, conseguimos localizar também os vestígios de 
arraiais arruinados. Essa localização inicial, quando cotejada com mapas antigos e atuais, demons-
tra, por exemplo, que a capilaridade da estrutura intra-urbana na antiga Capitania de Goiás não 
pode ser compreendida se observada sob os parâmetros do isolamento e da urbanização efêmera 
e contingente, conforme sustenta a historiografia tradicional sobre o século XVIII

Carlos edinei de oliveira (Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat)
• A arquitetura como fonte histórica: a presença da Era Vargas em Mato Grosso (1937 – 1945)

Ao andarmos pela Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Cuiabá - MT, nos depararmos com um 
conjunto de edificações construídas durante o Estado Novo. As denominadas “obras oficiais” são 
registros arquitetônicos, que nos possibilita realizar uma “leitura da cidade” construída durante 
a interventoria de Júlio Müller (1937-1945). Desta forma, esta comunicação objetiva analisar as 
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“obras oficiais” como fontes históricas para o estudo da Era Vargas em Mato Grosso, em especial 
no período do Estado Novo. Estas construções, atualmente tombadas como patrimônio cultural 
pelo Estado de Mato Grosso, são parte da política getulista de ocupação do oeste brasileiro. Dentre 
as edificações, estão o Palácio da Justiça, o Grande Hotel, o Cine Teatro Cuiabá, a Secretaria Geral 
e o Liceu Cuiabano. Ao tratamos estas edificações como fontes para o ensino e para a pesquisa 
em história, insistimos na possibilidade de pensar estes monumentos como lugares de memória 
presentes na nossa contemporaneidade e responsáveis pela construção do conhecimento em dife-
rentes campos da história. Estas fontes materiais nos permitem analisar as implicações da política 
nacionalista de Vargas, o discurso da expansão da fronteira brasileira e da ocupação do Centro-O-
este, além de compreendermos como e quais são os significados da arquitetura produzida durante 
o Estado Novo em Mato Grosso, cujo estilo predominante foi o art déco. Todavia, estes espaços 
serão analisados como memoriais, pois, além de serem monumentos de memória coletiva, alguns 
abrigam acervos documentais significativos, e funcionam como arquivo público, secretaria de cul-
tura e escola. Porém, esta análise só se torna elucidativa se construirmos uma postura interdisci-
plinar entre a História, a Arte e a Arquitetura. Nesta proposição, a baliza teórica que norteia esta 
pesquisa está fundamentada na História Cultural, tendo como referências obras de Roger Chartier. 
Porém, são estudados autores que analisam a questão da memória, como Pierre Nora, do patrimô-
nio cultural, como Françoise Choay. Leilla B. de Lacerda e Júlio de L. Freire que destacam aspectos 
da história do patrimônio cultural em Mato Grosso, assim como, Vera F. Rezende, que organiza 
obra sobre o urbanismo na Era Vargas. A pesquisa não se resume a estas referências, mas estabelece 
um diálogo com diferentes autores. Entretanto, uma obra fundamental para a compreensão do 
objeto da pesquisa, é o texto memorialístico “Memórias de um Cuiabano Honorário 1939 – 1945”, 
produzido por Cássio Veiga de Sá, engenheiro da empresa Coimbra Bueno, responsável pela cons-
trução das “obras oficiais” no estado. Em síntese, o texto proposto apresenta a possibilidade de 
estudarmos a Era Vargas em Mato Grosso pelo legado arquitetônico deixado ao longo de uma das 
avenidas centrais da cidade de Cuiabá.

Jaisson Teixeira Lino (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS)
• O Patrimônio Histórico e Cultural da Lumber Company de Três Barras, Santa Catarina: As 

Contribuições da Arqueologia Industrial
O presente trabalho objetiva apresentar o andamento de estudo arqueológico da cidade-empresa 
Lumber Company, inaugurada em 1911 na cidade de Três Barras-SC e desativada na década de 
1940, ocorrendo neste período a maciça exploração madeireira na região por parte desta grande 
serraria. Possuindo relações muito próximas com as causas do conflito do Contestado, os projetos 
industriais levados a efeito no sertão Contestado ocasionaram grandes mudanças na paisagem re-
gional, por meio da instalação de empreendimentos capitalistas de grande impacto, como serrarias 
e linhas férreas, que serviram de ponto de partida para a colonização de terras outrora em posse 
da população sertaneja. De interesse da arqueologia, a cultura material de indústrias madeireiras 
possuem grande potencial de estudo e de divulgação da memória cultural, propondo-se pesquisa 
com enfoque nos procedimentos teórico-metodológicos da arqueologia industrial em sua relação 
com o capitalismo e a modernidade.

Maria Goretti Cavalcate De Carvalho (Universidade Estadual Do Maranhão)
• O Convento do Carmo: um “lugar de memória” uno e múltiplo no Centro Histórico de São 

Luís-MA.
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Pesquisa desenvolvida a partir da história do Convento do Carmo, “lugar de memória” importante 
na paisagem do Centro Histórico de São Luís - MA. Construído no Século XVII, exibe vestígios de 
outros usos, primeiramente, por ter sido construído pelos Frades Carmelitas; ter abrigado o Corpo 
de Artilharia; o quartel do Corpo de Polícia; a Biblioteca Pública; salas para as Aulas Régias de ensino 
Secundário; o Liceu Maranhense, escola importante para a formação de intelectuais maranhenses; 
aulas do ensino primário e secundário; ser campo santo de uma elite e, por último, ser adquiridos 
pelos Frades da Ordem Franciscana, italianos da Lombardia, para a sede da Missão catequética no 
Norte do Brasil. Atualmente, ainda vive uma memória, mas está dentro da história, pois preserva 
importante acervo sobre as atividades ali desenvolvidas e administra um museu capuchinho. Aqui, 
o objetivo é situar a memória viva no Convento do Carmo, para a discussão sobre os sentidos deste 
monumento e sua importância para a cidade de São Luís – MA, e para a humanidade. No sentido 
de melhor compreensão simbólica deste espaço, destaca-se o exame das dimensões uno e múlti-
plo do Convento do Carmo, na perspectiva do seu vínculo social e da dialética entre uma memória 
viva e os rastros de história, constituindo-se em um discurso histórico e cultural da cidade, que liga 
passado e futuro. Apresenta-se como possibilidade, um marco teórico circunscrito nos conceitos 
de Cultura, de Memória e de Patrimônio. Abordam-se metodologias, com ênfase na pesquisa bi-
bliográfica sobre o Convento, com vistas na dimensão simbólica deste lugar de memória e seus 
vestígios de história, visando a socialização de experiências de trabalho do historiador.

Leonardo da Silva Torii (Secretaria de Estado de Educação /Pará)
• O Guardião da Memória do Estado do Pará: Acesso à informação e política na criação do 

Arquivo Público do Estado do Pará (1890-1916)
O Arquivo Público do Estado do Pará tem a sua fundação em 16 de abril de 1901 e tem como 
principal função o recolhimento e a proteção de documentos históricos relevantes para a história 
da Amazônia e do Estado do Pará. Ele esta pautado nos preceitos da modernidade, da república 
que se instalou no Brasil, da concepção de cidadania promulgado na Revolução Francesa e no que 
estava acontecendo em outros lugares do Brasil como uma amostra de civilização, ou seja, de pre-
ocupação com a memória e a história do Estado. Mas analisando os documentos administrativos 
na primeira década de criação do arquivo não é somente isso que justifica a sua fundação. Fica 
muito evidente que a definição de limites territoriais, de fronteiras, de questões fundiárias levaram 
as autoridades do Estado a criar um órgão que regulamentasse todas essas questões.

Maiara Laís Pinto
• Usina Velha: história e patrimônio cultural douradense

Este artigo é resultado da pesquisa, em andamento, no Programa de Mestrado em História, que 
tem como objeto de estudo a Usina Termoelétrica Senador Filinto Muller, mais conhecida como 
Usina Velha. Esta obra iniciou no período do Território Federal de Ponta Porã (1943-1946), e foi 
construído um conjunto composto por serraria, carpintaria, oficina mecânica e a usina termoelé-
trica, uma obra complexa que dentre as suas funções proporcionou, pela primeira vez na cidade, 
a chegada da luz elétrica. O período de construção deste conjunto de obras corresponde de 1943 
– 1949 e o funcionamento, especificamente da usina termoelétrica, foi de 1949 – 1954, apesar do 
curto período de funcionamento esta primeira usina de Dourados teve sua história registrada na 
memória de muitos douradenses e está interligada com a história da cidade, pois trouxe transfor-
mações econômicas, políticas e sociais importantes. A proposta deste artigo está em apresentar 
a relação que existe entre a história da Usina Velha com a história da cidade e dos moradores que 
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vivenciaram sua implantação e o seu funcionamento. Considerando a importância histórica desta 
construção para a cidade, entre as décadas de 1980/1990, parcela da população douradense, prin-
cipalmente as pessoas envolvidas no setor cultural, como os artistas e intelectuais iniciaram movi-
mentos em prol da sua preservação e como consequência destes movimentos a usina foi tombada, 
em âmbito municipal, transformando – se num patrimônio histórico – cultural em 1991. Após o 
tombamento da Usina Velha a proposta era de revitalizar o espaço e transformá-lo num museu, 
porém a revitalização nunca iniciou restando atualmente apenas às ruínas da Usina Velha. Como 
metodologia foram realizadas leituras sobre as teorias da história, patrimônio cultural material, his-
tória de Dourados e da Usina Velha, foram desenvolvidas pesquisas em jornais e nos documentos 
do Movimento Cultural de Dourados e realizadas entrevistas com alguns participantes do movi-
mento.

Carla Onofre Ramalho (Universidade Federal de Roraima), Paulina Onofre Ramalho 
(Universidade Federal de Roraima)
• Forte São Joaquim: patrimônio cultural do Brasil

Este artigo apresenta o reconhecimento do Forte São Joaquim, situado no estado de Roraima, 
como patrimônio cultural do Brasil. Para tanto, analisaremos as justificativas que nortearam o seu 
tombamento e discutiremos a necessidade de implementação de políticas de preservação para o 
referido bem.
No que se refere a bens culturais de natureza material, o tombamento é um ato administrativo que 
visa a sua conservação. Em nível federal esse ato encontra-se estabelecido no Decreto-lei nº 25, de 
30 de novembro de 1937.
O tombamento em nível federal do Forte São Joaquim foi aberto em virtude da solicitação do 
Conselho Estadual de Cultura de Roraima em 08 de novembro de 2011. Em sua justificativa para o 
pedido o Conselho expunha a importância do forte para o processo de ocupação e consolidação 
fronteiriça do extremo norte do país. 
As justificativas apresentadas pelo Conselho Estadual de Cultura de Roraima que, foram recep-
cionadas pelo IPHAN, nos levam a discutir o processo de construção do Forte São Joaquim e as 
implicações advindas de tal fato.
O Forte São Joaquim foi construído entre os anos de 1775 e 1776, à margem esquerda do rio Tacu-
tu, no ponto de junção deste rio com o Uraricoera, ponto considerado estratégico para impedir a 
invasão de espanhóis e holandeses.
No entanto, segundo as fontes pesquisadas, o Forte São Joaquim não era uma grande obra de en-
genharia, mas funcionou como o agente administrativo do Estado português no vale do rio Branco.
De fato, o Forte São Joaquim pode ser considerado o marco da ocupação efetiva portuguesa na 
região e, do mesmo modo, como marco simbólico contra a “internacionalização” do vale do rio 
Branco, atual estado de Roraima.
Esses fatores justificaram o tombamento de suas ruinas e, por conseguinte, justificam a necessida-
de da adoção de medidas para a sua preservação. O processo de arruinamento do forte começou 
após a sua desativação em fins do século XIX e começo do século XX, passando pela utilização das 
pedras de suas muralhas em construções adjacentes, até a completa falta de políticas de conserva-
ção por parte do poder público.
Esse quadro, que ainda perdura, demanda um esforço conjunto da sociedade e dos órgãos públicos 
para a implementação de políticas de uso e preservação condizentes com a importância histórica 
do bem, agora reconhecida em nível nacional.
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Tassiane Mélo de Freitas (Instituto Federal Sul Rio Grandense)
• Entre carvão e ruínas: a relação da comunidade carbonífera de Arroio dos Ratos (RS) com os 

vestígios materiais da mineração
O carvão mineral, no Estado do Rio Grande do Sul, foi descoberto no final do século XVIII. Apenas 
em 1872 este minério começou a ser extraído em escala industrial a serviço de diversas finalidades, 
entre elas a geração de energia. A cidade de Arroio dos Ratos (RS) é conhecida como o berço da 
indústria carbonífera nacional. Além de ser a pioneira da extração e beneficiamento do carvão, em 
1924 teve instalada em seu solo a primeira usina termoelétrica do país movida a carvão mineral.
Em 1956 a localidade assistiu ao retraimento de sua economia baseada na extração do carvão, pós 
a transferência das atividades de mineração para a vizinha cidade de Charqueadas (RS). A desin-
dustrialização trouxe ao até então distrito de Arroio dos Ratos problemas econômicos e sociais, 
além das marcas do abandono da atividade mineradora, que por anos foi o sustentáculo da região. 
Assim, os remanescentes da antiga usina que compõem o antigo complexo carbonífero estiveram 
por cerca de trinta anos à mercê tanto da ação humana, que dilapidava a antiga construção tiran-
do-lhe os tijolos e tudo o que poderia ser aproveitado da sua estrutura, quanto do tempo, que se 
encarregava de oxidar as estruturas metálicas e cobrir com vegetação daninha o espaço outrora 
dinâmico. 
O objetivo central deste trabalho é discutir a relação entre a comunidade arroio-ratense – tendo 
em vista as diversas nuances que envolvem a memória e identidade – com os inúmeros vestígios 
do “áureo” passado minerador (casas operárias, clubes, escolas, hospital, ruas etc...), priorizando a 
relação com o espaço do antigo complexo carbonífero, hoje Museu Estadual do Carvão e Arquivo 
Histórico da Mineração.

 Zélia Lopes da Silva (UNESP)
• Os espaços memoriais e seus periódicos na demarcação dos bens culturais brasileiros

Nesta exposição discuto questões atinentes aos acervos em papel e os desafios para os lugares 
que os abrigam para responder as demandas sociais de uma sociedade plural que busca a cada dia 
precisar as suas identidades no âmbito da sociedade brasileira, sem perder de vista os seus vínculos 
específicos.
Antes reconhecidos a partir dos paradigmas tradicionais da Arquivologia, hoje, esses acervos e seus 
espaços receberam status teórico fora daquele campo ao serem, genericamente, denominados de 
“lugares de memória” acepção tributária das reflexões de Pierre Nora. Porém, nessa aceitação foi 
deixada à margem a crítica feita por esse intelectual que classifica os objetos e papéis ali deposita-
dos, como restos de uma memória, classificada por ele de “memória prótese”, com vínculos tênues 
com a comunidade de origem. O caminho dessa reflexão pontua outros aspectos que nem sempre 
convergem com tal abordagem, por mais convidativa que ela possa parecer.
A nova situação, contudo, evidencia pleitos crescentes por identidades particularizadas que colo-
cam em xeque a forma como esses lugares de guarda dos acervos coletivos organizam documentos, 
de origens distintas, subordinados a rótulos aparentemente unívocos sem considerar a diversidade 
social. Entendem esses diversos grupos que tais arranjos, informados por tal perspectiva unívoca 
defendida pela Arquivologia tradicional, resultam em perda das especificidades dessa massa do-
cumental, sempre heterogênea, mas recorrentemente organizada sob uma única nomenclatura, a 
exemplo dos periódicos arranjados sob o rótulo de “hemeroteca” que deixa submersa interesses e 
grupos, cujos projetos específicos acabam soterrados. 
Pergunta-se: Até que ponto essas demandas que se voltam cada vez mais para as identidades de 
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grupos estão sendo respeitadas no processo de organização dos acervos na atualidade?

Maria Teresa Santos Cunha (UDESC- PPG História)
• Diários Pessoais como Objetos Memoriais: Acervos privados no mundo público. (1964-1967).

O presente estudo analisa escritos e anotações de leituras consideradas como ordinárias (FA-
BRE,1993, CASTILLO GÓMEZ, 2002) realizados por uma jovem aluna durante o curso para pro-
fessora primária entre os anos de 1964 a 1967, no sul do Brasil. O estudo utiliza as Cadernetas de 
Anotações e o Diário Pessoal que foram preservadas pela autora e formam um acervo pessoal. Os 
registros guardam e constroem memórias de um tempo escolar, e comportam narrativas e leituras 
feitas naquele cotidiano expressas sob forma de descrições das atividades realizadas na escola e, 
muito especialmente, dos apontamentos de leituras que se ligam às sociabilidades juvenis e de gê-
nero. A investigação analisa esta experiência, pela via da História da Cultura Escrita e da História da 
Educação, vivenciada por mulheres professoras em seu processo de formação. Os documentos de 
caráter pessoal permitem uma aproximação com o universo escolar e o reconhecimento de uma 
rede paralela de significações ao privilegiar o estudo da memória através de práticas de escrita em 
fontes miúdas até então pouco considerados pela historiografia. Estes apontamentos permitem 
pensar sobre a presença e a escolarização de práticas de ensino e de leituras de cunho religioso e 
católico recomendadas no calendário da escola pública brasileira do período e que sinalizam para a 
formação de professoras. Para além das formalidades registradas, os documentos pessoais também 
deixam transparecer situações de transgressões aos papéis esperados para aquela formação de gê-
nero e que estavam expressas, no Diário Pessoal, pela posse de livros considerados pornográficos, 
pelas descrições de acontecimentos políticos vivenciados naquele período ditatorial no Brasil, pela 
narrativa pessoal sobre a iniciação sexual e pelos comentários de leituras proibidas que eram feitas 
em segredo. A partir da escrita deste perfil biográfico busca-se dar sentido a uma experiência de 
vida pois estes documentos constituem um reservatório para os historiadores que por meio de 
avanços e retrocessos transferiram seus olhares do macro social para o micro e daí ao individual 
(DOSSE,2009). Esta documentação se preocupa em estudar práticas de ensino, de escrita, de traba-
lho, por meio de escritas ordinárias, bem como compreender como estes acervos produzidos em 
ambiente privado e tributários de processos individuais de acumulação, são inscritos no mundo 
público por meio de sua patrimonialização.

Pâmela Cervelin Grassi (UDESC)
• Meu dia também chegará e então meu diário, escreverei aqui sobre ele: o amor nos 

recônditos femininos entre 1946 e 1952 em Caxias do Sul
O título do trabalho faz alusão aos escritos de uma jovem apaixonada, que elege o diário pessoal 
e as cartas como espaços privilegiados para registrar o cotidiano de seu namoro e declarar seus 
sentimentos a um moço. Procura-se analisar o significado dos elementos afetivos e amorosos pre-
sentes nos escritos da jovem, que contribuíram na cristalização do imaginário da instituição do 
casamento como sendo a realização da apoteose romântica. Os registros pessoais, compreendidos 
no âmbito das escritas ordinárias, foram produzidos entre 1946 e 1952, em Caxias do Sul, RS e inte-
gram o acervo pessoal de uma jovem moça pertencente à elite empresarial da cidade. Conservados 
à ação do tempo, eles constituem, junto a um amplo conjunto de documentos de pessoas comuns, 
o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA), em Caxias do Sul. O diário pessoal 
da jovem e as correspondências trocadas com o objeto de seu afeto são vestígios para investigar a 
experiência de namoro, noivado e preparativos da união conjugal e apontam para as práticas cul-
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turais, em diálogo com as representações de amor romântico vigentes na época. Na escrita de foro 
íntimo, a memória pessoal, tecida de modos singulares de viver, de sentir e idealizar a vida confluiu 
com uma memória coletiva, pois também comporta práticas, lugares e acontecimentos de uma 
realidade passada. Fragmentos do diário pessoal e das cartas apontam, por exemplo, para os espa-
ços de sociabilidade da cidade e para as práticas que eram correntes entre a juventude, como ir ao 
cinema ou praticar o footing na praça. Os registros pessoais da jovem também são tratados como 
uma memória coletiva, uma vez que narram experiências comuns entre as mulheres da década 
de 40 e 50, que incidiram na elaboração da subjetividade feminina. Ademais, os diários e cartas 
podem corresponder a uma memória material do indivíduo em seu tempo, pois e dizem respeito 
a momentos e experiências pessoais, que foram guardados com afeto.

Joao Paulo Rodrigues (Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT)
• Memórias em redefinição: o peso das referências locais e globais no fim do século XX e o caso 

do Marco aos Voluntários de 1932, em Assis/SP
Na década de 1980, o historiador francês Pierre Nora conferiu forma e deu voz a uma das preocu-
pações que afligiam os historiadores, em seu país e fora dele. Com afirmações de impacto como: 
“Fala-se tanto de memória porque ela não existe mais”, Nora trouxe a lume o enfraquecimento 
da memória coletiva que se avizinhava no horizonte, aturdindo, cedo ou tarde, diferentes países e 
sociedades.
No mesmo período, mas por outro caminho, o sociólogo Michael Pollak desenvolveria uma nova 
reflexão, a qual, embora não incluísse, dentre seus objetivos iniciais, a análise do referido processo, 
acabaria recaindo também sobre a natureza da mudança em tela – talvez, como um sintoma dela. 
Na obra de Pollak, longe de se constituir em espaço de harmonia ou estabilidade plena, a memória 
coletiva aparece disputada pelas forças internas aos grupos, donde o autor depreende a existência 
de memórias oficiais e outras “subterrâneas”, simultaneamente.
E justo no momento caracterizado por Pierre Nora como de uma corrida frenética aos lugares de 
memória, “... sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende 
a reconhecer indivíduos iguais e idênticos”, emergem também memórias “subterrâneas” em pro-
fusão no cenário francês, relegando marcos oficiais solidamente estabelecidos, em favor de novas 
referências globais ou de particularismos, tidos como há muito superados.
Valendo-nos das reflexões de Jean-Pierre Rioux, mas não apenas delas, procuraremos debater bre-
vemente as causas, os rumos e a extensão desse processo; tendo como fito último traçar paralelos 
e lançar luzes sobre a memória da chamada “Revolução Constitucionalista” de 1932. Considerando, 
ainda, a necessidade de circunscrever o enfoque, privilegiaremos o caso do Marco aos Voluntá-
rios de 32. Construído em Assis, no interior do estado de São Paulo, em 1977, em uma região não 
atingida diretamente pela guerra, tampouco crucial para seus destinos, e já decorridos 45 anos do 
fatídico 9 de Julho, buscaremos deslindar o percurso da memória ali enquadrada, bem como co-
tejar pontos em comum com as redefinições da memória coletiva em curso no período, tal como 
teorizadas pelos autores supracitados.

Márcia Janete Espig (UFPel)
• Patrimônio Intangível e Religiosidade Popular: Aspectos atuais da devoção a São João Maria 

no Sul do Brasil.
São João Maria representa, para vastas populações do Brasil Meridional, devoção profunda e tra-
dicional desde o século XIX. Esta devoção teve início com o italiano Giovanni Maria de Agostini 
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(1801-1869), que ficou conhecido do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro como monge João Maria 
de Agostini. Porteriormente, um novo anacoreta surgiu. Inspirado no anterior, aumentou o pres-
tígio do nome, ficando conhecido como monge João Maria de Jesus. Este foi atuante em todo 
planalto meridional brasileiro entre 1893 e 1906 e contribuiu para a sedimentação do mito. Mais 
tarde relatou-se o aparecimento de um certo José Maria, no interior de Santa Catarina, que foi 
imediatamente associado à mesma tradição, pois acreditava-se tratar de um aparentado de João 
Maria. Esse último personagem tem sua trajetória associada a ocorrência da Guerra do Contestado 
(1912-1916), assumindo, ao inicio do conflito, a figura de messias. O projeto de Pesquisa intitulado 
“MONGE JOÃO MARIA: A TRAJETÓRIA DE UMA DEVOÇÃO POPULAR NO PLANALTO MERI-
DIONAL DO BRASIL (SÉCULOS XIX e XX)” coordenado por mim e pelo professor Dr. Alexandre 
Kasburg e recebedor de uma bolsa de Pós-Doutoramento (DOCFIX/FAPERGS), deseja aprofundar 
o conhecimento sobre este objeto. Assim sendo, pretende organizar três mapas de devoção ao 
Santo: um deles relacionado ao século XIX, demostrando os caminhos percorridos por João Ma-
ria de Agostini. Esta etapa já se encontra realizada. Em andamento, a elaboração de um mapa da 
devoção relacionado a João Maria de Jesus, mostrando o desenvolvimento da crença durante o 
final do século XIX e início do XX. Este mapa encontra-se sob organização de Alexandre Kasburg. 
Sob minha coordenação, e contando com a colaboração de bolsistas, a terceira etapa da pequisa: 
a elaboração de um mapa atual da devoção a São João Maria. Este mapa está sendo desenvolvido 
através de pesquisas na WEB, bibliografias, fontes variadas (desde entrevistas a lendas folclóricas), 
objetivando demonstrar visualmente os locais de fé atualmente vigentes (desde aproximadamen-
te 30 anos passados aos dias atuais). Analisando esta devoção, concentramos nossa pesquisa nos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tais locais santos, hoje consagrados, apre-
sentam-se como “lugares de memória”, na famosa expressão de Pierre Nora, e como espaços de 
manifestação de um precioso Patrimônio Material e Imaterial de vastas populações do interior dos 
estados de todo o sul do Brasil. Apresentar a 3a etapa desta pesquisa em realização constitui meu 
objetivo nessa comunicação.

Renata Maria Tamaso (Instituto Federal São Paulo - Campus Barretos)
• Apropriação e reinvenção da Festa Do Divino em Espírito Santo Do Pinhal/Sp

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes (SP) é reconhecida como uma das mais im-
portantes representações da devoção ao Divino do interior de São Paulo e sua “recriação” na cida-
de de Espírito Santo do Pinhal (SP) na década de 80 do século XX é nosso objeto de investigação. 
A história das cidades brasileiras e o seu desenvolvimento encontra-se diretamente relacionados 
às festas e à religiosidade, seja ela de natureza sagrada ou profana. A doação de terras a um santo 
protetor para a construção de uma capela é marco fundador de muitas vilas e cidades brasileiras e 
com Espírito Santo do Pinhal (SP) não foi diferente. Tendo como padroeiro o Espírito Santo a cida-
de nasceu e se desenvolveu no entorno da Igreja Matriz e têm na Festa do Divino e nos festejos, que 
ocorrem paralelos aos rituais sagrados, uma das mais importantes representações da religiosidade 
católica local. Além dessa manifestação, devem ser lembradas outras representações da religiosida-
de católica na cidade, tais como: as folias, a Festa a Nossa Senhora Aparecida, os festejos aos santos 
juninos (Santo Antônio, São João e São Pedro) e a Festa de Santa Luzia, que atrai anualmente mais 
de 40 mil romeiros para a festa no bairro rural do mesmo nome. Entretanto, devido à natureza 
simbólica da Festa do Divino para a cidade, optamos por investigá-la com maior profundidade 
considerando seus elementos constituintes, suas características, as práticas e representações e, so-
bretudo, sua importância como instrumento de afirmação de identidades grupais, locais/regionais. 
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Além disso, esse estudo tem por objetivo refletir sobre a “apropriação” de uma manifestação cul-
tural e sua “reinvenção” em outro tempo/lugar.

Adriana Rodrigues de Jesus (UNIFESP)
• As identidades em disputa no projeto de preservação do patrimônio imaterial no Brasil.

Com base nas diretrizes estabelecidas pelas leis federais e pela prática de reconhecimento do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN - que determinam o que é patrimônio 
imaterial no Brasil, a trabalho objetiva a reflexão sobre o que o Instituto legitima como cultura 
nacional sob a perspectiva da categoria cultura intangível. Apresentaremos parte da problemática 
desenvolvida na pesquisa em andamento em que serão analisados pedidos de registro que tiveram 
sua solicitação indeferida e\ou modificada pelo órgão na década de atuação desta política no país 
(2000 – 2012). A análise destas propostas abre a possibilidade de compreensão sobre a concepção 
de identidades defendida pelo IPHAN; a determinação do que seria cultura tradicional e popular; 
sua associação ao discurso de defesa da diversidade cultural; as definições de “origem” e “cultura 
nacional” com um discurso historicamente construído. 
Os casos apontam, ao menos preliminarmente, o quanto a política de patrimônio imaterial está 
alinhada não só ao repertório discursivo da UNESCO, mas também à trajetória dessa questão no 
plano nacional. Assim, as razões para os seus indeferimentos apontam para um possível conjunto 
de elementos que norteiam as avaliações do IPHAN no tocante à patrimonialização de bens de 
natureza intangível. As práticas do órgão, bem como as fontes documentais analisadas, sugerem 
que a questão da patrimonialização compõem um conjunto não homogêneo de interesses e en-
tendimentos, evidenciando na ação do reconhecimento e registro, avanços, limites, disputas e (in)
definições.

Cláudio Roberto Dornelles Remião (UFRGS)
• Notas sobre “La música en Minas Gerais: un informe preliminar”

Esta comunicação tem como objeto de estudo “La música en Minas Gerais: un informe prelimi-
nar”, primeiro artigo importante do musicólogo Francisco Curt Lange (1903-1997) sobre a antiga 
música produzida em Minas Gerais. Escrito há 70 anos, em 1945, e publicado no tomo 6 do Boletín 
Latino-Americano de Música, obra editada em 1946, esse extenso trabalho de quase 90 páginas, 
escrito em espanhol, constitui um feito importante na literatura musicológica, notabilizando-se 
pelas informações contidas na parte do corpo do texto e pelo rico e abundante material iconográ-
fico. Nesse artigo, o musicólogo alemão naturalizado uruguaio assinalou duas questões que eram 
muito pouco conhecidas ou totalmente ignoradas pela intelectualidade musical brasileira daquele 
momento: 1. o fato de que havia uma pretérita música produzida em Minas Gerais cujos papéis 
de música mais antigos datavam do final da penúltima década do século XVIII; 2. o dado de que 
esses mesmos papéis, todos manuscritos, não estavam em arquivos públicos, mas sim nas mãos de 
pessoas ligadas direta ou indiretamente às tradicionais corporações musicais mineiras, conjuntos 
também conhecidos por bandas. Além de apresentar o “Informe”, oferecendo algumas considera-
ções sobre o seu conteúdo, produção e recepção, esta comunicação irá discorrer também de outro 
assunto evidenciado no texto que é a prática/concepção musicológica de Curt Lange.

 Louise Gabler de Sousa (Arquivo Nacional)
• O Arquivo Público do Império na década de 1870: história, acervo e administração
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A apresentação trata do lugar que o Arquivo Público do Império, atual Arquivo Nacional, ocu-
pou frente ao governo imperial a partir da década de 1870, período em que diversas reformas 
ocorreram na instituição. Desse modo, buscaremos analisar seus aspectos administrativos e suas 
contribuições historiográficas, destacando as principais atividades realizadas, como os trabalhos de 
ampliação do acervo, classificação documental e a divulgação de fontes.

Janete Leiko Tanno (Universidade Estadual do Norte do Parana)
• Patrimônio documental do Norte Pioneiro do Paraná: história e memória das cidades da 

região (1890-1975).
Esta comunicação discute o patrimônio documental da região denominada “Norte Pioneiro” do 
estado do Paraná de 1890 a 1975, articulando –o á necessidade de uma revisão da historiografia 
que escreveu sobre a região e mesmo de novas pesquisas diante das exíguas produções relaciona-
das a esse espaço. Chama-nos a atenção, o descaso com a preservação dos documentos relativos 
á história e á memória da formação do “Norte Pioneiro” e também das suas cidades . Atualmen-
te, a necessidade de preservação do patrimônio cultural do país é algo que mobiliza incontáveis 
instituições e agentes em diferentes espaços, públicos e privados e é a partir dessa demanda que 
a pesquisa para conhecer, coletar, armazenar, catalogar e divulgar os documentos dessa região se 
insere. A escolha dela está ligada ao seu processo histórico de colonização iniciada no final do sé-
culo XIX que, diferentemente das outras áreas do norte do Paraná, a denominada “pioneira”, como 
o próprio nome sugere iniciou-se antes e mais do que isso, deu-se pelos interesses particulares de 
grandes latifundiários na implantação de fazendas de café e não pelas ações de empresas como 
a Companhia de Terras Norte do Paraná/ Cia de Terras Melhoramentos que atuaram em outras 
áreas da região norte. Nesse sentido, o conhecimento e a guarda do patrimônio documental do 
“Norte Pioneiro” serão de grande valia para se explorar melhor a história do lugar e de suas inú-
meras cidades, ampliando a historiografia sobre a história do Paraná que sempre privilegiou outras 
regiões do estado.

Hellen Martins Rios
• Ponte Hercílio Luz: monumento “implicitamente tombado”

A Ponte Hercílio Luz, localizada na cidade de Florianópolis, ligando as extensões de terra do Conti-
nente e da Ilha de Santa Catarina, é patrimônio cultural legalmente tombado nas três esferas polí-
ticas (municipal, estadual e federal) desde a década de 1990. Construção da década de 1920, parte 
das políticas modernizadoras do início do século XX, foi considerada a solução para problemas 
políticos, econômicos e sociais da capital do Estado. Nesse sentido, o discurso de que “ela sempre 
foi considerada patrimônio” ou que era um “monumento implicitamente tombado” aparece nos 
processos de tombamento, mobilizado tanto pela área técnica da preservação patrimonial quanto 
pela área política, proponente dos tombamentos. A partir disto, neste artigo, procuro observar as 
narrativas historiográficas que versam sobre esta construção e a cidade de Florianópolis, produzi-
das principalmente no meio acadêmico, a fim de descortinar sua construção enquanto patrimônio 
implicitamente tombado, ou seja, observar os discursos com os quais esta estrutura, considerada 
símbolo da cidade, foi construída no imaginário social e representada, de acordo com períodos 
históricos considerados de “auge” e “ruína”, desde sua construção na década de 1920, passando 
pela interdição e suspeita de segurança, na década de 1980 até os processos de tombamento e 
mobilização de recursos para a restauração na década de 1990.
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Janaina Cardoso de Mello (Universidade Federal de Sergipe)
• O Silêncio dos Remanescentes: o Museu do Homem Sergipano entre a memória e o 

esquecimento (2009-2013)
O Museu do Homem Sergipano (MUHSE) iniciou suas atividades em novembro de 1996, enquanto 
um órgão suplementar vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Univer-
sidade Federal de Sergipe (UFS), ocupando até 2013 um prédio histórico, situado em Aracaju. Os 
dados que compuseram sua exposição de longa duração foram extraídos do livro “Textos para 
a História de Sergipe” (1991). De acordo com Nunes (2010:70), apesar dos problemas, o museu 
encontrou sua vocação na “[...] ação educativa voltada para o público escolar, e a intenção de sub-
sidiar os professores com discussões, informações e material didático necessário para sua atuação 
em sala de aula”. Desde 02 de maio de 2011, o museu foi fechado à visitação pública por determi-
nação da Prefeitura do Campus em razão de um longo período de deterioração dos edifícios. O 
objetivo desse trabalho, em meio ao processo de ressignificação pelo qual o MUHSE passa desde 
2014, pretende historicizar os processos desenvolvidos na instituição entre os anos de 2009 e 2013. 
Diante da nova proposta de redirecionamento museal, sobretudo da ressemantização da própria 
instituição, questiona-se a forma como os princípios da Nova Museologia ou da Museologia Social 
poderiam servir como bússola para apontar o horizonte. Entre a memória e o esquecimento, não 
seria melhor se a salvaguarda do patrimônio realizasse as atualizações necessárias com o passar do 
tempo e transformações da sociedade sergipana, respeitando a contribuição de discentes, docen-
tes, visitantes, gestores e vizinhos ao espaço museal? O trabalho parte da observação participativa 
de documentos (Portarias e Resoluções institucionais) e ações correlatas ao museu estudado, bem 
como estrutura-se nas leituras de Mário Moutinho, Paul Ricoeur, Pierre Nora, dentre outros.

Carolina Martins Saporetti
• A importância da direção de renato soeiro no Iphan para o desenvolvimento da política 

federal de preservação do patrimônio no Brasil.
O presente trabalho propõe dissertar sobre uma pesquisa preliminar que aborda a atuação de 
Renato Soeiro enquanto diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
(1967-1979). Renato de Azevedo Duarte Soeiro trabalhou durante 41 anos na instituição dos quais 
21 anos como chefe da Divisão de Conservação e Restauro. Pretende-se entender a importância 
de Soeiro no desenvolvimento da política de preservação do patrimônio neste período, contexto 
o qual estava vigente o Regime Militar Brasileiro. 
Portanto, Soeiro dirigiu o IPHAN por 12 anos, em plena ditadura militar, mais especificamente, du-
rante os governos de Arthur Costa e Silva (15/3/1967 a 31/8/1969), da Junta governativa provisória 
(31/08/1969 a 30/10/1969), de Emílio Garrastazu Médici (30/10/1969 a 15/3/1974), e de Ernesto 
Geisel (15/03/1974 a 15/03/1979).
Através da análise da trajetória da política federal de preservação de patrimônio no período em 
que Renato Soeiro estava na direção do IPHAN e de uma avaliação crítica das bibliografias referen-
tes à gestão do patrimônio nacional, objetiva-se demarcar as especificidades desta administração 
perante a outras mais valorizadas pelos pesquisadores do assunto como aquelas de Rodrigo Melo 
de Andrade, gestor anterior a Soeiro (13/01/1937-1967), primeiro presidente do IPHAN. E do ges-
tor Aloísio Magalhães, que assumiu a direção desta instituição depois de Soeiro (1979-1982).

Maria Luiza Cardoso (Universidade da Força Aérea)
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• De DIRDOC à CENDOC: A trajetória do Centro de Documentação da Aeronáutica
Este trabalho teve como objetivo analisar as atribuições que o Centro de Documentação da Aero-
náutica (CENDOC) foi adquirindo ao longo do tempo, desde a sua origem. Ele foi criado em 1977, 
a partir da Instituição que o antecedeu, a Diretoria de Documentação e Histórico (DIRDOC) (1969-
77). De acordo com o seu Livro Histórico, essa Diretoria era a “Organização do Ministério da Aero-
náutica que tem[tinha] por finalidade o trato dos assuntos relativos às atividades de expediente, de 
arquivologia, de bibliologia, de histórico, de museologia e de cerimonial.” Além dessas atribuições, 
competiam à DIRDOC, as atividades ligadas à imprensa e às publicações do M.Aer. Apesar do re-
baixamento do nível do seu Comando (questão instigante para reflexão), que passou de Oficial Ge-
neral para Oficial Superior, o Centro continuou por alguns anos a desempenhar as atribuições da 
antiga Diretoria. Todavia, em meados da década de 1980, deixou de ser o órgão central do sistema 
de museologia do M. Aer. e, em 2013, foram-lhe retiradas as suas atividades referentes à normatiza-
ção dos cerimoniais e à pesquisa histórica. Sem museólogos nem historiadores, com um bibliotecá-
rio (incapaz de assessorar, sozinho, todas as Organizações Militares da Aeronáutica sobre assuntos 
relativos à Biblioteconomia); e com sete arquivistas (que não conseguem tempo para catalogar o 
seu acervo), parece-nos que a sua finalidade mudou drasticamente nos dias de hoje. Cabe ressal-
tar que o interesse pelo tema da pesquisa surgiu quando fui convidada para montar uma Seção 
de Acesso à Documentação pelo novo Chefe do CENDOC, no início de 2015. Quanto às fontes, a 
investigação se baseou no Livro Histórico da Instituição e nos Regulamentos e Regimentos Internos 
que regulamentaram as atividades da Diretoria e do Centro, desde 1969. O texto traz informações 
sobre a finalidade, a organização e as competências dos setores da DIRDOC e do CENDOC ao lon-
go dos anos, e os desafios a serem enfrentados para torná-lo um acervo documental acessível, que 
realmente possa contribuir para a preservação da memória e da identidade nacional.

Priscila Henning (CNPq)
• A preservação do patrimônio histórico entre a teoria e a prática: conflitos contemporâneos 

na sociedade da imagem
Os bens edificados considerados patrimônio histórico têm merecido especial atenção da socie-
dade contemporânea, consolidando a preservação do patrimônio como um campo disciplinar 
específico e autônomo em desenvolvimento desde o século XIX, amparado em amplas discussões 
teóricas e variadas vertentes metodológicas. Atualmente, estes artefatos contam com órgãos go-
vernamentais de salvaguarda, inclusive internacionais, legislação específica e profissionais habilita-
dos em cursos cada dia mais abundantes. A partir da segunda metade do século XX, observa-se 
um aumento de interesse em torno da preservação destes bens, ao atribuir a eles não apenas valor 
cultural como também econômico – particularmente com o vertiginoso crescimento da indústria 
turística, atualmente uma das mais rentáveis do mundo, chegando a cifras próximas às da indústria 
petrolífera e automobilística, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), vinculada às 
Nações Unidas. Esta rentabilidade torna o patrimônio cada dia mais atraente para os mais variados 
setores da sociedade, que passam a agir sobre os bens segundo perspectivas bastante distantes das 
premissas teóricas discutidas no campo específico da preservação do patrimônio. Os conflitos de 
interesse de gestores, intelectuais, arquitetos, turismólogos, proprietários, marqueteiros, especu-
ladores, o público em geral, dentre outros atores, acabam por expor tensões na compreensão do 
que é o bem patrimonial e qual sua função e objetivo, bem como refletem uma série de questões 
típicas de nosso tempo.
O objetivo principal deste trabalho visa levantar a discussão destas tensões pelo viés da relação 
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da sociedade do espetáculo, segundo o conceito cunhado por Débord, com estes artefatos – isto 
é, a primazia dada à imagem do objeto, em detrimento do objeto em si. Esta imagem reificada, 
idealizada, e palatável para o consumo muitas vezes se sobrepõe às condições físicas ou à própria 
história do bem – e em alguns casos, inclusive, acabam por deturpar significados ou dificultar a 
relação do público com a história que propõe preservar e que, inclusive, é sua própria razão de ser. 
Na prática, a espetacularização se dá no emprego de réplicas ou em intervenções restaurativas que 
visam “voltar” a um estado original da obra, eliminando da matéria qualquer sinal de desgaste do 
tempo (a pátina) ou elementos adicionados ao longo do tempo, aparentemente idiossincráticos e 
não facilmente caracterizados de acordo com o estilo ou a fase do artefato escolhidos para serem 
“recuperados”. Reflete uma visão do tempo, de acordo com Hartog, como se este fosse reversível 
ou congelável, em que suas instâncias (passado, presente e futuro) convivem, apenas como simu-
lacros, em um único momento eterno. Resultará está abordagem na destruição do próprio objeto 
a preservar?

Andrea de Albuquerque Vianna
• Patrimônio e turismo no Brasil: desenhando a identidade nacional na Era Vargas

A relação Patrimônio/Turismo no Brasil, observada pelo viés histórico-político, tem ocupado pou-
co espaço na produção acadêmica em geral. Da mesma forma, as duas áreas têm convergido em 
raros momentos no contexto da prática patrimonial e turística, salvo por exceções como Ouro Pre-
to, Tiradentes e Mariana (MG), e Paraty (RJ), por exemplo. A despeito destes pequenos encontros, 
constata-se uma dissociação destas atividades, o que enfraquece e fragiliza a ambas, por não terem 
uma a outra como suporte. Atualmente, isto representa problemas, pois o patrimônio incompre-
endido, desconhecido e desvalorizado perde sua função social; o turismo desenvolvido exclusiva-
mente com interesses comerciais perde seu diferencial, transformando-se em mais uma atividade 
econômica no destino turístico. O desconhecimento leva à não preservação, à perda de identidade 
cultural, ao não pertencimento. Porém, o quadro nem sempre foi esse: nos governos ditatoriais 
brasileiros do século XX havia outros posicionamentos. Durante o governo Vargas, Estado Novo 
(1937 a 1945), houve uma aproximação das duas áreas, utilizadas pelo Departamento de Imprensa 
e Propaganda (DIP), que unia patrimônio, propaganda e turismo como ferramentas para o forta-
lecimento do regime político vigente, de seu governante, e para divulgação de seus feitos, funcio-
nando, principalmente, como meio de propaganda ideológica do Estado. A questão é saber de que 
maneira essa relação passou a ser construída. Quais motivos levaram a este direcionamento? Saber 
o porquê e o para quê Patrimônio, Turismo e Propaganda foram transformados em ferramentas 
políticas nos leva a resgatar a busca pela identidade nacional, apoiada no nacionalista, ideologia 
dominante na América Latina e em boa parte da Europa no início do século XX. Este artigo reúne 
fragmentos da pesquisa de doutorado em andamento e busca identificar conceitos e ideologias 
arraigados nas ações do Governo Vargas, referentes à relação Patrimônio-Turismo, tencionando-se 
compreender como foram tecidas essas relações durante o Estado Novo. Este trabalho adota mé-
todos de pesquisa documental e bibliográfica para o levantamento de dados.

 Beatriz Boclin Marques dos Santos (Colégio Pedro II), Vera Lucia Cabana de Queiroz Andrade 
(UERJ, CP II e IHGB)
• Memória e Patrimônio da História da Educação Brasileira - O Colégio Pedro II

A proposta que trazemos para o XXVIII Simpósio Nacional de História da ANPUH – 2015 –Lugares 
dos Historiadores: Velhos e Novos Desafios - tem como objetivo apresentar o potencial histórico-
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-arquivístico do acervo do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM) 
para as pesquisas acadêmicas, tendo o Colégio Pedro II como personagem/objeto da História da 
Educação Brasileira.

Rhuan Targino Zaleski Trindade (Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul)
• Símbolo de liberdade: a monumentalização do herói na construção do busto de Chopin em 

Porto Alegre (1961-1963)
Este trabalho tem por objetivo discutir os elementos étnicos e nacionais na instauração do monu-
mento em homenagem ao pianista e compositor franco-polonês Frédéric Chopin em Porto Ale-
gre, ocorrido em 1963, com os auspícios do Instituto de Belas Artes e da Comunidade Polonesa 
porto-alegrense. Para analisar a proposição e consecução da homenagem ao pianista nos valemos 
das fontes disponíveis no Acervo Edmundo Gardolinski localizado no Núcleo de Pesquisas em 
História (NPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, compiladas pelo engenheiro que 
nomina o acervo e que demonstram a participação das lideranças polonesas de Porto Alegre e 
permitem discutir Chopin enquanto herói e personagem para a constituição da identidade étnica 
polonesa no Rio Grande do Sul, destacando-se ofícios para a prefeitura, atas de reuniões, listas da 
“comissão pró-Monumento”, dados de construção, imagens, recortes de periódicos, entre outros. 
Para circunscrever as dimensões do trabalho, nos concentramos na constituição da comunidade 
polonesa porto-alegrense no bojo da imigração europeia do último quarto do século XIX até 1930; 
posteriormente nas discussões sobre etnicidade e nacionalismo, a fim de compreendermos as re-
lações da comunidade polonesa com os seus heróis para a constituição identitária; da biografia de 
Chopin, músico nascido em 1810 durante a efêmera existência do Ducado de Varsóvia e que muito 
cedo imigrou para a França, onde buscou notoriedade profissional interagindo com a alta socieda-
de francesa, mas também com seus compatriotas exilados depois da derrocada polonesa tanto em 
1795 como em 1830-31, sendo posteriormente entendido como esteio da polonidade e símbolo 
de liberdade por seus biógrafos poloneses do século XIX imbuídos na luta pela independência po-
lonesa; por fim, da descrição do evento da instauração do monumento entendendo a edificação 
do músico enquanto herói da comunidade polonesa e os objetivos do grupo étnico na (re)constru-
ção de uma figura nacional em elemento étnico no Brasil, ou seja na sociedade receptora.

Jadilson Pimentel dos Santos (IFBA)
• Da arte de místicos e bandoleiros aos altares efêmeros dos despojos de beatos e cangaceiros

Os ciclos do cangaço e do misticismo religioso foram, durante muito tempo, considerados os fla-
gelos que atormentaram os sertões do nordeste do Brasil. O que poucos sabem é que esses movi-
mentos foram pródigos em linguagens variadas; com tanta cor, tanta festa, e com herança visual 
tão expressiva, sendo, também, as marcas da religiosidade popular comum aos dois. O nordeste de 
místicos e bandoleiros não foi somente um recorte espacial marcado por ladainhas e enfrentamen-
tos: foi também um celeiro onde beatos edificaram templos, e cangaceiros lançaram modas. Por 
outro lado, o teórico e psiquiatra Nina Rodrigues, via nessas coletividades a degeneração da raça. 
O desmantelamento, tanto de alguns grupos de beatos quanto de cangaceiros, se dava, na maioria 
das vezes, com a decapitação dos seus articuladores. No caso desses últimos, altares com despojos 
(cabeças, e utensílios) eram expostos como propaganda da República e do Estado Novo. Baseado 
em documentos, fotografias e elementos artísticos, este trabalho intenta abordar sobre a estética 
do cangaço e do misticismo religioso sertanejo, bem como discorrer sobre o propósito das exposi-
ções e altares com cabeças, comparando-as com as expressões do catolicismo popular e oficial, de 
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modo que se possa realçar a identidade e as memórias dessas minorias tao espoliadas pelo julgo do 
latifúndio e do governo opressor.

Marcos Ruiz da Silva (Centro Universitário Uninter)
• Clubes sociorrecreativos centenários: repositóros da memória do esporte e lazer nacional

Atualmente a Confederação Brasileira de clube (CBC) conta com um cadastro de 215 clubes so-
ciorrecreativos que completaram 100 anos de existência, em atividade ininterrupta. Desses, 91 
entidades foram concebidas no século 19. Mesmo havendo grande concentração desses clubes 
centenários nas regiões sul e sudeste, eles estão presentes todas as regiões do país. 
Levados por diferentes motivações, grupos étnicos (italianos, ucranianos, poloneses, alemães, ne-
gros e outros), classe de trabalhadores e elites econômicas instituíram seus locais de sociabilidade 
recreativa que se desenvolveram e perduraram por mais de um século. Dentro desses ambientes, 
comportamentos, equipamentos, vestimentas, práticas recreativas e outras formas de conheci-
mentos produzidos, preservam a memória de hábitos e costumes de um conjunto de grupos so-
ciais de nosso país. 
Pensando nessas instituições, denominadas como clubes sociorrecreativos , como repositórios de 
memórias, em virtude da produção de histórias, a partir do cotidiano no interior de suas instalações 
com festas, bailes, atividades esportivas, reuniões literárias e outras manifestações desse convívio 
associativo, é razoável afirmar, em virtude da rede complexa de relações estabelecida com toda 
a sociedade, seja com a mobilização para a fundação de entidades de administração do esporte 
, com a construção ou manutenção de determinadas tradições, como baile de debutantes, bailes 
de carnaval, na produção de determinados hábitos que são reproduzidos pela sociedade em geral, 
que há memórias que fazem parte de um contexto social maior.
Dentro desse cenário surge a questão que norteia esta pesquisa: qual é a relação que os clubes 
sociorrecreativos centenários têm para com a preservação de sua memória? Para responder essa 
inquietação, procurou-se fazer um levantamento dos clubes sociorrecreativos centenários para 
identificar a existência de política de preservação de suas memórias.

Maria Elena Bernardes (Centro de Memória - UNICAMP)
• Centro de documentação e História Publica: disseminação do conhecimento por meio do 

acervo do Centro de Memória-Unicamp
O Centro de Memória-Unicamp se constitui como um centro de documentação e tem como mis-
são preservar e disponibilizar acervos documentais, sobretudo da cidade de Campinas e região, vi-
sando à produção e à disseminação de conhecimentos, assim como ao desenvolvimento de ações 
de caráter multidisciplinar para a pesquisa e a extensão relativas à questão da memória. O CMU, 
ao longo dos seus 30 anos de existência, reuniu e organizou um significativo acervo bibliográfico e 
documental – de arquivos institucionais e pessoais, composto de documentos textuais, iconográ-
ficos, fotográficos, cartográficos, sonoros e filmográficos, datados entre o final do século XVIII até 
o século XX. Trata-se de documentação de expressivo interesse histórico que possibilita investigar 
a partir de numerosos aspectos as transformações ocorridas na região de Campinas desde os ci-
clos da cana-de açúcar e do café até a industrialização. Constitui uma matriz de informações para 
estudos e pesquisas multidisciplinares relativas à questão da memória e da história, relacionadas 
a aspectos econômicos, sociais, culturais, urbanos e políticos. Desta forma, a organização, con-
servação e disponibilização do acervo do CMU são ações finalísticas de grande relevância para o 
pesquisador acadêmico de diferentes níveis e comunidade em geral. Dialogando com o propósito 
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da História Publica, esta comunicação tem por objetivo apresentar a experiência do Centro nos 
seus 30 de trabalhos na difusão de seu acervo e sua significativa contribuição na elaboração de 
trabalhos, sobretudo os relacionados a escravidão.

Denise Aparecida Soares De Moura (Universidade Estadual Paulista)
• O historiador e a hipertextualização dos documentos

Esta comunicação pretende discutir idéias iniciais sobre o procedimento da hipertextualização de 
documentos históricos para disponibilização na web. Hipertextos são textos estruturados em rede 
(Lévy, Pierre, 1999, 58) e que, portanto têm o seu conteúdo ligado a nós de outras informações. 
Um exemplo de hipertexto frequentemente acessado na web por público-usuário diversificado 
são os verbetes da enciclopédia eletrônica Wikipédia. A proposta desta comunicação, contudo, é 
a de refletir sobre a hipertextualização especificamente de documentos históricos, que podem ser 
utilizados tanto em pesquisas acadêmicas como material complementar das aulas de História dos 
diferentes níveis de ensino. Ao contrário do texto impresso o texto em formato digital, devido os 
recursos propiciados pelo ambiente virtual, pode ser amplamente hipertextualizado. Documentos 
históricos disponibilizados na web podem – e devem – se tornar hiperdocumentos. A criação de 
hiperdocumentos é uma iniciativa que ultrapassa a da mera digitalização e disponibilização on line, 
mas visa o estabelecimento de elementos contextuais que permitam o uso rigoroso destas fontes 
de época e favoreçam a pesquisa e a construção de análises históricas dotadas de perspectiva glo-
bal dos processos. Esta idéia será discutida a partir de uma experiência de organização das infor-
mações dos documentos armazenados na Coleção dos Documentos Interessantes para a história e 
costumes de São Paulo, atualmente disponibilizada na página da Biblioteca Digital da UNESP e de 
um protótipo de hipertextualização realizado sobre documentos extraídos desta mesma coleção. 
Para tanto foram retiradas alguns dados do perfil externo dos próprios documentos como data 
de produção, autoria, destinatário e identificados os seus tipos. A partir deste trabalho foi gerado 
um banco de informações e que já se encontra parcialmente disponível na internet. Foi elaborado 
também um protótipo de hipertextualização dos documentos desta mesma coleção, porém mais 
complexo e agregando outros tipos de informações que não àquelas apenas relacionadas ao perfil 
externo dos documentos trabalhados. Para tanto foi feito uso de obras de referências, como di-
cionários de época, informações cartográficas (histórica e atual) e houve o recurso a documentos 
de outra coleção como a dos Documentos para la Historia Argentina. As conclusões preliminares 
alcançadas indicam que a criação de hiperdocumentos contribui para a elaboração de projetos 
colaborativos na área de história, leva ao pleno aproveitamento dos recursos do ambiente virtual, 
levando a um avanço em relação à estrutura do documento impresso e contribui para a constru-
ção de análises históricas mais rigorosas e globais.

Monica Cristina De Moraes (SEE-RJ e CASA DA CIÊNCIA/UFRJ)
• Um Arquivo em Construção: Projeto Memória – Casa da Ciência/Centro Cultural de Ciência 

e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
A Casa da Ciência é um centro cultural voltado para a divulgação científica e a popularização da 
ciência junto ao público carioca. Idealizado pelo professor Maurício Arouca (Coordenação dos 
Programas de Pós-Graduação de Engenharia COPPE/UFRJ), foi criado em 1995 com o objetivo 
de configurar um espaço de diálogo entre o universo acadêmico e a sociedade civil, um canal de 
educação científica e tecnologia. Atua em parceria com diversos órgãos, articulando e recebendo 
projetos de unidades da UFRJ e de outras instituições científicas nacionais e internacionais. No 
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âmbito educacional, promove atividades com escolas públicas, particulares e outras agremiações 
infanto-juvenis do Estado do Rio de Janeiro. 
A Casa da Ciência funciona no Campus da Praia Vermelha, localizado na Zona Sul da cidade do 
Rio de Janeiro, em uma construção de valor histórico, pertencente outrora ao Hospital Nacional de 
Alienados. A instituição criou ao longo dos vinte anos de sua existência uma identificação com a 
própria edificação, com ares de casarão; contudo, por estar em um bairro de alto valor imobiliário, 
é uma área de conflito de interesses dentro e fora da universidade. Por mais de uma vez, teve a sua 
sobrevivência ameaçada.
Recebe diariamente um público diversificado, de diferentes faixas etárias e níveis de escolarização, 
em busca de propostas de atividades culturais: exposições, oficinas, mostras de vídeo, ciclo de 
debates e palestras, seminários etc. Sua principal edificação, por suas características peculiares, 
frequentemente é alvo da curiosidade do público em relação à sua história, que está ainda por ser 
escrita.
Enquanto espaço inserido em meio acadêmico, contribui para a formação multi e interdisciplinar 
de estudantes bolsistas, que atuam como mediadores do campo científico junto ao público visitan-
te em diferentes projetos. Por sua diversidade, projetos da instituição tem despertado o interesse 
de estudos acadêmicos em projetos de monografia e dissertação.
Em razão dessas demandas do presente, foi criado o Projeto Memória, cujo principal propósito é 
constituir um acervo de memória institucional, que possa ser futuramente aberto aos interessa-
dos em seus arquivos documentais. Este é um projeto que conta com participação de diferentes 
profissionais da Casa da Ciência e com a assessoria de outros setores da universidade (a Divisão de 
Gestão Documental e da Informação e a Divisão de Memória).
A proposta de participação no seminário visa discutir as problemáticas decorrentes de todo esse 
processo em construção e dialogar com outras experiências que tenham os arquivos como objeto.

Daniel Maia Amaral, Paulo Vinícius Aprígio da Silva (História das Ciências das Técnicas e 
Epistemologia/ UFRJ)
• Um mapa das ciências na Corte Imperial

O presente trabalho foi o resultado de duas propostas de estudos de pós-graduação que questio-
nam os lugares de ciência no Brasil, mais especificamente a partir de uma análise institucional no 
Rio de Janeiro durante o período imperial. Aparentemente distintas, as duas propostas visam com-
preender as práticas científicas de instituições oficiais da Corte, identificando uma subjetividade 
dos praticantes de ciência assim como as funções públicas e privadas desses espaços, tendo em 
vista a mediação e/ou regulação do Estado Imperial. Deve-se levar em consideração que os espaços 
urbanos, enquanto lócus de permeabilidade e interposições, são responsáveis pela construção do 
imaginário científico das instituições oficiais e seus atores, que por sua vez, redirecionam o resulta-
do das práticas científicas para os espaços urbanos e seus praticantes.

045. Estado e Intelectuais no Brasil – Teoria e Metodologia de Pesquisa em desafio 
permanente (séculos XIX e XX)
Coordenação: Dilma Andrade De Paula e Sonia Regina de Mendonça

Resumo: Partindo dos referenciais teóricos elaborados por Antonio Gramsci e das provocações 
suscitadas por esse autor para refletir acerca da atuação dos sujeitos na história, para quem a in-
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diferença era também fatalidade, o Simpósio Temático visa congregar historiadores que enfren-
tem os desafios de discutir as relações entretecidas entre intelectuais – orgânicos e tradicionais 
– e Estado restrito no Brasil, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista da(s) metodo-
logia(s) de pesquisa adotadas em suas investigações. Espera-se que o elemento aglutinador dos 
trabalhos apresentados no Simpósio decorra de uma reflexão adensada sobre a temática dos 
Intelectuais na acepção gramsciana, podendo contemplar três eixos de análise: Estado, Intelectu-
ais e Classes Sociais; Estado, Intelectuais e Aparelhos de Hegemonia e finalmente, Estado, Intelec-
tuais e Historiografia. Espera-se que o Simpósio: 1) promova balanço historiográfico atualizado e 
consistente sobre as pesquisas acerca dos Intelectuais no Brasil; 2) discuta novas e velhas aborda-
gens teóricas para o tratamento e a pesquisa sobre a temática, evidenciando seus compromissos 
históricos; 3) empreste maior visibilidade acadêmica à produção coletiva emanada do Núcleo de 
Pesquisa sobre Estado e Poder no Brasil, promotor deste Simpósio, que tem desenvolvido, de for-
ma integrada e regular, há cerca de 20 anos, atividades e encontros entre pesquisadores, inclusive 
no âmbito dos Simpósios Nacionais da Anpuh.
Justificativa: A temática proposta parte de um dos três eixos de pesquisa que norteiam as 
atividades do Núcleo de Pesquisas sobre Estado e Poder no Brasil (NUPEPB), cadastrado junto 
ao Diretório do CNPq desde 1993 e que, além de ter realizado em 2014 o seu Oitavo Simpósio 
Nacional, congrega cerca de vinte pesquisadores de distintas IES públicas do país e mais de 30 
estudantes nos níveis de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Os Simpósios Temáticos 
bienalmente promovidos pelo NUPEPB, no âmbito dos encontros da ANPUH Nacional, já se 
configuram em uma tradição para os integrantes do Núcleo, além de consistir em espaço de 
intercâmbio de novas investigações em curso e de agregação de novos profissionais interessados 
na problemática.
Ademais, na medida em que a historiografia especializada caracteriza-se por uma intensa flutu-
ação conceitual em torno do que seja o Intelectual, considera-se oportuno aprofundar tal dis-
cussão, seja como produto da necessária reflexão teórico-metodológica embasada em perspecti-
va crítica, seja como fruto das pesquisas desenvolvidas pelos participantes. Vale lembrar que, em 
meio ao conturbado cenário internacional de crise do Capitalismo, a problemática dos Intelec-
tuais reassume, cotidianamente, a centralidade que sempre a marcou no campo das discussões 
teóricas, históricas, filosóficas e politicas.

 Ricardo Augusto Dos Santos (Casa de Oswaldo Cruz)
• Coerção e Consenso. Condições de Vida, Violência e Políticas de Saúde. (1946-1950).

Quando se investiga os períodos democráticos surgidos após ditaduras, surge um aparente pa-
radoxo. Estes momentos transitórios não são livres de coerção contra as classes sociais. Mesmo 
aceitando que em democracias liberais, existem direitos do cidadão, não podemos negar que para 
a manutenção da hegemonia burguesa, o recurso da coerção não é abandonado. Quando se es-
tuda o período da presidência de Eurico Gaspar Dutra, constatamos que houve um aumento da 
participação política popular nos espaços políticos e um crescimento dos obstáculos à essa pre-
sença. Como caracterizar um regime político que manteve restrições de acesso ao voto? Não ha-
via liberdade de organização sindical e a estrutura partidária sofreu um golpe com a cassação do 
Partido Comunista. Sindicatos, movimentos organizados e manifestações espontâneas sofreram 
perseguições. Um dos objetivos desta apresentação será demonstrar a presença da coerção contra 
os movimentos sociais durante a transição conservadora após o Estado Novo. Em nosso estudo 
recuperamos a violência enquanto estratégia de controle social. Falaremos que em períodos de 
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transição conservadora, particularmente naqueles anos (1946-1950), a coerção física e/ou simbóli-
ca por parte do estado, atuou no sentido proposto por Gramsci: coerção para a construção e ma-
nutenção da hegemonia. Portanto, a violência e seu uso legitimado pelos agentes sociais também 
constitui parte da hegemonia. No processo político de construção hegemônica, o uso e/ou ame-
aça da violência necessita ser autorizada, dado seu aparente caráter exclusivo. Contudo, a coerção 
física e/ou simbólica também é objeto de manipulação nas lutas culturais e ideológicas. Por este 
ponto de vista, se na democracia liberal, a hegemonia de uma classe se exerce por consenso, reser-
vando-se o uso da força para os momentos de crise, em períodos de dominação burguesa, como 
no período Dutra, o uso/ameaça da agressão por parte das agências e agentes sociais, autorizados 
e tolerados, assumiu um caráter funcional. No entanto, também é necessário contestar as formula-
ções clássicas do liberalismo democrático, destacando a sua face autoritária presente desde o mo-
mento da formação e implantação da ordem burguesa. O que isto significa? Que nos períodos de 
hegemonia consensual, nenhuma classe ou fração abdica da violência. Necessariamente, em mo-
mentos de afirmação hegemônica das classes dominantes, encontramos maior risco do recurso a 
coerção. Diante das possíveis ameaças a hegemonia burguesa, ainda que sólida, não serão toleradas 
manifestações contrárias a esta dominação. E, adotadas perspectivas de matriz marxistas, todas 
as variantes de estado dentro do capitalismo, serão formas transitórias de dominação burguesas, 
portanto não prescindirão de coerção para manter seus domínios.

Antônio Cláudio Barbosa Rabello (Universidade Federal de Rondônia)
• Estado, campo burocrático e intelectuais

O trabalho pretende contribuir com a discussão proposta no Simpósio Temático no que diz res-
peito ao papel dos intelectuais nas suas teorizações sobre o conceito de Estado. A partir das teo-
rizações sobre a gênese do Campo Burocrático (P. Bourdieu) e de Estado Ampliado (A. Gramsci) 
buscamos propor um debate entre as duas formulações.

Ana Maria Bertolino
• Intelectual, regionalismo e Estado Novo: as crônicas de Graciliano Ramos na revista Cultura 

Política
O Estado brasileiro teve a sua base consolidada no período da Era Vargas (1930-1945). Esse período 
foi de intensa mobilização ideológica para obter a hegemonia, principalmente na época da dita-
dura do Estado Novo (1937- 1945). Para a produção e difusão de sua ideologia o governo Vargas 
contava com o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que, dentre outras publicações, 
destacava-se a revista Cultura Política, com a participação de vários intelectuais ligados a diversas 
áreas. Dentre eles se evidencia o escritor Graciliano Ramos, grande nome da literatura nacional 
que, na revista, era responsável por retratar o nordeste na seção “Quadros e costumes regionais”, 
no qual fazia pequenas crônicas sobre a cultura, a sociedade e a política nordestina, e que durou de 
março de 1941 a maio de 1942. Analisar a trajetória de Graciliano Ramos nesse período, bem como 
essa produção de cunho regionalista em uma das principais publicações do DIP se mostra relevan-
te para refletirmos sobre o lugar social do “intelectual”, no sentido proposto por Antônio Gramsci. 
Tal proposta está vinculada a um projeto de dissertação de mestrado em curso no PPGHI/UFU.

Elis da Silva Oliveira
• O intelectual da bola: Mario Filho e o projeto de construção da brasilidade a partir do 
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futebol entre as décadas de 1930-1950
Este trabalho problematiza, por meio dos escritos do jornalista Mario Filho, a construção do dis-
curso nacionalista no Brasil e sua estreita relação com o futebol em meados das décadas de 1930 e 
1950. Tendo como fontes de estudo a literatura produzida pelo referido jornalista, o aporte biblio-
gráfico sobre o governo Vargas (1930-1945), história do futebol no Brasil e ainda o referencial teó-
rico de Antônio Gramsci, sobretudo os conceitos de intelectual, “estado ampliado” e hegemonia, 
temos como objetivo analisar o discurso de brasilidade, difundido por intelectuais como Gilberto 
Freyre, Nelson Rodrigues, José Lins do Rego, Lyra Filho e, especialmente Mario Filho, que construí-
ram um discurso nacionalista com uma visão de futebol à brasileira, argumento apropriado ainda 
no projeto de política cultural iniciada no governo Vargas e ampliada ao longo dos governos sub-
sequentes. De um modo geral, a partir dos anos de 1930 o futebol passaria a figurar nos escritos e 
crônicas de parte da intelectualidade e ainda pelos órgãos oficiais do governo como um destacado 
objeto para a percepção da nação brasileira e como forma de homogeneizar uma dada visão sobre 
a sociedade e para Mario Filho, o futebol marcaria o mais completo exemplo de miscigenação, pra-
ticado por todos e sendo a maior representação de um estilo próprio de ser brasileiro. Neste cená-
rio, o referido intelectual seria um dos principais responsáveis pela correlação futebol, brasilidade 
e mulatismo numa proposta de apaziguar os conflitos sociais e de classe a partir de uma noção de 
convivência social harmônica numa sociedade homogeneizada a partir de um estilo próprio de 
ver e jogar futebol. De tal modo, a análise está focada na observação do lugar social ocupado por 
Mario Filho (jornalista e empresário), sua função na condição de intelectual (sendo organizador de 
sentidos e criador de consensos) e de que modo a construção do discurso de um futebol à brasilei-
ra pôde ser difundido como forma de amplificar o discurso nacionalista defendido pelos governos 
pós-1930, criando-se uma visão hegemônica sobre este esporte a partir das noções do futebol 
brasileiro como “futebol-arte”, “futebol mulato” e culminando na representação da própria nação 
brasileira, de acordo com Nelson Rodrigues, como uma “pátria de chuteiras”.

Maurício Gonçalves Margalho (Magistétio Estadual)
• O pensamento social de Valentim Fernandes Bouças: organização e ação política, 1930-1940

O presente trabalho analisará a trajetória social do empresário Valentim Fernandes Bouças, no 
período de 1930 a 1940. Tal empresário foi vinculado a grupos econômicos estadunidenses, a 
exemplo da International Business Machines Corporation – of Delaware, Companhia Goodyear do 
Brasil, Cia Serviços Hollerith, Panair do Brasil e Adressograph-Multigraph do Brasil S/A. Além das 
atividades características de um agente econômico, representante do capital estrangeiro, Bouças 
participou ativamente das agências que formam o complexo superestrutural do Estado capitalista 
no Brasil. Tornou-se bastante influente e, durante o Governo Vargas, participou de importantes 
órgãos técnicos e consultivos como, por exemplo, a Comissão de Estudos Financeiros e Econô-
micos de Estados e Municípios (CEFEM), o Conselho Técnico de Economia a Finanças (CTEF), o 
Conselho Federal do Comércio Exterior (CFCE) e a Comissão de Planejamento Econômico. Na so-
ciedade civil, Valentim Bouças era vinculado à Associação Comercial do Rio de Janeiro – da qual 
foi Vice-Presidente em 1943 e 1944. Ele também era associado ao Instituto de Organização Racio-
nal do Trabalho, da qual também participavam os empresários Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen 
e Horácio Lafer – p. ex. As evidências disponíveis sugerem não ser improvável que, devido a seu 
conhecimento em economia e também a seus contatos com empresas estadunidenses, Valentim 
Bouças acumulou um capital social e político que permitiu a apresentação dele como bastan-
te credenciado em assuntos econômicos e financeiros. Pesou ainda o fato de ter acumulado, no 
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campo das relações sociais, conhecimentos dos trâmites e circuitos financeiros internacionais, as-
segurando-lhe confiança como interlocutor do governo junto a credores externos. Assim sendo, 
propomos avaliar as interconexões entre pensamento social, organização e ação política de classe 
na trajetória econômico-social do referido empresário em sua condição de intelectual orgânico e, 
portanto, representante de interesses de corporações estrangeiras.

Fabio Maza (Universidade Federal de Sergipe)
• Pensamento tecnocrático e engenharia no brasil

O trabalho buscar pensar a relação entre engenharia e o pensamento tecnocrático nas primeiras 
décadas do século XX. Para tanto, procura analisar os discursos dos principais protagonistas do 
campo da engenharia brasileira e como percebiam o papal do engenheiro na sociedade brasileira.

Nilton De Almeida Araújo (Universidade Federal Do Vale Do São Francisco)
• Raça, Escravidão, Agronomia e Direção Intelectual (1832-1932)

O leitor de escritos agronômicos da primeira metade do século XIX entrevê, ao lado do apelo à 
ciência e à técnica para elevação da lavoura, reflexões e recomendações sobre como administrar a 
mão de obra escrava. 
Escrever sobre agronomia naquele contexto era em primeiro lugar tratar do trabalho servil, como 
controlá-lo e submetê-lo. Um dilema assim vai se destacando: a ambiguidade das classes dominan-
tes brasileiras nos tratados no tocante à escravidão negra, ao mesmo tempo vislumbrada como 
fonte de riqueza e ameaça a estas mesmas classes. Escritos agronômicos de vulto, como os manuais 
publicados por Miguel Calmon du Pin e Almeida, Carlos Augusto Taunay, entre outros, reservaram 
capítulos inteiros de seus livros para tratar do controle do trabalho escravo.
O empenho em implantar mecanismos de controle social e de cerceamento à
participação política dos escravos, libertos e demais “homens esquecidos” se vocalizou em pro-
posições de reforma da agricultura, que apesar de seus vários aspectos a princípio “progressistas”, 
também comportavam representações discriminatórias contra os escravizados e libertos, inseridos 
na de mera categoria de “braço”.
A exploração e controle dos trabalhadores e a modernização das forças produtivas estavam intrin-
cadas. Raça, escravidão e ciência entrelaçaram-se nesta dupla perspectiva, o que nos traz a possibi-
lidade de prismar a constituição da agronomia como campo científico no interior da formação do 
Estado brasileiro no seu sentido ampliado, ou seja, a partir de uma certa leitura gramsciana.
Na medida em que, para Gramsci, na ação política e na vida estatal, dá-se o enfrentamento de “du-
pla perspectiva”, em dois graus fundamentais, da força e do consenso, da autoridade e da hegemo-
nia, da violência e da civilidade “correspondentes à natureza dúplice do Centauro maquiavélico” 
(GRAMSCI, 2000: 33).
Isto posto, pretendemos aqui problematizar o papel desempenhado por associações rurais de clas-
se existentes na Bahia entre 1832 e 1932 a partir das relações e tensões entre, por um lado, a face 
baiana da construção do Estado brasileiro imperial e na formação das classes dominantes (mais 
especialmente sua fração agrária) através de aparelhos privados de hegemonia, organizações pri-
vadas envolvidas, e por outro lado, como tal processo também depende da problematização de 
um consenso em torno de hierarquias raciais veiculadas e produzidas nos e por estas associações.

Tarcísio Motta de Carvalho (Colégio Pedro II)
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• Terra, Luta de Classes e Estado Republicano na Guerra do Contestado (1912-1916).
Em sua grande maioria, as pesquisas que abordam o mundo agrário no início do período repu-
blicano partem da premissa de que “ainda não era a hora” dos trabalhadores rurais se revoltarem, 
posto que havia uma impossibilidade de adquirir consciência de classe ou ainda estavam imersos 
num ambiente religioso tão específico que só lhes restava a saída messiânica ou milenarista. Nes-
tes trabalhos, o domínio das oligarquias, a chamada “política do café com leite” e o coronelismo 
são praticamente naturalizados como pano de fundo para qualquer pesquisa que se aventure em 
desvelar os primeiros 30 anos do século passado. Embora isso possa indicar uma certa relevância 
para a dimensão política, o que se verifica é uma constante ausência de reflexões sobre o Estado, 
seu conceito, mecanismos de reprodução e interelação com as classes sociais. Neste trabalho, que-
remos contribuir para o preenchimento dessa lacuna, relacionando a construção do Estado na 
Primeira República e a Guerra do Contestado (1912-1916). 
Para determinadas frações da classe dominante, a construção de um projeto contra hegemônico 
passava pela construção de um discurso e de uma intervenção política calcados na necessidade 
de modernizar a agricultura, através da subordinação de seus objetivos à lógica do capital: insti-
tucionalizar a propriedade privada, mecanizar e padronizar os métodos de produção e compelir 
o trabalhador rural a uma dependência cada vez maior do mercado. A Guerra do Contestado é 
um episódio privilegiado para analisarmos este processo justamente porque os caboclos daquela 
região resistiram a tais mudanças de forma tão decisiva que só foram vencidos pelo uso explícito e 
monstruoso da violência armada.
Nossa hipótese é que os caboclos (especialmente no Planalto Norte) resistiram à incorporação do 
latifúndio procurando manter sua autonomia relativa (especialmente na produção da sua própria 
sobrevivência na roça ou na extração do mate), mas também foram excluídos de qualquer pro-
posta modernizadora que envolvia certamente um forte aspecto disciplinador ao impor formas e 
lógicas produtivas bastante distintas daquelas utilizadas pelos caboclos por gerações.
Assim, a ação coercitiva do Estado, através do exército esteve diretamente associada à tentativa de 
fabricação do consenso, quando caracterizava constantemente aqueles caboclos como fanáticos, 
ignorantes e “inimigos do progresso”. Esta caracterização tornou-se essencial não só para justificar 
a ação armada do Estado, mas também para reforçar a ideia sobre a necessidade de um trabalho 
pedagógico/civilizador sobre os trabalhadores nacionais/caboclos. Ou seja, a violência física em-
preendida por este Estado ampliado favoreceu a violência simbólica que se empreenderia com 
cada vez mais vitalidade.

 Melissa de Miranda Natividade
• A Aliança para o Progresso e a questão agrária no Brasil: considerações iniciais

O presente texto tem como tema a aplicação da Aliança para o Progresso no Brasil, no que tange 
à questão agrária. No início dos anos 1960 havia uma preocupação com a repercussão que a re-
volução cubana poderia ter nos países da América Latina, fazendo com que os Estados Unidos, 
temendo o terreno fértil que as tensões sociais existentes no campo brasileiro estavam ensejando, 
mudassem seu padrão de relacionamento com a América Latina, deixando de apostar exclusi-
vamente no intervencionismo. A postura do governo Kennedy (1960-1963) para prevenir novas 
experiências inspiradas na revolução cubana, será a de implementar a política de reformas estru-
turais, com a criação da Aliança para o Progresso, e a política de treinamento e aparelhamento das 
forças repressivas latino-americanas será reforçada. A questão agrária era tema caro ao projeto da 
Aliança, e nossa pesquisa de Doutorado, ainda em estágio inicial, tem como objetivo investigar 
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até que ponto as ações do executivo de João Goulart (1961-1964) no Brasil para o campo, alinha-
vam-se ou não com a política norte-americana para a América Latina, através da Aliança para o 
Progresso. Ademais, temos também como objetivo analisar a relação da Aliança com aparelhos pri-
vados de hegemonia e intelectuais orgânicos, ligados aos proprietários de terras no Brasil. Nossos 
estudos são realizados a partir dos referenciais teóricos do marxista sardo Antonio Gramsci, que no 
início do século XX, diante de sociedades capitalistas cada vez mais complexas, repensa o conceito 
marxista de Estado ampliando-o. O Estado Restrito é pensado sempre em permanente interação 
com a Sociedade Civil, é atravessado e incorpora as lutas de classe e frações de classe presentes na 
sociedade.

Yangley Adriano Marinho (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás)
• A Construção da Usina Hidrelétrica de Itumbiara-GO: memórias em disputa na fronteira 

entre o Sul de Goiás e o Triângulo Mineiro (1973-2015).
O presente trabalho tem como objetivo tecer alguns apontamentos acerca da construção da Usina 
Hidrelétrica de Itumbiara, a partir do ano de 1973. Nesse sentido, o interesse é pela problematiza-
ção de todo um conjunto de transformações provocadas por esta obra numa região de fronteira, 
em parte do Sul de Goiás e Triângulo Mineiro, tentando-se entende-la como componente de um 
projeto do Estado brasileiro – era a época do regime civil-militar –, mas, também, buscando-se os 
significados das transformações para diversos sujeitos: trabalhadores que se deslocaram de diver-
sas partes do país para as obras da hidrelétrica, moradores de algumas localidades que foram afeta-
dos de muitas formas pela obra e grupos dominantes locais. Por esse viés, o que se busca, portanto, 
é a reflexão crítica acerca de como memórias hegemônicas e alternativas vêm sendo produzidas na 
região em questão, desde a implantação dessa hidrelétrica pertencente ao sistema Furnas.

Nathalia dos Santos Nicolau (Universidade Federal Fluminense)
• A Educação construída nos Clubes Agrícolas: O Papel da Professora no Ensino de Crianças e 

Jovens do Meio Rural. (1945 – 1960)
O trabalho em questão trata-se de uma parte da pesquisa que realizo como mestranda pela Uni-
versidade Federal Fluminense, o qual analiso os Clubes Agrícolas no período de 1945 ate 1960. Esses 
Clubes eram instituições ligadas as escolas primárias do meio rural, tendo como objetivo educar de 
forma prática as crianças e os jovens do campo. Dessa forma, levando em consideração o discurso 
desenvolvimentista da época e como ele refletia nas diretrizes educacionais desse período, busco 
através do conceito de Estado Ampliado de Antonio Gramsci e principalmente sobre sua reflexão a 
cerca da importância dos Intelectuais Orgânicos, entender os conflitos entre a Sociedade Política e 
a Sociedade Civil, travadas por meio dos Aparelhos Privados de Hegemonia, que almejavam conso-
lidar os Clubes como um projeto hegemônico de educação. Esse projeto portanto, seria propagan-
deado como projeto nacional, modernizante e que tinha a figura da professora como intelectual 
atuante nas atividades cotidianas junto a esses “clubistas”. Através das fontes documentais, analiso 
não só os deveres da professora como profissional de educação, mas suas atitudes e sua importân-
cia na construção do conhecimento dessas crianças e jovens em um período marcado pela entrada 
dos valores capitalistas no campo e pela transformação da mentalidade da sociedcade rural.

Beatriz de Moraes Vieira (UERJ)
• A Revista Argumento (Brasil, 1973-1974): um esforço intelectual contra a “perplexidade”
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O presente trabalho consiste em resultado parcial obtido com o projeto de pesquisa intitulado 
“A Dor da História (I) – Estudos de História, Historiografia e Literatura: a Perplexidade no Brasil 
nos Anos 1970”, cuja meta é pensar relações teóricas e práticas que se colocam entre pensamento 
historiográfico, literatura e as vivências sócio-históricas violentas ou dolorosas sob estados de ex-
ceção, mediante o estudo de fontes literárias, jornalísticas e também historiográficas. Ao se analisar 
o quadro das produções intelectuais da década de 1970 no Brasil, encontram-se com frequência 
as noções de “crise” e, sobretudo, de “perplexidade” nos textos que tentavam analisar o seu tempo 
presente. Alicerçada em discussões que tratam do papel do intelectual/artista em meio a dinâ-
micas coletivas que permeiam dores e gestos individuais e neles se traduzem, a pesquisa procura 
discernir formas dolorosas ou traumáticas no país, observando os impactos sócio-culturais da di-
tadura de segurança nacional e do processo acelerado de modernização conservadora, ao longo 
dos anos 1960-80. Como tais impactos se fizeram sentir nas formas de sensibilidade, opinião e 
pensamento, e portanto na produção de imagens poéticas, discursos e conhecimentos, entre os 
quais a historiografia, é mister investigar. Aqui se trata, particularmente, da Revista Argumento, pu-
blicada pela editora Paz e Terra (RJ) e distribuída pela Abril Cultural (SP), com o objetivo específico 
de compreender sua proposta editorial. Com apenas quatro números, entre 1973 e 1974, e retirada 
de circulação pela censura ditatorial, buscou através da reflexão e da crítica um embate contra 
as forças silenciadoras durante a ditadura. Desdobrada da imprensa alternativa, nomeadamente 
do Jornal Opinião, a Revista tinha como objetivo criar um espaço no qual intelectuais brasileiros 
e latino-americanos - como Antonio Candido, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Angel Rama, 
entre outros grandes nomes - poderiam elaborar suas reflexões acerca de variados temas. Por meio 
do mote “Contra fato há argumento”, a revista apregoava-se como uma resposta à “perplexidade” 
vigente, almejando construir um “terreno autônomo” para o intelectual brasileiro produzir conhe-
cimento acerca do país e do mundo, e assim servir como um veículo “a contrapelo” da propaganda 
de Estado e de produções culturais apáticas ou favoráveis ao regime. Pensar e argumentar como 
forma de reagir à perplexidade e ao desespero, mantendo a função social do intelectual politica-
mente participante na sociedade, era a força propulsora da revista, que obteve ampla repercussão 
e aceitação.

Valéria De Jesus Leite
• Intelectuais e o desenvolvimento regional no Norte de Minas Gerais

Nosso objetivo com esta comunicação é apresentar alguns dos resultados parciais de nossa tese 
de doutorado que discuti a atuação de dois agentes no processo de desenvolvimento do Norte de 
Minas, e, que, acreditamos atuaram como intelectuais nesse processo, a saber: Comissão Pastoral 
da Terra e a Organização não governamental Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, 
entre 1985 e 2000.

Camila Fernandes Pinheiro (Universidade Federal Fluminense)
• Mulheres e Extensão Rural no Brasil (1948 – 1974)

Este trabalho visa problematizar o papel da Economia Doméstica durante o processo de implanta-
ção e consolidação da Extensão Rural no Brasil, no período de 1948 a 1970. O Extensionismo fora 
uma prática implementada no país após a Segunda Guerra Mundial, no contexto de formação do 
bloco ocidental, através de acordos bilaterais com os Estados Unidos, tendo como justificativa a 
superação da pobreza pela qual passava a população do campo à época. Em função desta meta, a 
prática extensionista baseava-se na atuação de homens e mulheres, que visitavam pequenos agri-
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cultores difundindo saberes referentes a formas de produzir, controlar doenças e realizar trabalhos 
domésticos. Às extensionistas, especialistas em Economia Doméstica, cabia o trabalho voltado 
para as mulheres do campo. A partir da demanda por estas profissionais, foi criado em 1952, na 
Universidade Rural de Minas Gerais – atual Universidade Federal de Viçosa – o primeiro Curso 
de Graduação de Economia Doméstica. Nesta comunicação buscaremos relacionar a formação 
destas mulheres com os objetivos da Extensão Rural e o projeto para o campo vigente na pasta da 
Agricultura no período.

Dilma Andrade De Paula (Universidade Federal De Uberlândia)
• O debate parlamentar na criação da Comissão do Plano de Aproveitamento da Bacia do 

São Francisco (1946-1948): significados da atuação de Manoel Novais
Os conceitos de planejamento, ciência e técnica embasaram discursos apresentados no decorrer 
do funcionamento da Comissão do Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, no âm-
bito da Câmara Federal, presidida pelo deputado baiano Manoel Novais, que originou a Comissão 
do Vale do São Francisco (1948). Como entender os pronunciamentos desse legislador-político? 
Que possíveis interesses compunham a chamada “política hidráulica”? Nesse trabalho, trataremos 
especialmente do primeiro discurso de Novais quando da criação da Emenda Constitucional n. 
179, identificando seus argumentos principais, sob o manto da ciência e do argumento de “reden-
ção” do Vale do São Francisco. Objetiva-se, com essa estratégia, investigar o ideário do campo do 
desenvolvimento no interior da sociedade política, ainda na década de 1940. Ao final, por meio de 
considerações de Pierre Bourdieu e Antônio Gramsci, tentaremos indicar alguns dos possíveis sig-
nificados desse tipo de estratégia política para a manutenção e renovação da dominação de classe 
dentro do sistema capitalista.

Laurindo Mekie Pereira (Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes)
• Os intelectuais e a intervenção federal no Vale do São Francisco - 1946-1950

Neste trabalho recoloco em debate o problema clássico da relação agência-estrutura, inserindo-
-o em uma conjuntura histórica específica. O objetivo é refletir sobre a intervenção do governo 
federal no Vale do São Francisco em meados do século XX, visando o “aproveitamento do seu 
potencial econômico”, como diziam os termos oficiais, recortando para análise a participação de 
dois personagens, o engenheiro e empresário Geraldo Rocha e o deputado pessedista mineiro José 
Maria Alkmin. O fio condutor do trabalho é tentativa de identificar as opções, decisões e interven-
ções destes sujeitos analisando como eles interagem dialeticamente com os coletivos instituídos 
aos quais pertencem. Mais concretamente, propõe-se investigar como se cruzam, se enfrentam e 
se hierarquizam nas ações de Rocha e Alkmim os condicionantes da classe social, do campo e do 
partido político e do território.

Alexandre Blankl Batista (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• A trajetória de Paulo Francis na imprensa brasileira: da Última Hora até O Estado de São 

Paulo
Esta comunicação visa apresentar alguns resultados da pesquisa de doutorado, em fase de fina-
lização, sobre a trajetória intelectual de Paulo Francis na imprensa nacional. O polemista Paulo 
Francis foi um dos mais conhecidos profissionais da imprensa brasileira. Na década de 1990, tor-
nou-se o jornalista mais bem pago do Brasil, coincidindo com o auge da hegemonia ultraliberal 
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no país. Francis afirmava ser trotskista na juventude, atuando em periódicos como Última Hora 
(1962-1964), Revista Civilização Brasileira (1965-1968), Correio da Manhã (1966-1968) e O Pas-
quim (1969-1976). Quando ingressou na grande imprensa paulista, primeiro na Folha de São Paulo 
(1975-1991) e depois n’O Estado de São Paulo (1991-1997), o polemista assumiu publicamente a 
ruptura com a perspectiva socialista, ainda no final da década de 1970, passando a defender os 
pontos fundamentais da agenda ultraliberal no final da década de 1980 e, especialmente, durante 
a década de 1990. As fontes utilizadas referem-se a todos os periódicos mencionados acima. Na in-
vestigação, destacamos tópicos como o processo de sua transformação ideológica e os momentos 
em que desempenhou o papel de intelectual orgânico, na defesa de agendas socioeconômicas, e 
no apoio pragmático de programas políticos e candidatos em certas eleições. A pesquisa de douto-
rado é realizada no Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, sob a orientação da Profa. 
Dra. Claudia Wasserman.

Cíntia Wolfart (Unioeste)
• As agências de extensão rural e a difusão tecnológica em Marechal Cândido Rondon/Paraná 

(1960-1970).
O trabalho ora proposto apresenta o debate do processo de “modernização” da agricultura em 
Marechal Cândido Rondon/Paraná nas décadas de 1960 e 1970. O debate parte de minha pesquisa 
de mestrado no Programa de Pós Graduação da UNIOESTE que analisa a influência de algumas 
instituições e grupos sociais ligados ao projeto de “modernização” da agricultura na região Oeste 
do Paraná, entre os anos de 1960 a 1980. As instituições analisadas em perspectiva histórica são: As-
sociação de Crédito e Assistência Rural do Paraná – Acarpa (hoje, Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural – Emater); Cooperativa Agroindustrial – COPAGRIL; Clubes 4-S. As fontes históri-
cas são os jornais locais, como “Rondon Comunicação”, “O Alento” e o “Informativo Copagril”. Esses 
jornais apresentam informações relacionadas a propostas modernizantes e desenvolvimentistas 
voltadas para o aprimoramento do trabalho na agricultura local, bem como propagandas dire-
cionadas a “modernização” da agricultura no município de Marechal Cândido Rondon-PR. Estas 
matérias e notícias, também, abrangiam informações sobre técnicas e mecanismos de difusão de 
tais propostas, bem como traziam interlocutores ligados às agências de extensão rural como agrô-
nomos, técnicos agrícolas, ou até mesmo agricultores. Estes jornais encontram-se arquivados no 
Centro de Documentação do Oeste do Paraná (CEPEDAL), na Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná.

Paulo Jorge Corrêa Campos
• “País democrático, sem presos políticos ou tortura”: Alfredo Buzaid e o Ministério da Justiça 

na busca pelo consenso– 1969-1974.
O trabalho em questão intenta compreender a participação de um específico aparelho do Estado 
como fundamental para a busca pelo controle social durante o regime militar, sendo este o Minis-
tério da Justiça. O objetivo é, valendo-se de arcabouço teórico de Antonio Gramsci, compreender 
a atuação do Ministério da Justiça como fundamental ao projeto político dirigente, não somente 
pela coerção mas, sobretudo, na busca pelo consenso. Tendo em vista as pretensões do trabalho, 
o recorte cronológico se atém ao período do governo Emílio Garrastazu Médici, com a atuação 
do ministro Alfredo Buzaid, destacando sua resposta às acusações de graves violações aos direitos 
humanos praticadas pelo regime militar.



701

Sonia Regina de Mendonça (UFF)
• Estado, intelectuais e tecnologia agropecuária (1970 – 2007)

O trabalho parte de uma discussão teórica sobre a relação entre Estado, Técnica e Classes Sociais, 
no âmbito do Marxismo de viés gramsciano. A partir dessas reflexões é analisada a correlação de 
forças vigente na definição das políticas estatais de pesquisa agropecuária no Brasil, com ênfase 
para o estudo do papel dos intelectuais orgânicos das classes dominantes agroindustriais, no pe-
ríodo compreendido entre 1973 (com a criação da Embrapa) e 2007 (quando da crise interna à 
instituição), decorrente das tensões entre distintas entidades do novo patronato rural ligadas a 
disputas pela hegemonia do agronegócio.

 Rosângela Assunção (Universidade Estadual do Piauí)
• A postura dos intelectuais orgânicos na greve dos docentes da UESPI em 2011 frente a difícil 

negociação com o Estado
O artigo faz parte do trabalho que estamos desenvolvendo no doutorado, no programa de Pós-
graduação de História da UFF, onde analisamos as greves dos docentes da Universidade Estadual 
do Piauí no período de 2003 a 2012, buscando compreender como se dá a relação de força entre 
a Associação dos Docentes x Estado e Reitoria da Universidade em período de greves. Ao mesmo 
tempo, analisamos a relação da Associação com os seus sócios. Nesse artigo, será feito uma discus-
são da relação dos intelectuais orgânicos (professores) e sua real participação na discussão da greve 
de 2011. A análise será feita a partir dos discursos e posturas adotadas por eles nas assembleias 
da categoria, buscando compreender o posicionamento dos mesmos diante da difícil negociação 
com o Estado. O referencial teórico e metodológico que norteia a nossa pesquisa são os de An-
tonio Gramsci por entender que a produção teórica desse autor amplia os horizontes em torno 
da atuação dos sujeitos no processo histórico. A greve dos docentes em 2011 na UESPI traz um 
diferencial das demais greves no que concerne às formas de adesão na mediada que houve a par-
ticipação dos discentes e no que se refere às apresentações de suas demandas, pois apresentavam 
uma bandeira de luta extensa com exigências que iam de infraestrutura para todos os campi da 
Instituição até autonomia financeira. Outro ponto a destacar foi a (não) adesão da maioria dos do-
centes nas atividades da greve, essa postura foi questionada em todas as assembleias que avaliaram 
o movimento. Nesse trabalho, as fontes utilizadas foram as Atas das Assembleias da Associação 
dos Docentes da UESPI-ADCESP no período da greve, onde analisamos os discursos dos docentes 
a respeito da mesma, uma vez que em todas as assembleias se avaliava o movimento e se definia 
as atividades da greve. Pelos discursos dos intelectuais orgânicos, depreende-se que estes não se 
veem como membros do Estado, sempre se referindo à reitoria como o legítimo representante do 
mesmo no interior da Universidade. Percebe-se, ainda, que, durante a greve, a diretoria da ADCESP 
defende uma bandeira ampliada de melhorias para a IES, enquanto, os professores sócios defen-
dem prioritariamente a questão salarial.

Marilia El-Kaddoum Trajtenberg
• Ao tempo e à hora: a contribuição dos intelectuais no debate da constituinte de 1988

Este trabalho aborda a contribuição de diversos intelectuais no processo constituinte de 1988. Nos-
sa abordagem insere a constituinte no contexto da transição que visava construír um novo modelo 
político de dominação para as classes dominantes. Contudo, não é despresível que este é um mo-
mento de reorganização política das classes dominantes, no qual temos rumos indefinidos, o que 
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abre para a sociedade civil como um todo (dominantes e subalternos) um leque de possibilidades 
e de disputas. É neste sentido que vem a contribuição dos intelectuais, que utilizando de seu arca-
bolso teórico fazem reflexões sobre o possível devir deste processo, atuam, as vezes de forma direta 
no processo e produzem pesquisas ainda no calor da hora.

Mário Luiz de Souza (CEFET-RJ)
• Benjamim Steinbruch: a ação de um intelectual orgânico da burguesia industrial visando a 

uma determinada ação política do Estado
A implantação do projeto neoliberal, que se inicia no governo Collor (1990-1992) e toma corpo 
e consistência na Era FHC (1995-2003), beneficiou todas as frações da classe dominante do bloco 
no poder. Medidas como o processo de privatização de empresas públicas, desregulamentação 
da economia, perda ou flexibilização de direitos sociais e a reafirmação do sistema capitalista na 
sociabilidade reinante na sociedade brasileira, atestam o quanto à implementação do neolibera-
lismo representou para a classe dominante brasileira. Contudo, tal movimento foi marcado por 
um processo complexo e contraditório mesmo no seio do bloco no poder, como atesta o caso da 
burguesia industrial brasileira. Uma série de modificações na esfera econômica e na esfera político-
-ideológica, objetivando substituir o modelo nacional-desenvolvimentista pelo modelo neoliberal, 
como padrão para recompor a economia brasileira e seu desenvolvimento no mundo globalizado, 
gerou fortes problemas para o capital industrial brasileiro.
Para fazer frente a essa situação, além de pôr em prática todo um processo de reestruturação pro-
dutiva, os setores mais dinâmicos da burguesia industrial brasileira implementaram uma intensa 
ação política, a partir da sociedade civil, buscando reverter os aspectos econômicos, político-ins-
titucionais e ideológicos desfavoráveis aos seus anseios. Nesse caso, os intelectuais orgânicos da 
burguesia tiveram um papel de destaque nesse processo, atacando alguns aspectos do modelo 
macroeconômico vigente e propondo modificações nessa política e na ação do Estado, mais de 
acordo com as demandas do setor industrial.
Para demonstrar esse processo, esse trabalho, tendo como pressuposto teórico e metodológico o 
pensamento de Antonio Gramsci, tem por objetivo demonstrar a ação política realizada por um 
dos principais membros da burguesia industrial, o empresário Benjamim Steibruch, Por meio do 
levantamento e análise dos artigos publicados por esse empresário, no jornal Folha de São Pau-
lo, no período do segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1999-2003) e no 
primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007), verificamos que esse foi um 
ardoroso difusor e defensor de determinadas medidas econômicas e de uma participação efetiva 
do Estado, mais afeito aos interesses da burguesia industrial.

Pedro Cassiano Farias de Oliveira (Universidade Federal Fluminense)
• Ensaio sobre intelectuais orgânicos e extensão rural no Brasil – o caso da embrater (1974-

1989)
O trabalho se propõe a pensar através da análise da bibliografia existente e através de fontes pri-
márias a ação dos intelectuais orgânicos na política de extensão rural no Brasil no período de 1974 
a 1989. Oriunda dos projetos norte-americanos do fim da década de 1940 o extensionismo rural 
foi um modelo importado pelas frações da classe dominante agroindustriais com o objetivo de 
estabelecer o consenso no meio rural através da difusão de técnicas e tecnologias para peque-
nos produtores “modernizarem-se” aumentando, dessa forma, sua produtividade sem alterar a 
estrutura fundiária desigual. Na década de 1970, com a intensificação do capitalismo no campo, a 
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Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) foi criada para coordenar 
o extensionismo rural, executando as diretrizes para do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II 
PND) para a agropecuária que previa não só o aumento da produtividade voltada à exportação, 
mas também o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno. Com o fracasso do II 
PND ocorreu um desequilíbrio na economia, o crédito rural deixou de ser subsidiado e a política 
de extensão rural fora abandonada. Nesse sentido, a década de 80 se torna emblemática para a 
EMBRATER na medida em que ocorre a eclosão de movimentos sociais no campo, o retorno da 
discussão sobre a reforma agrária e um “esvaziamento” do apoio das entidades patronais ao pro-
jeto extensionista. Assim, para entendermos essa trajetória tomamos aqui reflexão da categoria 
intelectuais orgânicos de Antonio Gramsci para pensar no papel dos extensionistas e dirigentes da 
EMBRATER nesse processo.

Clarice Salles Chacon (Autônoma)
• Intelectuais, criminologia crítica e a criminalização da pobreza no Rio de Janeiro

A partir do eixo “Estado, Intelectuais e Classes Sociais”, o presente trabalho busca apresentar a cri-
minologia crítica enquanto posição contrária à política de criminalização da pobreza praticada por 
agentes do Estado restrito. Com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), programa lançado em 
2008 pelo governo de Sérgio Cabral e mantido por seu sucessor, tal política tem concretamente as-
sumido a forma, entre outros tipos de violência, da intimidação e assassinato cotidianos de pobres 
e negros pela Polícia Militar, realizando o projeto da classe dominante de administração dos terri-
tórios de pobreza através da coerção direta. A criminologia crítica reúne uma série de intelectuais 
que apontam o caráter de classe das definições do que é crime e de quem é o sujeito criminalizável, 
chamando atenção para a maneira como tais definições, na medida em que estão baseadas em 
interesses políticos e econômicos determinados de um certo tempo histórico, servem justamente 
para sustentar os projetos da classe dominante do período.

Késia Pontes de Almeida (Universidade Federal de Uberlândia)
• O movimento das pessoas com deficiência durante os anos 1990 e 2000: as perspectivas de 

análise da afirmação dos direitos legítimos e legais no âmbito de uma sociedade democrática 
burguesa
Este artigo foi realizado baseado em meu projeto de doutorado, que é a continuação de minha dis-
sertação de mestrado intitulada “A Luta Pelo Direito À Cidadania Na Cidade De Uberlândia: O Mo-
vimento Das Pessoas Com Deficiência Entre A Legalidade E A Legitimidade”, na qual tratei sobre 
o movimento de pessoas com deficiência, com foco nas pessoas cegas e com baixa visão em nível 
federal, estadual (Minas Gerais)e municipal (Uberlândia. Com este artigo pretende-se Expandir a 
análise do movimento das pessoas com deficiência por direitos após a constituição de 1988, até os 
anos 2000; aprofundar sobre o processo de conquista de direitos e consequentemente refletir so-
bre as mudanças institucionais representativas deste seguimento; examinar os projetos de inserção 
social desta categoria denominados integração e inclusão, e como estes se relacionam com a noção 
de exclusão social; pensar sobre a estrutura social atual por meio das temáticas democracia, Metá-
fora da cidadania, sociedade civil, Ideologia, hegemonia e contra-hegemonia, e como o marxismo 
pode contribuir para pensar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade capitalista atual 
com foco em uma sociedade que supere o capitalismo, e, ao mesmo tempo, quais os limites das 
categorias supracitadas; quais as transformações pelas quais passaram as sociedades política e civil 
e como o movimento das pessoas com deficiência se relaciona com elas, não como um ente mas 
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como dialética com contradições, coerções e consensos, tal qual aponta Gramsci, Hellen Wood e 
outros teóricos nos quais embasarei minhas considerações.

Rodrigo de Azevedo Cruz Lamosa (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ))
• Os intelectuais orgânicos da Associação Brasileira do Agronegócio

Neste artigo o autor analisou o esforço da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) para a 
obtenção da hegemonia, tanto entre a própria classe dominante, quanto em relação, sobretudo, à 
classe dominada. O objetivo foi examinar como a ABAG articulou a formação de seus intelectuais 
orgânicos ao projeto de hegemonia, visando responder a indagação sobre a atuação da ABAG 
como um partido do estado maior do capital na atual configuração do bloco histórico dominante. 
Neste sentido, o trabalho buscou compreender os nexos entre Educação, Classes Sociais e Estado, 
em seu sentido integral, ou seja, incorporando tanto a Sociedade Política, mas de forma destacada, 
a Sociedade Civil e seus intelectuais, individuais e coletivos. Foi realizada pesquisa que constituiu 
no levantamento de documentos produzidos pela ABAG, através de seus informativos, cartilhas, 
artigos e vídeos. A pesquisa realizou também investigação sobre o Programa Educacional Agrone-
gócio na Escola, organizado pela ABAG em dezenas de Redes Municipais de Educação do estado 
de São Paulo, através do levantamento de documentos e materiais sobre a ação pedagógica e en-
trevistas com diferentes sujeitos envolvidos. Foi possível concluir que a associação cumpre o papel 
de “Partido do Agronegócio”, sendo fundamental na reorganização e difusão da nova autoimagem 
produzida pelo capital. A inserção da escola pública e do trabalho docente no projeto de hegemo-
nia da ABAG tem sérias consequências para ambos. As escolas públicas vêm sofrendo um processo 
de desinstitucionalização, defrontando-se com a contradição de ter no interior destas instituições 
públicas interesses de entidades baseadas no direito privado. No Programa Educacional da ABAG, 
as escolas públicas passaram a ser disputadas e permeadas por uma pedagogia do consenso, res-
ponsável por valorizar a imagem do capital através da assimilação do trabalho docente que torna 
o professor um intelectual orgânico “subalterno”, componente de uma camada de “baixa patente” 
do “Partido do Agronegócio”. Foi possível concluir também que, ao longo das últimas décadas, a 
associação conseguiu realizar a unidade entre algumas das principais frações do capital associadas 
ao Agronegócio, realizando um duplo trabalho na formação de diferentes níveis de intelectuais 
orgânicos, capaz, tanto de inserir seus interesses no interior de Conselhos, Comissões e Ministérios, 
quanto assimilar os professores da escola pública na região estratégica de Ribeirão Preto (SP).

Mariana de Oliveira Lopes Barbosa (Universidade Federal de Goiás)
• Reforma Agrária na Constiuição de 1988: correlação de forças, hegemonia e contra-

hegemonia na disputa
O presente trabalho pretende investigar como se deu a disputa pela Reforma Agrária, pauta que 
teve grande destaque e importância no processo constituinte que se iniciou no Brasil em 1985, cul-
minando na promulgação da Constituição de 1988. Naquele contexto eram muitos os sujeitos pas-
síveis de análise. A União Democrática Ruralista, que havia surgido em 1985 como uma resposta 
patronal ao lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária do Governo Sarney, ganhara muita 
força também na disputa constituinte, inclusive, empreendendo lobbys e patrocinando golpes no 
Congresso. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, fundado em 1984, também participava 
ativamente das disputas políticas do momento, com ocupações e lutas no campo. Além disso, a 
Igreja Católica, através das Comunidades Eclesiais de Base e também a Comissão Pastoral da Terra, 
fornecia apoio à diversos movimentos sociais do campo e pautava frequentemente a constituinte. 
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Em todo este contexto, há ainda um elemento importante para a análise: a mídia. Através dela, 
enquanto um aparelho privado de hegemonia - seja com a comunicação popular dos movimen-
tos, que exercia seu papel formativo e informativo, ou veículos de comunicação da grande mídia 
que davam grande destaque aos latifundiários – pode-se buscar perceber como essas disputas se 
apresentavam à população.

046. Estado, Poder e Violência no Brasil e países Latino-Americanos: ditaduras, 
projetos nacionais, imperialismo e lutas sociais
Coordenação: Lilian Marta Grisolio e Patricia Sposito Mechi

 
Resumo: Analisa-se a violência institucional – as violações aos direitos humanos, perpetradas pelo 
Estado capitalista de natureza autocrata que se impõe no continente latino-americano. Centra-se 
a análise de suas evidências históricas a partir da década de 1950, incluindo-se aí o segundo ci-
clo ditatorial e os períodos subsequentes quando o Estado repressivo limita o constitucionalismo 
democrático. Limites que se expressam em todas as áreas de atuação do Estado, desde as formas 
como se põe a jurisprudência, na atuação das forças policiais, presença dos grupos de extermínio e 
paramilitares compostos por agentes estatais, nas ações contrarrevolucionárias, como as ocorridas, 
por exemplo, na América Central nas décadas de 1970 a 1980. Dessa forma, este ST está aberto 
para comunicação de pesquisas em História e áreas afins, com temáticas tais como: os estudos so-
bre as ditaduras latino-americanas, gênero, feminismo e repressão, processos de redemocratização, 
conflitos ideológicos, políticas imperialistas, cultura, arte e ideologia, relação mídia e política, rela-
ções internacionais, política externa brasileira e latino-americana, imperialismo, partidos políticos, 
movimentos sociais, projetos nacionais, estado, repressão e violência, criminalização das lutas so-
ciais, projeto e atuação das esquerdas, estudos comparados entre brasil e países latino-americanos, 
intervenção norte-americana no brasil, entre outras temáticas que circundam o tema central.
Justificativa: O tema tornou-se um dos principais objetos de estudos de várias disciplinas na Amé-
rica Latina e particularmente no Brasil. Especialistas e entidades de direitos humanos debruçam-se 
sobre suas variadas formas, tais como a violações dos organismos policiais, violência no sistema 
penitenciário, no campo, a dos grupos de extermínio, etc. Até um passado recente a atenção prefe-
rencial dos historiadores recaía sobre os períodos de ditaduras, pelo distanciamento destas e pelo 
maior acesso a acervos documentais que evidenciam a atuação dos órgãos segurança pública ou 
segurança nacional, através de seus agentes - polícias civis e militares. 
No entanto, não só estes acervos, como também a realidade imediata demonstram que a relação 
violenta que o Estado estabelece com determinados segmentos da sociedade, expressa a objetiva-
ção particular do capital nas formações latino-americanas, o qual engendrou marcas estruturais, 
traços comuns, que a distinguem das formações dominantes e que a imperializaram, tais como: 
formas econômicas tardias, incompletas e subordinadas aos capitais hegemônicos; estruturas so-
ciais assimétricas que infligem às maiorias condições materiais aviltantes e desumanas; formas de 
dominação autocráticas com sua ingênita violência estrutural que perpassa todos os poros da so-
ciabilidade.

Azucena Citlalli Jaso Galván
• A participação política militar: um balanço da efetividade da despolitização das Forças 

Armadas Mexicanas (1946-1970)
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Um das justificativas para a criação de um partido em 1928 que aglutinasse toda a “família revolu-
cionária” foi a dinâmica imposta pelo próprio processo revolucionário. A tradição caudilhesca e a 
quantidade de pessoas armadas no território consolidou o golpismo como forma de tomar o po-
der. No mesmo ano da formação do Partido Nacional Revolucionário (chamado desde 1946, Par-
tido Revolucionário Institucional), realizou-se uma importante reforma militar encabeçada pelo 
general Joaquín Amaro, cujo eixo foi a “profissionalização”, ou seja, a “despolitização” da instituição 
castrense. As Forças Armadas foram ideologicamente colocadas como um dos pilares do sistema 
político pós-revolucionário: garantia da transmissão pacífica do poder e subordinadas ao “Chefe 
máximo das Forças Armadas”, o presidente. Desde 1929, então, data em que triunfa pela primeira 
vez o candidato presidencial do PNR, não houve nenhuma tentativa de golpe militar. Nunca houve 
nenhuma declaração de discordância com as ordens presidenciais, nem na esfera operativa, nem 
na política. Desde 1946, o México deixou de ser governado por militares. Consolida-se assim, a ima-
gem internacional (no contexto da guerra fria) do presidencialismo civil, desmilitarizado e revo-
lucionário do sistema político mexicano. Contudo, os altos mandos militares continuaram sendo 
governadores, ocupando cargos burocráticos, dirigindo corpos policiais e serviços de inteligência. 
Aliás, 1964 foi o último ano em que a presidência do partido de Estado esteve nas mãos de um 
militar. As perguntas que tentaremos desenvolver neste trabalho giram em torno da participação 
política, e a realidade da suposta apoliticidade militar. Considerando que as instituições armadas 
não estão dissociadas das classes sociais, motivo pelo qual respondem a diferentes interesses de 
classe em distintos momentos históricos, então, quais os níveis de negociação para conseguir a 
subordinação pública à figura presidencial? Há no México um sistema político inteiramente civil?

Patricia Sposito Mechi (Universidade Federal do Tocantins)
• Modernização excludente e repressão contra camponeses no eixo Goiás-Tocantins em tempos 

de ditadura
O artigo discute repressão contra os camponeses da região Goiás-Tocantins à época da ditadura 
civil-militar. Esta repressão desenvolveu-se num quadro de avanço das obras de infraestrutura para 
a região, tais como a pavimentação da rodovia Belém-Brasília (BR-153), a construção da ponte 
sobre o rio Tocantins “Dom Alano Marie du Noday”, entre outras. Tais obras permitiram o avanço 
da fronteira agrícola, impulsionada pelas políticas de modernização excludente no campo empre-
endidas durante o período. A partir da construção dessa infraestrutura e das facilidades oferecidas 
aos latifundiários, a região passou a ser palco de diversos conflitos pela terra, ensejando, por um 
lado, formas de resistência e luta camponesa e, por outro, repressão estatal e privada a estes mo-
vimentos.

Maria Cláudia Badan Ribeiro (Unicamp)
• A Resistência à ditadura civil-militar brasileira e as Redes Transnacionais de Solidariedade 

(1964-1985)
A pesquisa que ampara esta apresentação tem como foco investigar os graus de relações políticas 
estabelecidas entre o movimento revolucionário brasileiro e o exterior em países que tanto favore-
ceram a luta de brasileiros, como serviram de acolhimento aos exilados. 
A solidificação destes acordos ocorreu no bojo de um contexto explosivo de transformação social 
dando origem a grupos que substituíram os conflitos armados tradicionais do passado por estru-
turas políticas paralelas e difusas que estiveram na emergência de uma variedade de movimentos 
de resistência armada existentes na América Latina, África e Europa.
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Este texto destina-se a apresentar as redes de solidariedade revolucionárias que existiram no exte-
rior durante o regime militar brasileiro, quando pessoas ou grupos estabeleceram laços de coope-
ração e ajuda em países da América Latina, Europa e África. Nossa preocupação foi a de mostrar de 
que forma estas redes se inseriram na resistência à ditadura, em que consistiu a chamada “solida-
riedade revolucionaria” e quais acordos políticos elas originaram.
Cabe ressaltar aqui que a colaboração fornecida aos militantes no Brasil e no exterior atravessou 
atitudes ambivalentes e que os acordos de cooperação foram realizados de maneira não oficial, 
dependendo, para existir, do mais completo sigilo e de redes que atuaram de maneira informal. 
A presente pesquisa dialoga com outras produções acadêmicas sobre o exílio político, mas pre-
tende indicar também, novas formas de abordagem que levem em consideração a construção de 
estruturas políticas paralelas, difusas ou exteriores ao corpo tradicional do Partido, da Igreja, dos 
Sindicatos e que estiveram na origem da emergência de uma variedade de movimentos revolucio-
nários que existiram naqueles anos. Se estas estruturas em sua liberdade de movimento não deixa-
ram de estabelecer laços com os mecanismos tradicionais, souberam por outro lado, denunciar seu 
esgotamento diante de períodos de francas mudanças históricas. 
Como afirmou Franco, o imaginário da “vítima” ou do “privilegiado” se condensaram de tal ma-
neira em relação à experiência de exílio, que sua utilização restringiu o olhar, carregando-o a priori 
(Franco, 2008:20). 
A militância politica, portanto, e suas identidades político-partidárias transnacionais ficaram si-
lenciadas quando a experiência revolucionária passou a ser portadora de uma sanção moral no 
exterior, em consonância com a política de acolhimento a refugiados pelos Estados europeus, e a 
necessidade de um viés de luta contra a violação dos direitos humanos.

Michel Justamand (UFAM)
• Arqueologia, História e Direitos Humanos na Guerrilha do Araguaia

A apresentação traz algumas considerações sobre as contribuições que a arqueologia pode ofe-
recer ao conhecimento de um dos episódios mais sombrios da ditadura militar brasileira (1964 à 
1985): a guerrilha do Araguaia. Tal episódio ocorrido em terras nacionais, mas também em outras 
pelo continente sul americano, marcou a segunda metade do século passado. Foram inúmeras 
mortes, assassinatos e desaparecimentos de pessoas que militavam ou não por um mundo melhor. 
A Guerrilha do Araguaia foi baseada nessa idéia de mundo melhor. Ocorrida na região norte do 
país na tríplice fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins (à época norte de Goiás) 
e organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B). Partido que ainda é atuante e que agora 
é parte do governo presidencial desde o mandato de Lula e agora integra o da presidenta Dilma. A 
guerrilha foi à principal forma de luta contra a ditadura vislumbrada por essa agremiação política, 
no contexto repressivo estabelecido a partir do golpe de estado que deu início ao último período 
ditatorial brasileiro. Na guerrilha, quase todos os guerrilheiros foram assassinados, muitos dos quais 
constam nas listagens organizadas por entidades que reúnem os familiares de mortos e desapa-
recidos políticos daqueles anos, além de relatos de assassinatos, torturas e desaparecimentos de 
camponeses da região.

Vera Lucia Vieira (PUC-SP)
• Da segurança á extra legalidade: imbricamentos entre policias militares e civis

Este artigo analisa como a histórica articulação entre as policiais civis e militares, em uma confi-
guração de capitalismo hiper-tardio como o que se configura no Brasil, no qual a configuração do 
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Estado foi posta, desde seus primórdios, a serviço da burguesia autocrata, resulta no cumprimento 
das funções desses agentes públicos de forma inversa ás suas finalidades legais. Em vez de gerarem 
segurança á maior parte da população brasileira, que é a parcela excluída do reduto autocrata, 
tais agentes geram o medo, a desconfiança, o repúdio e contribuem, com isto, para o aumento da 
violência que se propõem combater. 
Tais conclusões estão calcadas nas informações contidas nos documentos produzidos pelo Obser-
vatório das Violências Policiais em São Paulo (www.ovp-sp.org), que integra o Centro de Estudos 
de Historia da América Latina e Caribe (CEHAL-PUCSP) e no resultado das teses e dissertações 
produzidas pelos discentes que integram este Centro e inscritos no Programa de pós-graduação 
em Historia da PUC-SP.

Mirian Alves do Nascimento (Prefeitura Municipal de Florianópolis)
• Jornais de oposição e os direitos humanos nas ditaduras civis-militares brasileira e uruguaia 

(1967-1983)
Durante as ditaduras civis-militares instaladas na segunda metade do século XX, o Brasil e o Uru-
guai mergulharam em um cenário de repressão que resultou em exílios, prisões, torturas, mortes 
e desaparecimentos forçados. Diante de tais acontecimentos, personalidades e instituições evoca-
ram os acordos e cartas que haviam sido assinados por esses países, em nível internacional, no que 
diz respeito aos direitos humanos, em uma tentativa de impedir que tais violências continuassem 
sendo aplicadas contra os opositores daqueles governos. 
A partir da constatação da presença desse assunto nos órgãos de comunicação de partidos de 
oposição, da reiterada ausência dos direitos das mulheres nos tratados internacionais sobre direitos 
humanos construídos até aquela conjuntura, que as práticas sociais e culturais foram historica-
mente construídas e que tais fatos interferiram nas construções de subjetividades e, também, nas 
práticas discursivas dos militantes e redatores daqueles periódicos, desenvolvi este estudo que tem 
por objetivo elencar e analisar as notícias, veiculadas nos jornais A Classe Operária e Compañero 
– brasileiro e uruguaio, respectivamente, no intuito de perceber se havia alguma diferença nos dis-
cursos sobre direitos humanos quando se tratava de noticiar questões concernentes às mulheres e 
homens e entender a posição desses jornais em relação ao tema a partir das linhas teóricas políticas 
nas quais estavam inseridos. 
As análises serão realizadas através da História Comparativa e dos Estudos de Gênero, sob um viés 
feminista. 
Pude observar que o Compañero utilizou, com frequência, a expressão “direitos humanos, possivel-
mente devido às raízes anarquistas do PVP, que defendia a igualdade entre todas as pessoas. Já no 
A Classe Operária encontrei usos de expressões como “direitos do Homem e do Cidadão”, direitos 
das mulheres”, “direitos do Homem”, que revelou, conjuntamente com outras evidências, posição 
ambígua em relação à posição de igualdade entre homens e mulheres, especialmente no interior 
do partido. Além disso, os conteúdos dos jornais e entrevistas com militantes revelaram que o PVP 
recorreu às denúncias acerca de violações contra os direitos humanos de seus militantes junto a 
organismos internacionais como a Anistia Internacional, experiente instituição acerca desse tema. 
Já o PCdoB, teve resistência ao uso desta expressão, devido aos discursos e às políticas de Carter, 
presidente dos EUA, que falava em direitos humanos, todavia estava aliado a governos que viola-
ram esses mesmos direitos. E, ainda, quanto à atuação da Anistia Internacional, que na ótica do 
partido brasileiro, só denunciava violações dos direitos humanos no Leste Europeu e deixava passar 
as atrocidades ocorridas no ocidente.
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Fernando Silva dos Santos (Universidade Federal de Goiás - Campus Jataí)
• Os limites da revolução burguesa no Brasil: a participação de Florestan Fernandes na 

Assembleia Nacional Constituinte e a defesa da escola pública (1987-1988)
A consolidação do Estado autocrático burguês e sua influência na luta em defesa da escola pú-
blica. Esta comunicação tem ponto de partida a análise dos debates sobre o destino dos recursos 
públicos para a educação (pública e privada) durante a Assembleia Nacional Constituinte - ANC 
(1986-88) a partir da participação de Florestan Fernandes como deputado constituinte e mem-
bro da subcomissão de educação, cultura e desporto. Os debates no contexto da elaboração do 
texto Constitucional deixam transparecer a pluralidade de concepções e representação de classes, 
refletindo explicitamente em posicionamentos conservadores, liberais, progressistas e até mesmo 
revolucionários na constituinte. Nosso interesse se concentra na análise imanente dos debates ex-
pressos nos “Diários da Constituinte”, material compilado pela Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações do Senado Federal em 2008, ano em que a ANC completou 20 de sua promulgação. A 
construção do capítulo sobre a Educação, a partir do debate histórico acerca do destino dos recur-
sos públicos para a educação nos dá a dimensão dos interesses de classe que marcam os calorosos 
debates entre os anos de 1986 e 1988 – do anteprojeto à promulgação do texto constitucional. 
Em disputa na reforma constitucional, estavam projetos sociais e educacionais das diversas frações 
da sociedade. É importante destacar que esta sociedade que acabara de transitar de um regime 
bonapartista, a verdadeira religião da burguesia, instituindo e institucionalizando as “leis revolu-
cionárias” – violência, arbítrio, terrorismo aberto – contra os “inimigos internos” se converte e se 
consolida como uma autocracia burguesa. A “transição” de um Estado autocrático em sua feição 
bonapartista para Estado pseudo-democrático, foi a forma que a burguesia nacional encontrou 
como alternativa para não perder as rédeas da direção do seu Estado burguês e, ao mesmo tempo, 
controlar a pressão das classes trabalhadoras e do operariado.

João Henrique de Castro de Oliveira (Universidade Federal Fluminense)
• “Cala a boca, anarquista!” – A repressão ao Centro de Estudos José Oiticica (CEPJO) e ao 

Movimento Estudantil Libertário (MEL) durante a ditadura civil-militar no Brasil (1969 a 
1972).
A presença de anarquistas entre os grupos de resistência à ditadura civil-militar no Brasil (1964-
1985) ainda é um fato solenemente ignorado pela maioria dos historiadores das esquerdas. O regi-
me autoritário, no entanto, não se esqueceu dos socialistas libertários quando estes se mostraram 
“subversivos”, segundo a lógica verduga dos ditadores. Um exemplo foi a repressão ao Centro de 
Estudos José Oiticica (CEPJO), fundado em 1958, no Rio de Janeiro. Reunindo anarquistas e sim-
patizantes, o CEPJO era um espaço primordialmente didático-cultural, onde se realizavam pales-
tras, cursos e conferências sobre os mais diversos temas. Nos anos 1960, aglutinou grupos que 
defendiam ideais antiautoritários, tais como o Movimento Estudantil Libertário (MEL) e o Centro 
Internacional de Pesquisas sobre Anarquismo no Brasil (CIRA-Brasil). Em 1969, chama a atenção do 
Estado autoritário a atuação do MEL, que havia distribuído panfletos com ácidas críticas ao regime. 
Em seguida, três jovens que frequentavam o CEPJO foram presos e torturados, fornecendo o nome 
de outros frequentadores. A partir daí, a espiral de arbitrariedade se desenrolou, resultando em 
prisões de membros do MEL, invasão do CEPJO por agentes da Aeronáutica, detenção de diretores 
do Centro, tortura de alguns integrantes e instauração de um inquérito militar, encerrado em 1972.

Lilian Marta Grisolio (Universidade Federal de Goiás - UFG)
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• A Ameaça Vermelha: o perigo da infiltração comunista da América Latina
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a América Latina inaugurou uma nova fase nas relações 
internacionais, tendo que se posicionar diante de um novo mundo bipolarizado. Os EUA tradicio-
nalmente promoveram ações que resultavam na dependência da América Latina, como em 1823 
com a Doutrina Monroe, em que o então presidente dos EUA, durante um discurso, proferiu a fra-
se “América para os americanos”, ou ainda a chamada “Política da Boa Vizinhança”. Diante de uma 
possível ameaça de guerra com o mundo comunista era preciso saber quem seriam os possíveis 
aliados. O Brasil, assim como o Chile, são vistos inequivocamente como aliados. Já o Paraguai não se 
alinhava, segundo a percepção da CIA, visto se comportar apenas como uma colônia da Argentina 
que naquele momento tinha um inimigo no governo, Juan Domingo Perón.
Objetivamos nessa comunicação, analisar como o imperialismo dos EUA ocasionou a penetração 
da Guerra Fria na América Latina, sobretudo no Brasil, após o fim da Segunda Guerra Mundial. 
Neste país, o principal aspecto da Guerra Fria, o anticomunismo, se apresentou nas diversas esferas 
sociais e políticas, e determinou o posicionamento do país como aliado principal dos EUA, culmi-
nando na consolidação de um tipo de discurso anticomunista aos moldes do modelo estaduni-
dense. Na atualidade podemos ver claramente essa herança nas recentes manifestações e pleitos 
sobre intervenção militar e dizeres anticomunistas que remontam as décadas de 50, 60 e 70. Como 
corpus documental para a análise utilizamos a revista O Cruzeiro, que foi uma das publicações 
mais importantes do século XX no Brasil. Pioneira da fotorreportagem, buscou imitar o padrão da 
revista estadunidense Time tanto na diagramação como na tendência conservadora. Fez parte do 
maior conglomerado de comunicação da América Latina, os Diários Associados, propriedade de 
Assis Chateaubriand. E o mais importante, promoveu um combate sistemático contra o comunis-
mo e uma campanha deliberada a favor do american way of life.

Nilo Dias de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
• A Primeira Conferência Nacional de Polícia de 1951 no Rio de Janeiro: propostas de 

centralização dos serviços de inteligência frente ao crescimento dos movimentos societários.
A proposta do trabalho de pesquisa é analisar as propostas da 1ª Conferência Nacional de Polícia 
realizada no Rio de Janeiro em 1951. O objetivo principal da conferência era propor a subordina-
ção diretamente ao governo federal, a rede de policias políticas. Segundo seus dirigentes, a falta 
de padronização e de um controle normativo de toda máquina policial por um órgão federal re-
presentava um retrocesso frente às novas necessidades do Estado no combate ao crescimento dos 
movimentos sociais.

Arthur Victor Gonçalves Gomes de Barros
• Analises sobre o Nordeste do Brasil e sua relação com os Estados Unidos (1959-1964)

Este artigo procura realizar uma analise a respeito das relações entre o Nordeste do Brasil com o 
Governo Norte-Americano, visto que durante os anos de 1960 a região se encontrava numa efer-
vescência de ideias, causando uma preocupação por parte do governo de Washington que mostra-
va-se temerosos com um sucesso de uma revolução na região, a exemplo de Cuba em 1959. Diante 
dessa preocupação um dos grandes problemas que, segundo os norte-americanos, causavam essa 
perturbação social seria o cenário de pobreza. Procuramos aqui entender como o Nordeste, mais 
especificadamente Pernambuco, se tornou um assunto na pauta de interesses Norte-americano, 
fazendo com que o governo interferisse politicamente na região.
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Plínio Ferreira Guimarães (Instituto Federal Espírito Santo)
• Assistindo a população, combatendo o comunismo: as Ações Cívico-Sociais no contexto da 

ditadura militar brasileira
Baseado em doutrinas militares gestadas nos tempos da Guerra Fria, sobretudo sob a influência 
francesa e norte-americana, o Exército brasileiro e, posteriormente, as demais corporações militares 
que integram as Forças Armadas e as polícias militares estaduais colocaram em prática programas 
de assistência a populações civis e de desenvolvimento em áreas carentes do território nacional. As 
teorias produzidas no período, com destaque para a doutrina da guerra revolucionária, alertavam 
para a necessidade de programas que pudessem reduzir as desigualdades internas nas regiões po-
bres do planeta e conquistar a simpatia dos habitantes locais em favor das forças militares como 
forma de se fazer frente ao avanço do comunismo. No Brasil, foi a partir da ditadura militar que as 
ações de assistência às populações civis ganharam corpo e passaram a ser postas em prática com 
frequência em todo o país. Entre os programas criados no período, destacam-se as Ações Cívico-
Sociais (ACISO), realizadas a partir do ano de 1966. As atividades que constituíam as ACISO eram 
amplas e heterogêneas, perpassando pelos atendimentos médico e odontológico das populações 
assistidas, aplicação de vacinas, distribuição de alimentos, de remédios e de material escolar, obras 
em escolas e outros espaços públicos, atividades de recreação com crianças, assistência especiali-
zada de agrônomos e médicos veterinários no meio rural, obras de infraestrutura como a abertura 
de estradas e a pavimentação de rodovias, entre tantas outras ações. As ACISO passaram a integrar 
os programas dos cursos que versavam sobre guerra revolucionária e eram executadas nas ma-
nobras de treinamento militar. Foram também colocadas em prática combinadas com o uso da 
violência nas áreas de conflagração de movimentos de luta armada em oposição à ditadura, como 
nas guerrilhas de Caparaó e do Araguaia. Sendo assim, o presente trabalho pretende discutir a im-
plementação de tais programas no contexto das estratégias das corporações militares brasileiras 
no combate às esquerdas e na conquista do apoio da população em áreas carentes e/ou isoladas 
durante a ditadura militar e o seu uso no enfrentamento aos movimentos armados mencionados 
que se levantaram contra o regime imposto após o golpe de 1964.

Anderson Claytom Ferreira Brettas (Instituto Federal do Triângulo Mineiro)
• Os Estados Unidos, a Doutrina Reagan e as violações dos direitos humanos na Revolução 

Salvadorenha (1980/1992)
Num dos episódios mais violentos da América Latina no último século, a Guerra Civil de El Salva-
dor foi um conflito entre o governo de direita do país e a resistência popular liderada pela guerrilha 
de esquerda aglutinada na “Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional” (FMLN), entre 1980-
1992. Essa comunicação analisa as violações de guerra praticadas pelo governo, através do Exér-
cito e das forças paramilitares de extrema direita do país, patrocinadas pelos Estados Unidos no 
contexto da Guerra Fria e da Doutrina do presidente republicano Ronald Reagan (1981/1989). Ao 
longo dos dez anos da guerra, o governo estadunidense transferiu mais de US$ 7 bilhões às forças 
da direita salvadorenha, período que incluiu ainda os governos de Jimmy Carter e George Bush. 
As tensões em El Salvador foram agravadas a partir do golpe militar que conduziu a Junta Revolu-
cionária de Gobierno (JRG) ao poder em 1979. Após o assassinato do arcebispo de San Salvador, 
Óscar Romero, opositor do regime, em 20 de março de 1980, e de quarenta e duas pessoas em seu 
funeral, iniciou-se a guerra civil em ampla escala. 
Entre os assassinatos perpetrados pelas milícias salvadorenhas contra ativistas sociais, um caso teve 
forte repercussão internacional, as quatro missionárias católicas estadunidenses que foram cruel-
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mente violentadas e mortas. 
Apenas em 2014, a Comissão de Direitos Humanos de El Salvador (CDHES) revelou publicamente 
um documento confidencial das Forças Armadas (FAES) do país onde foram registradas as ações 
do serviço de inteligência governamental durante a Guerra Civil. O denominado “Livro Amarelo” 
demonstra como foram cometidos os crimes pelos militares, com a lista de quase duas mil pessoas 
identificadas e fotografadas, e em grande parte capturadas ou mortas. 
A análise das informações contidas neste documento em questão tem como objetivo destacar a 
lógica da violência dos militares contra a população, não como ação de indivíduos, mas sim, como 
expressão de uma dada configuração do Estado. Buscaremos a explicitação da ontologia do ser 
social do Estado salvadorenho no confronto com as demandas sociais.
A Guerra Civil de El Salvador teve um efeito demográfico devastador no pequeno país centro-a-
mericano. Deixou entre sessenta e oitenta mil mortos, dos quais cerca de trinta mil assassinados e 
nove mil desaparecidos, além de dois milhões de desabrigados ou exilados. O conflito foi encerra-
do com os “Acordos de Paz de Chapultepec”, um conjunto de entendimentos assinados em janeiro 
de 1992 entre o governo salvadorenho e a FMLN no México.

Sandro Heleno Morais Zarpelão (Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus São Roque)
• Relação EUA-Brasil: A Doutrina Reagan e o Processo de Redemocratização Brasileiro (1981-

1985)
O processo de redemocratização do Brasil, iniciado em 1979, durante o governo do presidente João 
Batista Figueiredo (1979-1985), com a Lei da Anistia, foi marcado por vários fatos históricos como 
as eleições para governadores, em 1982, o retorno do pluripartidarismo político, o movimento 
das Diretas Já (1983/1984), a votação da Emenda Dante de Oliveira (1984) e a eleição do primeiro 
presidente civil desde 1960, no caso Tancredo Neves, em 1985. Ao mesmo tempo, o mundo vivia 
uma nova escalada de tensão na Guerra Fria em que EUA e URSS travavam uma nova corrida arma-
mentista. Nessa época foi erigida uma nova Doutrina de Política Externa e Militar pelo governo do 
presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989) que ficou conhecida como Doutrina Reagan 
e que teve papel importante na nova onda redemocratizante que atingiu os países da América 
Latina como o Brasil, por exemplo. O objetivo do presente trabalho, então, é refletir qual foi a re-
lação, a importância e a influência da Doutrina Reagan, de Washington, na relação EUA-Brasil, por 
meio do seu impacto no processo de redemocratização brasileiro na primeira metade da década 
de 1980. Para tanto, serão realizadas discussões bibliográficas acerca do tema além de reflexões 
sobre a Doutrina Carter, do presidente Jimmy Carter (1977-1981). O presente tema é resultado da 
dissertação de mestrado “Tempestade no Iraque: a Guerra do Golfo, a Política Externa dos Estados 
Unidos, a Historiografia Militar e a Imprensa Escrita Brasileira (1990-1991)”, defendida em 2008, 
na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e que se encontra inserido na temática “A Guerra do 
Golfo na Imprensa Escrita Brasileira (1990-1991)” que está sendo pesquisada e trabalhada no Curso 
de Doutorado em História Social, da Universidade de São Paulo (USP).

Mario Angelo Brandão de Oliveira Miranda (PUC-Rio)
• “Em defesa da democracia”: o debate em torno do processo de proscrição do Partido 

Comunista do Brasil (1947-1948) e do Partido Comunista do Chile (1947-1948) sob uma 
perspectiva comparada
Ao longo das primeiras experiências democráticas de massa do Brasil (1945-1964) e do Chile (1938-
1973), o progressivo aumento da participação popular na cena política trouxe consigo a intensi-
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ficação das discussões acerca da ideia de democracia e seus princípios fundamentais. Por outro 
lado, após a II Guerra Mundial, as crescentes demandas participativas e os debates em torno das 
relações entre democracia e legalidade constitucional conviveram com as limitações impostas pelo 
ambiente da Guerra Fria. Frente ao reforço de um vocabulário comum inerente a um mundo bi-
polar, no qual “democracia” e “comunismo” foram apresentados pela estratégia discursiva dos EUA 
como conceitos opostos e antagônicos, a progressiva efetivação das camadas populares enquanto 
atores decisivos na cena político democrática obrigou os grupos políticos dominantes nos dois 
países, então unânimes defensores da “democracia”, a adotar novas estratégias e incorporar novos 
elementos a suas linguagens com o intuito de mobilizar ou de impedir a mobilização destes atores. 
Tendo como base os editoriais dos principais jornais brasileiros e chilenos, este trabalho propõe 
uma reflexão sobre os sentidos atribuídos à ideia de legalidade democrática durante o processo de 
exclusão da legalidade político-institucional dos partidos comunistas destes dois países. Em meio a 
um debate articulado a fatores locais, regionais e globais, as resistências impostas à proscrição dos 
comunistas no Brasil e no Chile, com suas distintas particularidades e nuances, aos poucos foram 
sendo quebradas em favor da construção de uma noção de democracia “defensiva” que por vezes 
se vinculou a uma legalidade “fundamental” acima de eventuais formalidades, e que supostamente 
seria essencial na luta pela sobrevivência do regime. A despeito da polêmica entre a preponderân-
cia de fatores inerentes à política nacional ou a influência de aspectos externos, ligados às tensões 
da Guerra Fria, que ainda marca a historiografia de ambos os países acerca da cassação dos comu-
nistas e mesmo dos rumos políticos sul-americanos do Pós II-Guerra Mundial, o reforço das rela-
ções entre a cena internacional e os ambientes políticos particulares e o enfoque no cruzamento de 
ideias e linguagens políticas no Brasil e no Chile possibilita a criação de vínculos entre as respectivas 
histórias nacionais e a sua inserção em contextos mais vastos. Neste sentido, a adoção uma análise 
comparada entre Brasil e Chile se destinou a expor as similaridades e a apresentar as diferenças de 
interpretação, significação e uso do conceito de democracia, além de estabelecer pontes para a 
compreensão do ambiente político sul-americano a partir de um olhar mais amplo.

Raquel Oliveira Silva (UFBA)
• “Pela sobrevivência da civilização”: a viagem de profissionais de imprensa baianos aos 

Estados Unidos nos jornais A Tarde e O Imparcial (1943)
Esta comunicação tem como objetivo apresentar indícios de como ocorreu a aproximação entre 
a imprensa da Bahia e as instituições governamentais norte-americanas, com ênfase nas notícias 
e reportagens relacionadas à viagem aos Estados Unidos de dois jornalistas baianos, Simões Filho, 
diretor de A Tarde, e Wilson Lins, redator-chefe de O Imparcial, publicadas em ambos os periódi-
cos, em 1943. Ocorrido no contexto da Segunda Guerra Mundial, esse intercâmbio foi patrocinado 
pelo OCIAA (Office of the Coordinator of Inter-American Affairs), dirigido por Nelson Rockfeller e 
encarregado de desenvolver um programa de persuasão ideológica e penetração cultural, contra-
balançando a propaganda do Eixo na América Latina.

 Jussaramar da Silva
• A Operação Toba relatada durante a Conferência de Exércitos entre Argentina e Paraguai 

(1978): troca de Informações sobre atividades de repressão
A proposta dessa comunicação é apresentar alguns dados iniciais sobre uma Operação de repres-
são ocorrida na Argentina, na segunda metade dos anos de 1970, denominada Operação Toba. 
Essa atividade aconteceu na região Nordeste desse país, no ano de 1976 para combater as Ligas 
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Agrárias e contou com três fases: A Operação Toba I, a Operação Toba II, e a Operação Toba III. 
Além dos dados da Operação propriamente, surpreende, contudo, o fato de que durante a IIda 
Reunion Regional Bilateral de Inteligência entre los Ejercitos de la Republica del Paraguay y de la Re-
publica Argentina, realizada no ano de 1978 os Batalhões presentes em tal evento tenham se ocu-
pado de demonstrar ao Exército Paraguaio como foram realizadas as ações. O objetivo, pelo que 
se apreende, fora o de orientar conjuntamente ambos os exércitos para realizarem as atividades 
de troca de informações, capturas e traslado de presos políticos. A normatização adotada no final 
dessa Reunião demonstra haver uma preparação de atividades no formato de combate à Guerra 
Revolucionária, seguindo os preceitos da Doutrina de Guerra Revolucionária

Arleandra de Lima Ricardo (CAPES)
• As formas de censura nos meios de comunicação no período de 1936-1945 em Pernambuco.

Este artigo analisa como se deu a censura e repressão perpetrada pelo Departamento de Imprensa 
e Propaganda (DIP) e executada pela Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) e Departamento 
Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP) de Pernambuco durante o período da II Guerra Mun-
dial, aos meios de comunicação (teatro, cinema, correios, telégrafos, notícias de jornais, impresso 
de livros, telefonia), a partir de documentos do Arquivo Estadual Jordão Emerenciano, localizado 
em Recife. Este estudo faz parte de objeto de tese de doutorado na PUC/SP.

Clerismar Aparecido Longo (Universidade de Brasília)
• Assessorias Especiais de Segurança e Informações: como os agentes do Estado atuavam na 

Universidade de Brasília, durante a ditadura cilvil militar (1964-1985)
Nesta comunicação, tenho como objetivo apresentar alguns resultados de uma pesquisa que de-
senvolvi durante o Mestrado em História, intitulada “Gestão Cristovam Buarque: a redemocrati-
zação na Universidade de Brasília (1985-1989)”. A presente proposta versa sobre um dos capítulos 
da dissertação que trata de como o governo militar, durante a ditadura civil militar (1964-1985), 
vigiava, metódica e minuciosamente, por meio das Assessorias de Segurança e Informações, a vida 
dos estudantes, professores e servidores da Universidade de Brasília, para que os ideais de esquerda 
não criassem raízes na ambiência acadêmica.

Tiago Santos Salgado (Instituto São José)
• Estado e violência na Venezuela durante o governo Chávez (1999-2009)

A América Latina foi o palco de uma grande agitação popular em decorrência das crises provoca-
das pela adoção de políticas neoliberais na região no final da década de 1980 e durante a década de 
1990. Nesse ínterim, após um longo período de subserviência aos ditames de organismos financei-
ros internacionais e seus pacotes de reestruturação econômica, uma série de governos tidos como 
populares e progressistas começaram a surgir na região. A vitória de Hugo Chávez nas eleições 
presidenciais na Venezuela em 1998 marca esse novo ciclo da História recente latino-americana, 
que posteriormente, também assistiu a vitórias de outras forças políticas razoavelmente similares, 
como Lula no Brasil, Rafael Correia no Equador e Evo Morales na Bolívia. 
Levando em consideração as características históricas próprias venezuelanas e como o Estado ve-
nezuelano se colocou frente às políticas públicas e à política econômica no período proposto, o 
texto tem como objetivo investigar e, acima de tudo, questionar e estimular o debate, sobre a real 
função social do Estado venezuelano no período, indo além dos aspetos discursivos utilizados por 
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Chávez e das acusações simplistas utilizadas pela oposição para deslegitimizar o governo bolivaria-
no. Nesse sentido, a pesquisa visa analisar a repressão do Estado venezuelano, sob uma perspectiva 
histórica, contra movimentos organizados da sociedade civil, sendo que a analise preliminar dos 
dados demonstra que, após um período em que o Estado se mostrou mais tolerante e receptivo 
as demandas populares, mesmo com Chávez presidente e com a instauração da Revolução Boliva-
riana, a repressão institucional a diversos movimentos sociais continuou como marca recorrente 
na Venezuela, demonstrando que, apesar das conquistas e avanços sociais inquestionáveis, existe 
uma continuidade em relação ao modelo de capitalismo dependente gestado no país, mesmo sob 
a presidência de Chávez.

Everaldo De Oliveira Andrade (Universidade de São Paulo)
• François Duvalier e o autoritarismo haitiano

O regime autoritário implantado por François Duvalier entre 1957, ano em que foi eleito presiden-
te, e 1971 quando transmitiu o poder a seu filho Jean-Claude, foi construído a partir de uma rede 
densa de relações políticas, econômicas e sociais que enlaçou fios da complexa sociedade haitiana 
– com suas tensões raciais e de classes – e a conjuntura internacional que envolvia o reacender dos 
nacionalismos na América Latina, o processo ainda em curso da revolução cubana e as pressões 
sempre presentes dos Estados Unidos sobre o país. Este artigo pretende recuperar e problematizar 
alguns aspectos particulares do regime duvalierista como expressão de um possível regime bo-
napartista sui generis.

Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho (Celetista)
• O Tratamento da Infância e Juventude na História Brasileira: Trabalho, Abandono e 

Criminalização
Neste trabalho problematizamos o tratamento da infância e juventude no Brasil desde o período 
Colonial Caritativo passando pela denominada Fase Assistencialista Filantrópica de fins do século 
XIX. Discutimos ainda o advento da noção de menoridade enquanto uma categoria especial ex-
plicitando a constituição de todo um sistema de instituições e legislações que, ao longo do século 
XX, conformariam um Complexo Tutelar Menorista. Por fim, a análise evidencia as continuidades 
e as rupturas desse Complexo Tutelar expressos no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e no 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

Ana Cristina Alves Balbino (Escola Estadual Luiz Gonzaga Pinto e Silva)
• Raphael Martinelli - Uma trajetória política: da Ferrovia Santos-Jundiaí aos porões do DOPS 

(1939-1973)
O artigo tem como objetivo contribuir para os estudos sobre a ditadura civil-militar imposta a par-
tir de 1964, por meio das experiências de Raphael Martinelli. Líder sindical da Ferrovia Santos-Jun-
diaí, dirigente do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), foi exonerado pelos militares, sendo 
cassado pelo Ato Institucional nº 1, seu nome consta na 36ª posição. Entra para a clandestinidade, 
sendo um dos fundadores da Ação Libertadora Nacional (ALN). As memórias de Raphael Mar-
tinelli apresentam-se como uma rica fonte de estudo, pois sua trajetória política sindical nos faz 
lembrar de um passado em que o trabalhador teve um cotidiano marcado por reivindicações e gol-
pes de estado. Sua vida percorre vários momentos decisivos da história do Brasil, um caminho que 
sai da Lapa, bairro onde nasceu e vive até hoje, aos porões do DOPS, onde foi preso e torturado. 
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O período pesquisado está entre os anos de 1939 e 1973, escolhido, como recorte, devido ao fato 
de que as entrevistas e experiências políticas do Sr. Martinelli me possibilitam maior articulação e 
discussão. O recorte justifica-se por ele entrar para a ferrovia, inicialmente, por meio do time de 
futebol da estrada de ferro, o São Paulo Railway Athletico Clube (atual Nacional Atlético Clube) em 
1939, terminando o recorte no ano de 1973, período em que recebeu liberdade condicional. Assim, 
pretendo contribuir para os questionamentos e estudos que nos chegam através de inquietações, 
que ajudam a impulsionar a pesquisa histórica de nosso país. Dialogando com fontes, memórias e 
bibliografias, problematizo aspectos do cotidiano de um militante político, que possibilitam refle-
tir sobre tensões e dificuldades contidos em sua história política.

Paulo Sergio Silva (Poliedro Vestibulares)
• Regime dos generais: expurgo dos ideais. “Porões legisladores” na segunda parte do século 

XX. Latino-América sob a instrumentalização do poder unitário do estado repressor.
Na segunda metade do século passado, hermeticamente acondicionada à conjuntura da chamada 
Guerra Fria – cenário do embate por hegemonia entre os blocos capitalista/comunista – países da 
América do Sul periféricos àquela superestrutura, desencadearam uma sequência de ações golpis-
tas militarizadas, responsáveis pela implantação de projetos nacionais centralizados administrados 
por ditaduras fardadas. 
Programada a partir de Washington, sob particular e eficiente atuação/supervisão da já tradicional 
política externa imperialista para o resto do continente, aqueles Estados militares iriam constituir-
se em palcos soturnos responsáveis pela propagação do anticomunismo e do intransigente/inter-
mitente combate às ações esquerdistas.
Naquele momento, no Brasil dos generais, a violência e poder do Estado estancavam o processo 
eleitoral constitucional democrático institucionalizando regras próprias para sustar a possibilidade 
de alternância no poder. A outorga de Atos de exceção, com solerte frequência, tornava a repressão 
armada; a tortura; a censura; a cassação; entre outras, em política governamental recrudescendo o 
temerário e ignóbil contexto de (in)segurança civil.

 Alvaro de Oliveira Senra (CEFET-RJ), Flávio Anício Andrade (UFRRJ-Nova Iguaçu)
• A imprensa alternativa como “intelectual orgânico” das classes subalternas em uma região 

periférica
Tomando como fonte o Jornal da Baixada, que exerceu funções de organização política no contex-
to do processo de renascimento dos movimentos sindical e popular nos anos finais da década de 
1970, este texto utiliza o conceito de ”intelectual orgânico” das classes subalternas para analisar o 
papel deste órgão da imprensa alternativa atuante em uma região periférica. Editado em São João 
de Meriti, município da Baixada Fluminense-RJ, o referido jornal cumpriu um papel de organizador 
das lutas que irromperam na região por melhores condições de trabalho nas fábricas, das lutas pela 
posse da terra e particularmente das lutas referentes à melhoria das condições de moradia, trans-
porte, segurança, saúde e educação. A originalidade do Jornal da Baixada consistiu no fato de este 
não ter se limitado a dar visibilidade a tais lutas mas ter conscientemente atuado como articulador 
entre os movimentos populares de moradores e as organizações operária e camponesa na Baixada 
Fluminense, no contexto da crise do regime militar instaurado após o golpe de 1964. Assumindo 
posição fortemente contrária ao regime ditatorial e seu desdobramento nas ações do governo 
estadual do Rio de Janeiro e das correntes políticas hegemônicas nos municípios da Baixada Flu-
minense, o Jornal da Baixada buscou uma “elevação do nível intelectual e moral” da população da 
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região através do mencionado esforço de articulação dos diversos sujeitos políticos coletivos então 
fortemente atuantes na região mostrando que as reivindicações particulares destes últimos deve-
riam tanto se fortalecer mutuamente quanto só poderiam encontrar sucesso mais duradouro na 
mudança do regime político então vigente no país. Se para Antonio Gramsci o intelectual se define 
fundamentalmente pela sua capacidade de organizar a ação política de outros homens sendo o 
grau da organicidade de tal atuação dado, por sua vez, pelo grau de pertencimento ao modo de 
ser social característico de uma dada classe ou fração de classe na sociedade capitalista, pode-se 
definir o objeto de tal estudo como um intelectual orgânico tanto na medida em que aqueles que 
faziam o Jornal da Baixada encontravam-se individualmente ligados às entidades organizativas do 
município de São João de Meriti e de outros próximos e, portanto, exerciam duplamente uma 
função organizativa, quanto na medida em que o jornal atuou como verdadeiro partido político 
no sentido gramsciano: dando visibilidade às diversas lutas políticas eclodidas na região e, fazendo 
isso, ajudando tanto o desenvolvimento da percepção de que tais lutas eram parte de um mo-
vimento mais amplo quanto contribuindo para aumentar a força política destas mesmas lutas, 
inclusive dando voz às pessoas “comuns” que se reconheceram capazes de tentar mudar suas con-
dições de vida elas mesmas.

Edimilsom Peres Castilho
• A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP): o principal agente da 

política de habitação popular da ditadura militar brasileira (1964-1985)
O presente artigo busca apreender as principais determinantes da política nacional da habitação 
da ditadura militar brasileira e suas consequências no processo recente da urbanização da cidade 
de São Paulo por intermédio da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-
-SP) a partir da década de 1960.
Nesse período de intenso fluxo migratório rumo as grandes cidades brasileiras, diversos trabalha-
dores seguiram para a cidade de São Paulo em busca de emprego. Contudo, impedidos de morar 
na região central devido aos elevados custos da habitação em comparação com seus baixos salá-
rios, foram obrigados a se deslocar para os bairros distantes do centro da cidade para erguer suas 
moradias através da autoconstrução ou por meio do financiamento habitacional estatal. É nesse 
contexto socioeconômico que parte desses trabalhadores se inscreveram nas companhias de habi-
tação popular (COHABs) destinadas ao financiamento e produção de moradias para famílias com 
renda salarial entre um e cinco salários mínimos, passando então a aguardar na fila a possibilidade 
de adquirir a casa própria. 
Na cidade de São Paulo, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) deu 
início a construção de imensos conjuntos de habitação popular na periferia e na região metropo-
litana, sendo a maioria deles erguidos inicialmente em zonas rurais distantes do centro e ausen-
tes de serviços urbanos. Entre os anos de 1965 e 1999, a COHAB-SP construiu cinquenta e cinco 
conjuntos de habitação popular, totalizando 130.574 unidades habitacionais que atenderam uma 
população estimada em mais de 650 mil pessoas.
A ideia básica que orientou nossa investigação pauta-se em compreender as lutas e múltiplas ex-
periências dos trabalhadores na obtenção da moradia popular, bem como da política nacional de 
habitação instaurada pela ditadura militar brasileira por meio da COHAB-SP. Com isso, queremos 
demonstrar que o assentamento habitacional por meio da autoconstrução ou do financiamento 
habitacional aprofundou a superexploração da classe trabalhadora e garantiu elevadas taxas de 
capital que foram transferidas para outros setores da economia, contribuindo com processo de 
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acumulação capitalista no Brasil.

Débora Strieder Kreuz (Universidade Federal de Pelotas)
• A narrativa de mulheres sobre a violência ditatorial brasileira: um olhar a partir do gênero

A presente proposta de trabalho, que faz parte da dissertação da autora, objetiva apresentar a 
análise das narrativas de 5 mulheres que militaram em organizações clandestinas de combate à 
ditadura brasileira. Objetivamos, sobretudo, examinar o período em que as mesmas foram presas 
e torturadas pelos órgãos do aparato repressivo, de maneira a visualizar como o conceito de gênero 
(SCOTT, 1995) permeia a sua narrativa. As entrevistas foram realizadas pela autora entre os anos 
de 2012 e 2014 e seguiram os pressupostos metodológicos elencados pela História Oral (ALBERTI, 
2004; FERREIRA; AMADO, 2008). Compreendemos inicialmente que a memória (POLLAK, 1989, 
1992 PORTELLI, 1989,1992; CANDAU, 2012) das narradoras, a partir do contato com ideias femi-
nistas e da auto-crítica realizada após a dizimação dos grupos dos quais faziam parte, incorporou 
elementos de gênero, os quais buscamos problematizar. A partir de tal análise buscamos visualizar 
a maneira como a experiência da militância contra a ditadura contribuiu para a organização e 
fortalecimento do movimento feminista brasileiro, sobretudo a partir de 1975, ano declarado pela 
Organização das Nações Unidas como o “Ano Internacional da Mulher”, de modo que as reivin-
dicações consideradas divisionistas por setores da esquerda revolucionária passaram a pautar o 
movimento que se organizava.

Eduardo Amando De Barros Filho
• A Televisão Educativa no Brasil e no México: intercâmbios para o seu desenvolvimento, 1967-

1981
A televisão surgiu, na América Latina, durante as décadas de 1950 e 1960, quando a maior parte 
dos países estava sob algum tipo de regime autoritário. Sendo assim, grande parte dos países lati-
no-americanos optou por começar com uma televisão estatal sob o controle do governo. Exceções 
a essa regra, além de no Uruguai e no Chile, apresentou-se no Brasil e no México. Nestes dois países 
a televisão nasceu da iniciativa privada, desenvolvendo-se em grande medida dessa forma. Com 
base no padrão televisivo norte-americano, as emissoras comerciais brasileiras e mexicanas tive-
ram, predominantemente, uma preocupação expressiva em associar informação ao entretenimen-
to e ao lucro e, diferentemente das experiências televisivas europeias, colocaram a questão cultural 
em segundo plano. Entretanto, desde o início do meio em terras brasileiras e mexicanas é possível 
notar referencias, iniciativas e possibilidades com relação à utilização da televisão com propósitos 
cultural-educativos. A partir da década de 1960, as definições e iniciativas em direção a uma tele-
visão educativa foram encampadas pelo Estado brasileiro, então sob o regime militar, e mexicano, 
sob o governo revolucionário/unipartidário. Nossa pesquisa de doutorado, ainda em estágio de 
desenvolvimento, tem como objetivo central tratar e refletir de maneira histórico-comparativa as 
alternativas ao modelo televisivo comercial que foram promovidas, entre 1967 e 1985, pelo regime 
militar brasileiro e pelo governo revolucionário mexicano, tomando como eixo norteador as rela-
ções sociais e políticas que tornaram possíveis a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, 
operando a TVE do Rio de Janeiro, e a emissora XFDF, Canal 13, do México. Assim, esta comuni-
cação objetiva apresentar e analisar historicamente as iniciativas e possibilidades de intercâmbios 
estabelecidos entre Brasil e México para o desenvolvimento da televisão educativa em ambos os 
países, notadamente entre os anos de 1967 a 1981.
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Ellen Karin Dainese Maziero (UNESP/Assis)
• Carnaval e moralidade durante a ditadura militar (1965-1979)

Esta comunicação pretende discutir as particularidades da censura de diversões públicas no que 
tange à defesa da moralidade e suas eventuais relações com os festejos carnavalescos durante parte 
do regime militar brasileiro (1965-1979). Considerado um festejo reconhecidamente libidinoso, o 
carnaval, em um período marcado pela construção de novos valores morais e pelo entendimento 
de que determinadas diversões contribuíam para difusão de comportamentos imorais e subversi-
vos, seria objeto direto ou indireto de proibições e regulações. A fim de estabelecer uma correlação 
entre o carnaval e a moralidade no período mencionado, tratar-se-á da legislação censória que 
serviu de sustentáculo para a censura de diversões públicas e para a manutenção da ordem e dos 
bons costumes, dentro da concepção de segurança nacional em vigor na época.

Thiago Cavaliere Mourelle (Arquivo Nacional / UFF)
• Guerra pelo poder: a Câmara dos Deputados confronta Vargas (1934-1935)

A apresentação é o resultado da pesquisa de doutorado recentemente defendida na UFF. Trata da 
relação da Câmara dos Deputados com Vargas durante os dezoito primeiros meses do Governo 
Constitucional. Após a leitura de 15 mil páginas de debate parlamentar, cruzando informações 
dos períodos de época, do Diário de Vargas e da historiografia, produziu-se uma pesquisa que vê 
a Câmara dos Deputados como caixa de ressonância dos movimentos sociais, através da atuação 
contundente da chamada “bancada proletária”, além de trazer constatações importantes como a 
o apoio fundamental que Vargas teve de São Paulo para conseguir se fortalecer aprovando a Lei de 
Segurança Nacional, em abril de 1935 e a reforma desta mesma lei e de emendas à Constituição, em 
dezembro de 1935, sempre com o apoio e participação decisiva dos paulistas.

Fernanda Rodrigues Galve (UFMA)
• O Desejo e a Revolução na poesia de Gioconda Belli (Nicarágua)

Este artigo apresenta um panorama social e histórico referente as poesias de Gioconda Belli (1948). 
Poeta que escreve na Nicarágua inquietações e desejos femininos de liberdade. O objetivo do estu-
do poético da autora é debater questões referentes a mulher, o erotismo e a liberdade em períodos 
de transformações políticas de seu país. A partir do olhar da autora e da representação social em 
seus poemas pode-se debater a cidadania e a liberdade da mulher frente a erotização do mundo.

Fabiano Barcellos Teixeira (Prefeitura Municipal de Passo Fundo)
• Os posi(a)tivistas: gênese e devir histórico do Apostolado Positivista do Rio de Janeiro (1881-

1930)
Fundada na primeira metade do século 19 pelo francês Augusto Comte (1798-1857), o positivismo 
foi ideologia que expressava a sociedade industrial e a burguesa triunfante na França e na Europa 
Central. Propagandeava as leis gerais que dizia necessárias ao progresso humano para que alcanças-
se a sociedade industrial, apogeu da história da humanidade. A república era forma de governo su-
perior à monarquia; os pequenos Estados, mais progressivos que as grandes nações; o militarismo 
bélico, incompatível com a cientificidade e as tendências altruístas da humanidade; a escravidão 
moderna, instituição abominável. Tais dogmas norteavam a ação dos positivistas brasileiros, sobre-
tudo aqueles ligados ao Apostolado Positivista do RJ, entre 1881-1930.
No final da vida, Comte desenvolvera a “religião da humanidade”, cuja liturgia sacralizava o cre-
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do à ciência positiva. Nesse processo, seus seguidores dividiram-se em ortodoxos, seguidores do 
período religioso, e heterodoxos, fiéis apenas a etapa filosófica. O pensamento comteano chegou 
ao Brasil em torno de 1850, nas malas de brasileiros endinheirados que visitaram a França. Alguns 
deles chegaram a ser alunos do grande mestre. O positivismo manteve-se inicialmente como filo-
sofia da ciência, sem interferir na vida política do Império. No Rio de Janeiro, na Escola Militar, no 
Colégio Pedro II e na Escola da Marinha, foram defendidas teses apoiadas em reflexões positivistas. 
Materializada no Apostolado, a vertente ortodoxa começou a estruturar-se, em 1881, por iniciativa 
de Miguel Lemos (1854-1917) e Raimundo Teixeira Mendes (1855-1927).
O pequeno grupo de positivistas ortodoxos brasileiros lutou por políticas que pensavam ser mais 
benéfica a excludente sociedade brasileira de então. Através de cartas aos jornais, de declarações, 
de folhetos, de manifestações, de comissões e de petições ao parlamento os seguidores de Com-
te defenderam políticas como o fim do incentivo a imigração chinesa ao Brasil, a não criação de 
uma Universidade no RJ, a secularização dos cemitérios, o combate ao ensino obrigatório, o as-
seguramento de direitos às populações indígenas, o fim do serviço militar obrigatório, a reforma 
ortográfica da língua portuguesa, a não obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, uma maior 
integração com as nações latino-americanas, a entrega dos troféus militares e o perdão as dívidas 
de guerra do Paraguai, este último item, recebedor de maior atenção em nossa pesquisa. Estudare-
mos, portanto, a formação, o desenvolvimento e o declínio do Apostolado Positivista do RJ, com 
base nas publicações dos seus líderes, entre 1881-1930.

047. Estados Unidos: sociedade, política e cultura (XVIII ao XXI)
Coordenação: Mary Anne Junqueira e Cecília da Silva Azevedo

 
Resumo: A proposta do ST é congregar pesquisadores que tratem do universo social, político e 
cultural dos Estados Unidos do período nacional, das últimas décadas do século XVIII ao XXI. O 
objetivo é discutir processos internos e externos, favorecendo interpretações inovadoras que su-
perem estereótipos e ampliem a compreensão das complexidades e contradições da sociedade 
norte-americana.
Justificativa: O ST pretende reunir pesquisadores que trabalhem com História dos Estados Unidos 
e explorem a complexidade do universo político, social e cultural norte-americano. No que con-
cerne ao âmbito doméstico, pretende questionar a imagem difundida no senso comum de uma 
sociedade pouco diferenciada e com níveis de consenso elevados. Interessa-se por estudos que re-
velem diálogos intelectuais e embates ideológicos, movimentos sociais diversos, universo da mídia 
e cinema, além de pesquisas dedicadas aos aspectos culturais, como as representações, os mitos 
políticos e religiosos, as manifestações artísticas etc.
No plano das relações externas, o ST procura articular estudos que, transponham as iniciativas 
estatais, valorizem os atores não governamentais, ultrapassando a visão tradicional que aponta(-
va) influências unilaterais dos Estados Unidos em outras partes do mundo. Desse modo, busca-se 
a compreensão de fenômenos nacionais e transnacionais que avaliem a circulação de idéias e as 
suas apropriações/interpretações; além de compreender aspectos simbólicos associados às ações 
políticas, particularmente aos processos de expansão territorial e/ou intervenções armadas. Redes 
políticas, intelectuais e científicas que se constroem nas margens ou mesmo em direção contrária 
às políticas oficiais são igualmente importantes para enriquecer o debate nesse campo.
Do ponto de vista teórico, consideramos que os aportes da História Cultural, da Nova História 
Política e, recentemente, os problemas postos pelos estudos Pós-Coloniais, se revelaram muito 
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importantes para um olhar diferenciado sobre a História dos Estados Unidos no Brasil. Esse proces-
so de renovação permitiu análises em escalas variadas, ultrapassando as abordagens unicamente 
macroinstitucionais. No campo das Relações Internacionais, a associação entre cultura e poder se 
mostrou essencial para se conceder inteligibilidade às formas de organização e comportamento 
individual e coletivo, evitando redução de processos e trajetórias a uma lógica determinista e sim-
plificadora.

Valdir Donizete dos Santos Junior
• A dialética e o espelho: projeções francesas sobre as geografia e os modelos sociais norte-

americanos nas Lettres sur l’Amérique du Nord, de Michel Chevalier (1833-1836)
Entre 1833 e 1835, o engenheiro saint-simoniano francês Michel Chevalier (1806-1879) percorreu, 
em missão oficial, o território dos Estados Unidos, deixando registrada sua experiência e suas im-
pressões de viagem no relato Lettres sur l’Amérique du Nord, editado em dois volumes no ano de 
1836. Dentre os muitos aspectos que podem ser abordados por meio da análise de sua obra, esta 
apresentação tem por objetivo discutir como formulações sobre características geográficas, cul-
turais e sociais norte-americanas ocuparam, muitas vezes no decorrer da narrativa de Chevalier, a 
função de evidenciar temas considerados pelo autor como relevantes sobre a política e a economia 
francesas na primeira metade do século XIX ou sobre o papel da França no concerto das nações 
durante esse período. Nesse sentido, este trabalho procura entender como a tripartição do terri-
tório dos Estados Unidos entre Norte, Sul e Oeste, formulada no texto de Chevalier, atuava como 
mote para a discussão sobre o lugar da França nos embates geopolíticos internacionais daquele 
momento histórico.

Carla Viviane Paulino (Universidade de São Paulo)
• James Melville Gilliss e a U.S. Naval Astronomical Expedition em direção à costa oeste da 

América do Sul (1849-52):Ciência e representações sobre o Chile e Panamá.
Nessa comunicação, apresento a expedição astronômica realizada pela U.S. Navy, a Marinha de 
guerra dos Estados Unidos, entre 1849 e 1852, comandada pelo oficial e cientista James Melville 
Gilliss, em viagem ao Chile, com a missão científica de lá instalar um Observatório Astronômico 
a fim de determinar medidas que possibilitariam localizações mais precisas em terra. No entanto, 
eles percorreram não apenas o Chile, mas também o Panamá, o Peru e a Argentina e produziram 
imagens e representações sobre esses países, contemplando diversos temas que indicam a inten-
ção dos Estados Unidos em dominar saberes relacionados à Ciência, além dos relativos à Geopo-
lítica. As detalhadas descrições sobre as regiões visitadas indicam também o interesse em reunir 
informações sobre a costa oeste da América do Sul. 
Ademais, analisaremos as representações construídas por Gilliss sobre o Panamá e os norte-ameri-
canos que lá aportavam. O autor construiu intrigantes representações não apenas sobre a Provín-
cia e os panamenhos, mas também sobre os norte-americanos que com ele viajaram até esta região 
- além de outros que lá encontrou e observou- para seguirem viagem em direção à Califórnia, no 
auge da corrida pelo ouro.

Marcos Sorrilha Pinheiro (Unesp)
• As independências na América Latina nas cartas de Thomas Jefferson

Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, é um dos personagens históricos que 
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possuem seu nome diretamente veiculado às lutas de independência das treze colônias britânicas 
no final do século XVIII. Por conta disso, seu nome também se associa às questões relacionadas à 
liberdade e autonomia de povos e indivíduos. Na realidade, esses temas despertaram sua atenção, 
levando-o a produzir alguns textos e memórias sobre os mesmos. Neste sentido, esta comunicação 
buscará apresentar algumas das considerações formuladas por Jefferson a respeito das indepen-
dências de outros países e que se encontram presentes em sua correspondência. Nosso foco se vol-
tará especificamente sobre dois momentos: a independência do Haiti, quando ele desempenhava 
o posto de presidente da República; e os movimentos independentistas organizados na porção 
hispano-americana do continente, já no final de sua vida. Tal explanação nos possibilitará dialogar 
não apenas com as considerações construídas por Jefferson sobre as independências latino-ameri-
canas, bem como levantar questionamentos a respeito do lugar da política no pensamento deste 
autor. Por outro lado, será possível que se estabeleça novas considerações a respeito da visão que 
os líderes norte-americanos possuíam sobre o papel dos Estados Unidos na história do continente, 
pois, muito antes da Doutrina Monroe, a preocupação com o equilíbrio continental já aparecia 
gravada nas cartas de Thomas Jefferson.

César Henrique Guazzelli e Sousa (Secretaria Municipal de Educação de Goiânia)
• Turner e a ‘frontier tesis’: um estudo genealógico do mito da fronteira.

O mito da fronteira dos Estados Unidos é creditado à tese apresentada por F.J. Turner em 1893 na 
cidade de Chicago. Embora as ideias apresentadas por Turner não fossem novas, a partir de sua 
tese, medular para a compreensão da historiografia dos EUA, diversos discursos que circulavam 
de forma esparsa - o agrarismo (Jefferson), o excepcionalismo americano (Tocqueville), o destino 
manifesto (Benton, Whitney, Gilpin) e o ‘american dream’ (Crevecoeur) - passam a ser integrados 
em uma tese unificadora que entroniza a experiência da fronteira como elemento fundamental 
para a compreensão da história dos EUA. A tese de Turner agregou de forma coesa os valores do 
primitivismo romântico e do progressismo, aprioristicamente antagônicos. Essa ambiguidade já 
era encontrada nos relatos populares sobre os caçadores da fronteira: os ‘mountain man’, entre os 
quais destacou-se o mito de Daniel Boone e os ‘leatherstocking’, popularizados pelos romances de 
fronteira escritos por Fenimore Cooper. Também já havia se feito sentir nas artes plásticas, parti-
cularmente nos pintores da Escola do Rio Hudson. Por último, popularizou-se massivamente com 
as ‘dime novels’, pequenos livros publicados pela editora Beadle & Adams, de Erastus Beadle e ven-
didas por valores entre 5 e 10 ‘cents’. A noção de fronteira que passa a ser incorporada nos filmes 
de faroeste já na primeira década do século XX é tributária dessa tradição. Esses filmes exerceram 
uma função pedagógica, mitológica e lúdica análoga à das ‘dime novels’, ampliando de maneira 
espetacular o seu público, santificando a experiência da fronteira e entronizando a jornada modal 
da marcha do oeste como força aglutinadora do sentimento nacional estadunidense.

Marcelle Danielle de Carvalho Braga (Universidade Federal de Ouro Preto)
• Participação feminina na causa abolicionista: debates entre Catharine Beecher e Catharine 

Grimké
A década de 1830 estadunidense vivenciou uma intensificação dos movimentos que tematizavam 
a legitimidade da escravidão. Duas mulheres que desfrutavam de reconhecimento nacional deci-
diram trazer suas ideias para o âmbito público: Catharine Grimké e Catharine Beecher. A primeira 
lutava abertamente pelo fim da escravidão e a segunda lutava pela ampliação da educação femini-
na, e passaram a discutir se as mulheres nortistas deveriam desempenhar algum papel na luta pelo 
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abolicionismo. As fontes são compostas por uma série de cartas, divulgadas em formato de livros 
e uma em periódico, lançadas entre os anos de 1836-38, que compõem 3 obras de Grimké e 2 de 
Beecher.
Em 1836, Grimké publicou uma carta convidando as mulheres sulistas a se posicionaram em rela-
ção ao grande tema de discussão pública: a escravidão. Em 1837, com outro texto, defendeu que as 
mulheres dos estados livres não deveriam ser excluídas destes debates e preocupações, visto que 
era uma questão política que deveria abarcar todos, e não somente o Sul. Beecher escreveu uma 
resposta, em forma de livro, aos apelos de Grimké, defendendo o não-envolvimento daquelas na 
questão. Desta forma, será possível analisar aqui como essas ideias, que partiam da defesa ou crítica 
da participação das mulheres na causa pública, se cruzavam com percepções distintas: da mulher 
na sociedade; de leituras da Bíblia Sagrada; da situação da instituição escravista no período; e de 
métodos para se chegar à abolição geral da escravidão. 
Destacamos que Grimké criou um discurso que justificava a necessidade da dedicação ao trabalho 
abolicionista como um dever sagrado, para homens e mulheres. A religião deveria servir como base 
para a moral e para a legislação, já que a Bíblia teria oferecido leis para se governar a terra. Aqueles 
que mantinham homens como seus escravos se corrompiam e confrontavam Deus. Por outro lado, 
Beecher, acreditava que a solução para a questão escravista era a emancipação gradual e pacífica 
seguida da colonização da Libéria, sendo que os métodos defendidos por Grimké iriam contribuir 
somente para a destruição do país. Assim, já apontava para a tensão que a nação vivia e que era 
aguçada quando se debatia a abolição da escravidão. E trazia para o primeiro plano a importância 
de se enfatizar a expansão da educação feminina em lugar do ativismo abolicionista feminino. 
Tais debates estavam intrinsecamente ligados a luta pela expansão dos direitos das mulheres, visto 
que as autoras expressaram a resistência existente em relação ao posicionamento público das mu-
lheres nos mais diversos âmbitos. Assim, tais discursos exaltaram as relações de poder existentes 
naquela sociedade, que extrapolavam as questões raciais.
Esse trabalho é parte do projeto de mestrado financiado pela UFOP, finalizado em 2014.

Manuela Areias Costa
• Song of Freedom: Música e Abolicionismo, Estados Unidos, 1830-1865.

Em abril de 1863, o jornal Douglass’ Monthly, publicou em suas páginas, a letra da canção Song of 
Freedom, dedicada ao abolicionista afro-americano, Frederick Douglass. Assim como essa canção, 
diversas músicas tornaram-se populares durante a campanha abolicionista nos Estados Unidos. 
Entre as décadas de 1830 e 1860, uma “cultura musical abolicionista” despontou e foi utilizada 
como canal de propagação de projetos que visavam o fim da escravidão. Inúmeras composições 
foram criadas e/ou adapatadas para os meetings promovidos por sociedades abolicionistas, como 
a American Anti-Slavery Society. Essas músicas revelaram-se como elementos fundamentais para 
o crescimento da aceitação pública da abolição e da própria adesão à mobilização. Como alertou 
Paul Gilroy, analista da obra de W. E. B. Du Bois, a questão sobre o papel da música e a atuação de 
músicos no interior do movimento abolicionista norte-americano é pouco conhecida e necessita 
ser mais aprofundada, preenchendo, dessa forma, inúmeras lacunas sobre questões culturais e po-
líticas no período. Portanto, dando sequência aos estudos que privilegiam as expressões políticas e 
culturais no campo musical, propomos reflexões sobre o abolicionismo norte-americano, a partir 
da análise das músicas apropriadas para a propaganda abolicionista. O corpus documental do 
trabalho abrange partituras musicais publicadas em jornais e livros de coletâneas musicais, locali-
zados em arquivos e bibliotecas dos Estados Unidos.
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Matheus Carletti Xavier
• The Freedmen’s Bureau e o legado da escravidão nos Estados Unidos

A proposta deste trabalho é pensar sobre o período pós-abolição nos Estados Unidos, principal-
mente, a respeito do legado da escravidão e como The Freedmen’s Bureau (que vigorou entre os 
anos de 1865 e 1872) participou no início do processo da ampliação da cidadania para os negros 
nos Estados Unidos. Para isto, será feita uma breve análise de fontes sobre dados estatísticos e sobre 
participação dos oficiais da Agência na região Sul do país, de forma geral.

Fabio Luciano Francener Pinheiro (UNESPAR CURITIBA II Faculdade de Artes do Paraná)
• Estados Unidos do Cinema – reflexões sobre a força dos recursos cinematográficos na 

construção de um passado para circulação popular e a memória de Lincoln em três filmes 
contemporâneos
É impossível tratar do passado dos Estados Unidos sem abordar como o cinema, com sua imensa 
força econômica e cultural, construiu e popularizou acontecimentos e personagens na história 
daquele país. Desde os primeiros equipamentos e exibições, ao final do século XIX, o cinema norte-
-americano vem mantendo uma relação tensa, criativa e polêmica com seu passado. 
Produtores e cineastas não hesitam em imprimir um tratamento cinematográfico (narrativo e dra-
mático) ao material histórico, gerando muita discussão entre os historiadores. Contemporanea-
mente, a relação entre cinema e história ganha contornos mais intensos, com a adesão ao debate, 
do lado do cinema, de nomes como Robert Rosenstone e Antoine de Baecque. 
Nesta comunicação comentamos esta relação em uma breve perspectiva histórica, concentrando 
a análise na representação por alguns filmes populares que traduzem para o público de massa um 
acontecimento de grande impacto para os americanos como a Guerra Civil . Há visíveis interesses 
de forças que gravitam em torno dos filmes, como os produtores e o sistema de estúdios, respon-
sáveis pela imposição de códigos de representação que reelaboram a matéria histórica. 
Para aprofundar e exemplificar a relação entre memória popular e cinema, abordamos a constru-
ção da imagem do presidente Abraham Lincoln pelo cinema americano, desde o período silencio-
so até títulos mais recentes. Acompanhar a trajetória de Lincoln nas telas nos permite expor como 
um personagem histórico foi apropriado pelos cineastas em diferentes momentos e com diferentes 
finalidades. Discutimos uma bibliografia que expõe estas representações. 
O levantamento de Merrill Peterson (1994), procura traçar a construção da imagem de Lincoln em 
diversos meios e suportes, como jornais, canções, monumentos e biografias, logo após sua morte, 
em 1865. Mark Reinhart elenca todas as representações cinematográficas de Lincoln, desde uma 
breve referência em um curta da companhia de Thomas Edison em 1901 até a segunda edição da 
obra, em 2009. 
Ampliamos a estudo de Reinart com a inclusão de dois filmes contemporâneos que tratam da 
representação de Lincoln. Abraham Lincoln Vampire Hunter (2012), coloca o presidente como 
um herói de filme de horror. O Lincoln (2012) de Steven Spielberg revela o empenho do político 
para aprovar a emenda que acabaria com a escravidão. Um terceiro título não trata diretamente 
da figura pública do presidente, mas da perseguição e captura aos seus assassinos: The Conspirator 
(2011, produzido por uma companhia dedicada a criar filmes sobre o passado dos Estados Unidos 
com o auxílio de historiadores.

Emannuel Henrich Reichert (UPF)
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• O imperialismo legal e seus limites: Um estudo da extraterritorialidade americana no Japão 
(1858-1899)
Entre os anos de 1858 e 1899, cidadãos dos Estados Unidos que visitassem o Japão e se deparassem 
com dificuldades legais tinham o direito de serem julgados de acordo com as leis de seu país e por 
um cônsul que representava seu governo, estando efetivamente imunes às leis e jurisdição japone-
sas. O fenômeno da extraterritorialidade, como é conhecido, teve ampla extensão durante o século 
dezenove, sendo imposto por potências imperialistas ocidentais a países em situação semicolonial, 
como China, Sião e Império Otomano. A historiografia aponta diversas causas para explicar a exis-
tência da extraterritorialidade, vista como o resultado de distorções orientalistas que criavam uma 
imagem dos não ocidentais como bárbaros sem lei, ou um instrumento a serviço do imperialismo 
informal, mais econômico por não exigir a substituição de todo o aparato governamental, entre 
outras explicações levantadas.
O presente texto, baseado em uma pesquisa de doutorado em andamento, analisa um dos aspec-
tos envolvidos na extraterritorialidade, o chamado “imperialismo legal”, baseado na premissa de 
que acordos diplomáticos e a aplicação de leis também podem ser faces do imperialismo. O país 
beneficiado com a extraterritorialidade recebia o direito de aplicar seu sistema legal em uma região 
onde ele normalmente não se aplicaria, ampliando a extensão territorial de seus poderes, enquan-
to o outro país correspondentemente perdia a jurisdição sobre parte das pessoas em seu território. 
Através da análise de casos e da correspondência diplomática americana relacionada ao Japão, 
serão apresentados os mecanismos através dos quais operava o imperialismo legal e também seus 
limites efetivos, desde os atritos com outros imperialistas até a escassez dos recursos humanos e 
financeiros necessários para sua aplicação consistente. Com isso, é possível uma melhor compre-
ensão da “pré-história” do imperialismo americano antes de seu marco inicial tradicional, a Guerra 
Hispano-Americana de 1898.

Gabriela Xabay Gimenes
• Pan-americanismo e exposição de Chicago (1893): as “repúblicas irmãs” e o 

“redescobrimento” das Américas
O principal objetivo dessa comunicação é discutir como o jornal Chicago Tribune veiculou a parti-
cipação dos países latino-americanos durante a Exposição Universal de Chicago de 1893. Os anos 
entre 1889 e 1894 corresponderam à primeira experiência de uma política dos Estados Unidos 
para a América Latina. Durante esses cinco anos, foram forjadas aproximações entre os países do 
continente americano, com o intuito de estreitar os laços comerciais e as relações diplomáticas 
entre as nações. Dentro dessa nova conjuntura hemisférica, os norte-americanos sediaram a Ex-
posição Universal de 1893, em Chicago. A participação dos países latino-americanos no evento 
foi planejada sob os auspícios do Departamento de Estado, à época, conduzido pelo republicano 
James Blaine – um dos principais mentores do pan-americanismo. A proposta da política externa 
de Blaine repercutiu na Exposição de Chicago e no Chicago Tribune. O Secretário de Estado mo-
bilizou oficiais da Marinha dos Estados Unidos e as embaixadas dos países latino-americanos para 
promover a participação da América Latina no evento, o qual foi apresentado como uma celebra-
ção para todo o continente americano. A Exposição ganhou as páginas dos principais jornais do 
país, especialmente entre maio e outubro de 1893, quando os portões foram abertos ao público. O 
Chicago Tribune, periódico de grande circulação e notoriedade nacional, fez ampla cobertura do 
evento. Dada a sua afinidade politica com James Blaine e o Partido Republicano, o impresso – fonte 
principal de minha pesquisa de Mestrado – apresentou-se também como um dos maiores defen-
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sores do pan-americanismo. O Chicago Tribune veiculou amplamente a Exposição, afirmando que 
ela demonstrava o pan-americanismo e ajudou a construir ideias de amizade e fraternidade entre 
os norte-americanos e suas “repúblicas irmãs”, além de exaltar o lugar que a cidade de Chicago 
ocuparia nesse novo arranjo continental. Paralelo ao objetivo principal dessa apresentação, os anos 
iniciais do pan-americanismo serão problematizados tendo em vista os conflitos políticos internos 
dos Estados Unidos, destacando os principais antagonistas e beneficiários dessa política externa.

Flávio Limoncic (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• Estado, imigração e imaginação nacional nos Estados Unidos das primeiras décadas do 

século XX
O texto discute como a imaginação nacional norte-americana foi impactada pela entrada massiva 
de imigrantes entre meados do século XIX e 1924, mapeia os principais atores sociais envolvidos no 
debate nacional e discute como as políticas de restrição à imigração resultaram de uma coalizão 
que envolvia setores do movimento sindical, do movimento nativista e da burocracia estatal.

Gustavo Mor Malossi
• Americanização do Marxismo: Cosmopolitismo ou Paroquialismo? Reflexões sobre os debates 

na revista Partisan Review em 1936.
A partir das categorias propostas por Koselleck como “espaço de experiência” e “horizonte de ex-
pectativa”, procuramos dar conta das diversas temporariedades intrínsecas ao conceito America-
nismo, investigando assim de que forma os diferentes campos semânticos expressam diferentes 
projetos políticos. Nosso estudo de caso se centra em um simpósio proposto pela revista de crítica 
literária Partisan Review em 1936, o qual propõe o debate a partir do questionamento “o que é 
Americanismo”. Entre os autores que contribuíram para o simpósio, se encontram Kenneth Burke, 
Joseph Freeman, Waldo Frank e Theodore Dreiser, os quais se destacam como teóricos do marxis-
mo norte-americano. Procuramos identificar em nossa análise o grau de autonomia do posiciona-
mento desses autores em relação à linha oficial do Partido Comunista, o qual incentivou a adoção 
de elementos nacionalistas (ditos paroquialistas) pela literatura proletária no período da Frente 
Popular. A rejeição desses critérios pelos escritores da Partisan Review revela uma tenção entre 
as pretensões cosmopolitas do modernismo Americano e o projeto de socialismo Americano do 
CPUSA

George Fellipe Zeidan Vilela Araújo (UFSC)
• Notas sobre a trajetória das esquerdas nos EUA (1860-1960)

A história das esquerdas norte-americanas é, em grande medida, desconhecida do grande público. 
Talvez isso se deva tanto ao fato de que a política partidária dos EUA tenha estado desde o co-
meço dominada por partidos situados de facto à direita no espectro político-ideológico, quanto 
a que o país esteja tão identificado como os valores capitalistas aos olhos da maioria das pessoas 
que, muitas vezes, torna-se difícil imaginar a mera existência de movimentos socialistas ou anar-
quistas norte-americanos. Contudo, ainda que diminutos, esses movimentos existem e suas raízes 
remontam ao século XIX, estando intimamente vinculadas à chegada ao país de imigrantes euro-
peus — especialmente alemães e italianos. As esquerdas norte-americanas desempenharam um 
papel fundamental na luta por melhores condições laborais e no movimento em prol do sufrágio 
feminino entre fins do século XIX e começos do século XX, e, posteriormente, na campanha pela 
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extensão dos direitos civis à população negra em meados do século XX. Não obstante, com a com-
placência de parte da própria historiografia norte-americana, a importância das esquerdas nesses 
processos foi sendo obscurecida pela virulenta campanha midiática anti-anarquista de começos 
do século XX, pela generalizada histeria anticomunista dos primeiros anos da Guerra Fria e pelo 
discurso triunfalista adotado após a queda do Muro de Berlim e o fim da URSS. Dessa maneira, 
o papel então exercido por uma esquerda que, embora pequena, era atuante, desapareceu quase 
completamente da memória coletiva norte-americana. Contudo, acontecimentos recentes, como 
a irrupção do movimento Occupy Wall Street, têm feito recrudescer o interesse pela história das 
esquerdas daquele país. Assim, o objetivo deste trabalho é tecer algumas notas sobre a trajetória 
das esquerdas nos EUA entre 1860 e 1960, período que se estende de suas origens até o surgimento 
da New Left norte-americana.

André Augusto Bousfield (Escola Madre Teresa Michel)
• Ministro na cidade mineira: cristianismo prático nos arredores de Morgantown (WV)

Esta comunicação é parte de minha pesquisa de Doutorado em andamento. O ministro religioso 
em questão é o pastor presbiteriano, estadunidense, Richard Charles Smith. Nascido em Morrisville 
em 14 de dezembro de 1914, o apelidado ‘Dick’ Smith exerceu trabalho pastoral nos arredores de 
uma comunidade de operários de mina de carvão em Morgantown (WV) na década de quarenta. 
Esse trabalho pastoral, que possui caráter social, foi notado pela Casa Branca na pessoa de Franklin 
D. Roosevelt e especialmente sua esposa, Eleanor Roosevelt. Também foi apresentado pela impren-
sa estado unidense. A ênfase social daquele trabalho, foi intitulado por Dick Smith de Evangelismo 
Industrial. Esse evangelismo industrial específico é pautado por referenciais que estão de acordo 
com uma Teologia nascida nos EUA: O Evangelho Social. Richard Smith após essa experiência nos 
EUA, trabalhou mais uma vez nessa direção teológica, só que no sul do Brasil no início da década 
de sessenta, numa outra região de mineração de carvão mineral.

Pedro Mayer Bortoto
• Em busca de equidade: grievances de ferroviários, Chicago, década de 1940

A comunicação tem por objetivo apresentar as primeiras análises de grievances (reclamações tra-
balhistas) de ferroviários de Chicago no período imediato à Segunda Guerra Mundial. Pouco estu-
dadas pela historiografia do trabalho estadunidense, essas reclamações trabalhistas realizadas por 
meio do National Railroad Adjustment Board se apresentam como fonte privilegiada para com-
preender os conflitos que permeavam os locais de trabalho das estradas de ferro e como os traba-
lhadores se portavam e buscavam meios de sanar aquilo que consideravam injusto ou incorreto 
na condução da jornada. Para realizar essa primeira abordagem, analisarei reclamações de porters 
(trabalhadores de serviços de vagões-restaurante), mostrando que, apesar de caracterizadas por 
certa rigidez e obstáculos processuais, as grievances eram meios pelos quais os trabalhadores tenta-
vam fazer valer seus direitos e garantir que desmandos de superiores e ofensas fossem remediadas.

Daniel Precioso (Universidade Estadual de Goiás)
• Os Diggers de San Francisco nos sixties: apropriações políticas de um movimento inglês 

seiscentista
O objetivo da comunicação será analisar as apropriações de ideias e ações políticas dos Diggers da 
Inglaterra seiscentista por parte de um grupo de atores-ativistas da cidade de San Francisco, duran-
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te a década de 1960. Fundado no distrito de Haight-Ashbury por alguns remanescentes do grupo 
de teatro de rua The Mime Troupe, o movimento dos Diggers de San Francisco promoveu peças 
teatrais com críticas severas ao american way of life e implementou uma agenda político-social 
que incluía a distribuição gratuita de roupas e alimentos à crescente população de jovens que se 
dirigia para o reduto hippie da cidade. Seu slogan era “tudo é livre porque é seu”; suas palavras de 
ordem eram “liberdade” e “ação”. O nome “Diggers” é uma referência aos grupos de camponeses 
ingleses do século XVII que, durante a breve experiência republicana que se seguiu à Revolução In-
glesa (1640-1649), passaram a ocupar terrenos incultos em colinas, defender uma reforma agrária 
espontânea e opor-se aos poderes da sociedade e do Estado inglês. Como observou Christopher 
Hill, “o programa de uma reforma agrária radical fracassou”, mas o exemplo de Gerrard Winstanley 
e de seus seguidores que cavavam, adubavam e semeavam cereais nos comunais incultos ecoou 
séculos mais tarde. Tendo em vista a apropriação de ideias e práticas políticas do movimento ori-
ginal inglês por parte dos atores-ativistas de San Francisco, avaliaremos em que medida a ação dos 
Diggers californianos remonta àquela dos camponeses ingleses do século XVII – sobretudo no que 
diz respeito à visão crítica dos males de seu tempo, à construção de experiências sociais anarquis-
tas e ao ideal de abolir a propriedade privada e instaurar um regime comunal. As fontes analisadas 
serão crônicas de jornais norte-americanos dos anos 1960 e o documentário “Os Diggers de San 
Francisco” de Céline Deransart e Alice Gaillard, além de escritos de Winstanley.

Rodrigo Vieira Pinnow (Rede Ulbra De Ensino / Rede La Salle De Ensino)
• A Guerra Fria Cultural: A expansão dos centros binacionais estadunidenses na América 

Latina.
No decorrer da Guerra Fria, os Estados Unidos utilizaram o discurso político e as intervenções mili-
tares como estratégia de contenção do comunismo na América Latina. No mesmo período, parale-
lamente ao anticomunismo, houve a expansão dos centros binacionais espalhados pelo continente 
latino-americano, com propostas de difusão cultural e intercâmbios, chancelados pela embaixada 
dos Estados Unidos, com interação entre as elites intelectuais dos países envolvidos e os respec-
tivos representantes estadunidenses. Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre o processo de 
fundação e expansão dos referidos centros, identificando elementos que ajudem a compreender 
suas relações com a política externa norte-americana. Se, após várias décadas de pesquisa sobre o 
tema, tais centros, juntamente com as articulações dos consulados, ficaram ausentes da historio-
grafia, como não afirmar que o tema tem sido tratado de maneira generalizante ou, no mínimo, 
sem contemplar todas as possibilidades evidentes no processo? Portanto, a presente comunicação 
busca incorporar uma nova perspectiva de análise acerca da influência dos Estados Unidos no 
continente latino-americano, apresentando a importância do estudo comparativo entre os cen-
tros, analisando os pormenores no processo de fundação dos mesmos, o envolvimento das elites 
latino-americanas e suas relações com o anticomunismo.

Adriana Modesto Coimbra (Universidade Estadual de Campinas)
• PRONAPA e PRONAPABA: o projeto estadunidense de ampliação de influencia no Brasil 

durante a Guerra Fria
Nesta comunicação analisarei os possíveis interesses dos Estados Unidos da América ao financia-
rem o Projeto Nacional de Pesquisa Arqueológica (PRONAPA) e o Projeto Nacional de Pesquisa 
Arqueológica da Bacia Amazônica (PRONAPABA). Estes projetos ocorreram no Brasil entre os anos 
de 1965 e 1985 e contaram com a participação de intelectuais de várias instituições brasileiras, 
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como: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Instituto Na-
cional de Pesquisa Amazônica (INPA), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e diversas universidades federais de todas as 
regiões do Brasil. Considero que, no âmbito das políticas de Estado, o financiamento estaduni-
dense criou uma rede de relações intelectuais tecidas entre os diversos pesquisadores brasileiros 
e norte-americanos que serviu, por um lado, ao aumento da influência estadunidense no Brasil e, 
por outro, ao projeto ditatorial desenvolvimentista brasileiro. Para esta análise preliminar utilizarei 
os contratos de financiamentos firmados entre o Smithsonian Institution e o Brasil.

Waldemar Dalenogare Neto (CAPES)
• A política externa dos Direitos Humanos de Jimmy Carter

Este trabalho visa discutir como o presidente democrata Jimmy Carter reordenou o eixo condutor 
de seu aparato diplomático ao deixar de lado a realpolitik concebida por Henry Kissinger e utiliza-
da nas administrações de Richard Nixon e Gerald Ford para dar lugar aos direitos humanos – o que 
considerava como “a alma de sua política externa”. Utilizo documentos do Departamento de Esta-
do e da Carter Library para demonstrar como esta bandeira levantada pelo presidente democrata 
enfrentou resistência no Congresso e acabou não fixando bases, uma vez que todos os programas 
e iniciativas do democrata foram deixadas de lado por Ronald Reagan.

Natália Nóbrega de Mello (USP)
• A “foreign policy magazine” e a proposta de novo acordo liberal para a política externa 

americana
Durante a década de 1970, os Estados Unidos vivenciaram uma crise extensa, iniciada amplamente 
por causa da Guerra do Vietnã. Os conflitos e desentendimentos domésticos sobre as razões da 
crise e como enfrentá-la cresceram exponencialmente, ultrapassando a questão da intervenção 
em curso. Os fracassos da política anticomunista que os levou à guerra no Sudeste Asiático acaba-
ram derrubando o que era visto como um consenso que guiava a política externa durante toda a 
Guerra Fria e os capacitava a entender os desafios, elaborar estratégias de ação e distinguir as res-
ponsabilidades internacionais dos Estados Unidos. Este paper analisa a fundação e evolução de um 
periódico de política externa – a “Foreign Policy Magazine” – que foi criado com o intuito de ser o 
espaço de discussão que reconstruísse uma nova lógica para a política americana mais adequada 
aos desafios da nova era. Este objeto de estudo é inovador, já que ainda não tinha sido o foco de 
nenhuma das investigações desenvolvidas sobre as perspectivas políticas americanas pós-Guerra 
do Vietnã, ainda que os artigos da “Foreign Policy” tenham tido um papel significativo em diversas 
destas pesquisas. Os resultados da nova abordagem levam a uma nova compreensão do antigo 
consenso, que não mais é entendido como formado por uma voz uniforme e homogênea, mas 
sim pela conciliação e aproximação de racionalidades opostas. Além disso, emerge também uma 
nova abordagem do dissenso das décadas de 1970 e 1980, que não é mais visto como um período 
de ascensão dos neoconservadores, sem que os liberais também tivessem tido um importante im-
pacto, ainda que pouco conhecido. Ao longo do paper, as propostas esboçadas na “Foreign Policy” 
para se recuperar o apoio de uma base doméstica à atuação internacional dos EUA são analisadas, 
revelando nelas a importância das ideias liberais e até mesmo de uma noção de excepcionalismo 
norte-americano. Para se apresentar alguns indícios do impacto destas propostas liberais, duas 
referências críticas a “Foreign Policy” são reconstruídas nas considerações finais. Uma delas, advin-
da de um periódico neoconservador, acusava as ideias da “Foreign Policy” de ter guiado à política 
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externa do presidente Carter, governo que contou com a participação de conselheiros editoriais e 
autores do periódico investigado.

Raíra da Cunha Nunes Abi-Ramia
• Noam Chomsky e a política dos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970

A proposta central deste trabalho é analisar o ativismo político de Noam Chomsky em relação aos 
movimentos pelos direitos civis dos anos 60, nos Estados Unidos. Especificamente, buscaremos 
entender a razão pela qual Chomsky não integrara o movimento da Nova Esquerda Americana. 
Ainda que Chomsky e o grupo de intelectuais integrantes da Nova Esquerda possuíssem objetivos 
e intenções comuns e mesmo discursos similares, alguma finalidade sobrepujou as diferenças, os 
conflitos, as oposições de ideais. O linguista e ativista político Noam Chomsky se destaca por de-
senvolver suas críticas à política externa intervencionista e violenta norte-americana, às ambições 
de hegemonia geopolítica e à virada neoliberal do capitalismo global dos Estados Unidos. De acor-
do com ele, a história dos Estados Unidos tem a promoção da democracia como um aspecto de-
cisivo da identidade política do país e da perspectiva nacional e, além disso, da maneira como são 
definidos os interesses além das fronteiras. Sendo assim, ao demarcarmos esse contexto intelectual 
como objeto de estudo dessa pesquisa, visamos apresentar as intenções e motivações concorren-
tes entre esses intelectuais, os modos pelos quais eles formam uma homogeneidade, bem como 
suas diferenças, a sociedade na qual tais intelectuais estão inseridos, a cultura à qual eles perten-
cem, bem como as estruturas argumentativas em comum da formação de suas ideias. Igualmente, 
essa pesquisa também objetiva investigar as influências presentes no pensamento político do in-
telectual Noam Chomsky, ou seja, apresentar as possíveis influências que ele sofre ao desenvolver 
sua crítica à política interna e externa dos Estados Unidos.

Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior (Secretaria Estadual de Educação - RJ)
• Disputas pela Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos (séc. XX)

O presente estudo se vale do embate judicial entre o pastor fundamentalista Jerry Falwell e o editor 
de pornografia Larry Flynt, entre 1983 e 1988, acerca dos limites da Primeira Emenda, para iluminar 
os conflitos entre diferentes culturas políticas nos Estados Unidos que marcaram o debate cultural, 
político e jurídico que o caso ensejou. A disputa judicial nos permite recuperar os debates acerca 
dos limites da Primeira Emenda, ocorridos entre diferentes grupos sociais, com reflexos importan-
tes não apenas no âmbito das decisões da Suprema Corte, mas em diferentes projetos políticos ao 
longo da história dos Estados Unidos. Além de contribuir para uma problematização do contexto 
político e social norte-americano na década de 1980, consagrada na historiografia como uma “vi-
rada” conservadora.

Roberto Moll Neto (Instituto Federal Fluminense)
• A ponte entre dois mundos: as narrativas de intelectuais estadunidenses e centro americanos 

sobre a Revolução Nicaraguense e a Guerra Civil Salvadorenha
Este trabalho propõe analisar de forma comparada as narrativas sobre a Revolução Sandinista na 
Nicarágua e a Guerra Civil em El Salvador produzidas por estadunidenses e centro americanos 
com percepções de mundo conservadoras nos periódicos Commentary Magazine e na The New 
Republic. Desse modo, tem como objetivo principal realizar um esforço analítico que consiste em: 
1 - apresentar a intercessão entre os objetivos geopolíticos do capital internacional e os interesses 
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das novas elites centro americanas na América Central, principalmente diante de projetos políticos 
populares amplos, mormente aqueles representados pela Frente Sandinista de Libertação Nacional 
(FSLN) e da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN); 2 – demonstrar o paralelismo 
entre as percepções de mundo de intelectuais estadunidenses e centro americanos de viés con-
servador e neoconservador contrários as revoluções na Nicarágua e em El Salvador; 3 – analisar 
como as narrativas desses intelectuais sobre a Revolução Sandinista e a Guerra Civil Salvadorenha 
contribuíram para reforçar formas de imaginar a América Central e os Estados Unidos que susten-
tam possíveis intervenções estadunidenses na região. Portanto, esta pesquisa, busca demonstrar a 
possível existência de um projeto hegemônico conservador transnacional calcado na relação entre 
centro e periferia que conformam ideais identitários nacionais como caminho para realizar interes-
ses materiais.

Beatriz Helena Domingues (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• Alguns aspectos da história política, urbana e cultural dos EUA na visão de Richard Morse

Esta comunicação explora a seguinte hipótese: embora o historiador norte-americano Richard 
Morse (1922-2001) não tenha escrito nenhum ensaio sobre seu próprio país, os Estados Unidos 
estão presentes em praticamente todos os seus textos. Ilustro essa tese através de uma análise de 
algumas interpretações do autor sobre a história, o governo e a cultura das cidades coloniais latino-
-americanas entre os séculos XVI e XIX. Todas elas são marcadas por uma abordagem comparativa, 
que em maior ou menor medida contrapõe o caso anglo-americano ao ibero-americano. A inten-
ção é realçar algumas inusitadas semelhanças apontadas por Morse entre as Américas do Norte e 
do Sul, normalmente tidas como modelos de colonização radicalmente diferentes.

Eustáquio Ornelas Cota Júnior
• Cultura e política na formação da Coleção de Arte Latino-americana do MoMA (1931-1943)

Na primeira metade do século XX teve início uma série de eventos expositivos relacionados ao 
tema da arte latino-americana no Museu de Arte Moderna de Nova York. Além disso, também se 
iniciou o processo de formação da coleção de arte latino-americana do Museu. A apresentação 
tem como objetivo refletir sobre esses acontecimentos (eventos expositivos e também sobre a 
formação dessa coleção) ocorridos entre 1931-1943. Para isso, tomamos como referência a produ-
ção institucional contida em catálogos, comunicados oficiais, relatórios e imagens. Questionamos 
sobre os motivos e intenções que levaram a arte da América Latina estar na pauta da instituição 
americana desde os primeiros anos de sua fundação. Entende-se que é importante perceber o lugar 
que essa “arte latino-americana” ocupava no conjunto das obras e eventos do Museu e também a 
complexidade dessas atividades, já que muitas delas foram apoiadas por membros da elite, artistas 
e intelectuais dos Estados Unidos e da América Latina. Partimos do suposto que existe uma forte 
relação entre esses acontecimentos e as diretrizes da política externa americana em relação aos pa-
íses da América Latina, com destaque para a chamada “política da boa vizinhança”. Alfred Barr Jr., 
diretor do museu, e também, Nelson Rockfeller, empresário e político, são figuras significativas na 
configuração dessa trama. Por fim, notamos uma série de vetores políticos e culturais, colocando a 
política cultural do museu longe da imparcialidade.

Renan Reis Fonseca (Instituto Embraer - Colégio Juarez Wanderley)
• Relações e representações de gênero na revista Seleções do Reader’s Digest, 1942 – 1970.
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A apresentação proposta faz parte de uma pesquisa de doutorado mais ampla. O objetivo da 
pesquisa em geral é analisar as representações da mulher em duas revistas que se mostraram ricas 
fontes históricas para compreender o que era proposto e permitido para as mulheres nos Estados 
Unidos e no Brasil: a norte-americana Reader’s Digest e a sua versão brasileira Seleções do Reader’s 
Digest. A revista norte-americana foi lançada nos Estados Unidos em 1922 e era composta por 
uma seleção, espécie de clipping, de artigos publicados por outras revistas que os idealizadores 
da publicação consideravam de interesse duradouro. Iniciava-se a trajetória de sucesso da revista 
que tinha a pretensão de informar toda a família. Já a revista Seleções do Reader’s Digest, lançada 
em 1942, era uma seleção de artigos do Reader’s Digest traduzidos para o público brasileiro. Esta 
apresentação se deterá exclusivamente na versão brasileira da revista, Seleções do Reader’s Digest, 
e tem como objetivo problematizar questões concernentes à forma como as representações e re-
lações de gênero estavam sendo veiculadas no Brasil através de material proveniente/selecionado 
dos Estados Unidos. É exatamente a seleção dos artigos publicados em Seleções um dos pontos 
centrais dessa apresentação, pois permite pensar sobre temas que poderiam não ser aceitáveis 
entre os brasileiros e que, por este motivo, foram descartados. Permite, ainda, refletir sobre temas 
e juízos que eram de aceitação de brasileiros e norte-americanos, elucidando temáticas e discursos 
nacionais e transnacionais. O corpus de pesquisa proposto para a análise será composto por revis-
tas publicadas entre os anos de 1942-1970. O marco inicial se deve ao fato de 1942, além de ter sido 
o ano que Seleções é lançada no Brasil, foi também um momento em que tanto os Estados Unidos 
quanto o Brasil assumiram posições bem definidas diante do conflito da Segunda Guerra Mundial. 
Marca, também, a entrada sistemática das mulheres no mercado de trabalho nos Estados Unidos 
em nome do esforço de guerra, fato que gerou transformações nas relações de gênero. O segundo 
marco temporal compreende um momento em que ambos países passavam por momentos po-
líticos conturbados, o Brasil enfrentava um ano marcante na história do Regime Militar e os Esta-
dos Unidos vivenciavam inúmeros protestos que marcaram a luta pelos direitos civis. O trabalho 
almeja se desenvolver atendo-se aos aportes teóricos relativos às questões de gênero, no que diz 
respeito aos aspectos relacionais dos quais as mulheres participavam, atentando, sobretudo, para 
as suas representações e aos papéis a elas dedicados, fomentados em produtos culturais como a 
revista Seleções, salientando as possíveis especificidades históricas e diferenças socioculturais entre 
Brasil e Estados Unidos.

Anelise Rodrigues Machado de Araujo (Universidade Federal Fluminense - UFF)
• “População, o problema do nosso tempo”: controle da natalidade, culturas políticas e 

relações de gênero (Estados Unidos/Brasil, décadas de 1960 e 1970)
Diante da iminência da Guerra Fria, e especialmente após a ofensiva da Revolução Cubana, os Esta-
dos Unidos subvencionaram programas de desenvolvimento interno e planejamento familiar em 
países da América Latina. Afinal, acreditava-se que a superpopulação nesses locais levaria ao au-
mento da pobreza e, consequentemente, à expansão comunista. O discurso favorável ao controle 
da natalidade nessas regiões trouxe à tona um novo tratamento para questões até então conside-
radas de foro íntimo. As práticas contraceptivas, antes transmitidas de forma privada, tornaram-se 
alvo de políticas públicas e passaram a ser discutidas nas páginas da imprensa periódica. Com o iní-
cio das vendas da pílula anticoncepcional, na década de 1960, esse discurso tornou-se ainda mais 
presente na cena pública, inclusive no Brasil. Diante disso, o presente trabalho visa apresentar um 
projeto de pesquisa que está em andamento e analisa tal processo de forma preliminar, com ênfase 
no estabelecimento de conexões entre as culturas políticas e as relações de gênero dos Estados 
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Unidos para o Brasil. A partir dessa premissa, considera-se que o controle da natalidade tornou-se 
uma pauta internacional nos anos de 1960 e 1970, impactando diretamente sobre o cotidiano de 
famílias brasileiras a partir das iniciativas estadunidenses.

Giliard da Silva Prado (Universidade Federal de Uberlândia)
• O inimigo da nação: representações dos Estados Unidos no discurso oficial da Revolução 

Cubana (1959-2009)
A história da Revolução Cubana não pode ser dissociada de suas relações antagônicas e conflitu-
osas com os Estados Unidos, país que, pouco tempo após o triunfo revolucionário, tornou-se o 
principal inimigo político de Cuba. Nos mais diversos campos em que se travaram as lutas políticas 
da experiência revolucionária cubana, os Estados Unidos figuraram no polo oposto. O presente 
trabalho tem por objetivo compreender, por meio de uma análise do discurso oficial da Revolução 
no período compreendido entre 1959 e 2009, como o processo de construção e gestão da inimi-
zade com os Estados Unidos foi utilizado pelo regime cubano como uma estratégia fundamental 
para legitimar o seu poder, bem como para estabelecer uma identidade e uma memória para a 
experiência revolucionária. Demonstra-se que, apesar de recorrer a uma genealogia da longa traje-
tória de relações conflituosas com a grande potência capitalista, o governo revolucionário constrói 
a imagem do inimigo da nação com base, fundamentalmente, na condenação das medidas adota-
das pelos Estados Unidos com a finalidade de fazer fracassar a Revolução Cubana, com destaque 
para o embargo econômico e para a ameaça de um ataque militar. Conclui-se que se, por um lado, 
a política dos Estados Unidos em relação a Cuba trouxe problemas reais para o país caribenho; por 
outro lado, essa mesma política foi útil ao governo cubano para justificar as fragilidades da econo-
mia, o processo de militarização do país e, consequentemente, para fomentar a unidade nacional 
com base nas representações construídas acerca do inimigo da nação. Neste sentido, mais do que 
os momentos precisos em que as ações foram praticadas pelos Estados Unidos, são justamente os 
períodos nos quais o governo revolucionário precisou reforçar a coesão nacional que marcam a 
intensificação dos vantajosos usos da imagem do principal inimigo da pátria cubana.

Emerson César de Campos (UDESC)
• Quantos Brasis cabem nos Estados Unidos?: Comunidade, Territórios e Transnacionalismo 

entre brasileiros nos Estados Unidos (1985-2010)
Nesta comunicação objetivo apresentar alguns resultados acerca das diferentes e possíveis idéias e 
experiências vividas pelos brasileiros quando lançados e inseridos nos fluxos emigratórios para os 
Estados Unidos. Pretendo, assim apresentar mais detidamente a idéia de comunidade e territórios 
da cultura brasileira em perspectiva transnacional. Embora seja reconhecidamente um tema histó-
rico, o Brasil Emigrante é ainda apenas timidamente considerado pelos Historiadores em geral. A 
emigração brasileira para os Estados Unidos, mais nitidamente iniciada na década de 1980, é muito 
difícil de ser precisada em números. Uma considerável parte de estudos acadêmicos produzidos 
por sociólogos, antropólogos e demógrafos estimam que mais de um milhão de brasileiros estejam 
residindo nos Estados Unidos. Além da difícil enumeração, é também árdua a tarefa de compre-
ender o fenômeno emigracional brasileiro quanto as suas extensões, visibilidade e as lutas que 
envolvem o plebiscito diário (Ernest Renan) ou seja, os embates em torno da nação republicana 
brasileira no Brasil Fora de Si e neste Tempo Presente.

Andreya Susane Seiffert
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• Uma análise do conto de ficção científica “Vacant World”, de 1940
O presente artigo busca discutir o conto de ficção científica “Vacant World”, de autoria dos ameri-
canos Frederik Pohl, Cyril Kornbluth e Dirk Wylie e publicado originalmente em 1940. A história, si-
tuada no ano de 1997, explora as noções de futuro do tempo em que foi escrita. Apoiando-me nas 
relações entre texto/contexto sustentadas pelo historiador Dominick LaCapra, analiso as projeções 
de futuro(s) para tentar compreender como esses autores se relacionavam com seu tempo e tam-
bém procuro compreender melhor esse período da história americana a partir da sua literatura.

Michel Gomes da Rocha (Mestrando na USP)
• História, cinema e cultura política: o filme “Mississippi em chamas” e a questão racial nos 

estados unidos dos anos 1980.
O seguinte trabalho tem em vista a analise da representação das questões raciais nos Estados Uni-
dos na narrativa fílmica de Mississippi em chamas. O filme produzido em 1988 narra eventos acon-
tecidos em 1964 em uma das cidades do sul do país que mais cristalizou a imagem do sistema 
escravista, bem como da crença da não compatibilidade de convivência pacifica e igualitária entre 
homens brancos e de cor. Acreditamos que a agenda neoconservadora dos anos 1980, represen-
tada pela ascensão do presidente Ronald Reagan, trouxe uma dinâmica de desarticulação do libe-
ralismo – que vinha promovendo promoção social, que como resultados acometeu significativa-
mente a comunidade negra daquele país, desta forma enxergamos o filme como um documento 
de seu tempo, que além de aclarar dinâmicas que estavam à luz do dia, exprime projetos de cons-
cientização em torno da cidadania negra.

Érika Rachel Guimarães Soares Alves (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Princesas: Um Estudo Comparado da Construção e das Transformações de Modelos de 

Comportamento Segundo os Desenhos Animados da Disney (1937-2013)
A presente comunicação procura realizar uma análise panorâmica da pesquisa de mestrado, em 
andamento, intitulada “PRINCESAS: Um Estudo Comparado da Construção e das Transformações 
de Modelos de Comportamento Segundo os Desenhos Animados da Disney (1937-2013)”. O estu-
do procura abranger os três períodos mais produtivos, criativos e rentáveis do estúdio norte ame-
ricano. Branca de Neve, A Bela e a Fera e Frozen, Uma aventura congelante correspondem ao ápice 
do modelo ideal dentro de cada período histórico. As representações contidas nas obras cinemato-
gráficas expõem dilemas morais característicos da época de sua produção. As fontes serão compa-
radas, respeitando o processo histórico na qual foram constituídas. Suas características divergentes 
deixaram expostas as graduais mudanças na construção dos modelos de comportamento sociais. 
A pesquisa concentra seus esforços em realizar uma análise da sociedade americana através da 
utilização das fontes fílmicas animadas. A opção por tal recorte de contexto histórico se deve pelo 
fato de os Estúdios de Animação Disney se situarem desde sua origem nos Estados Unidos da 
América e, consequentemente, serem testemunha de todos os processos sociais e culturais que 
tal país sofreu ao longo dos séculos XX e XXI. Há de se considerar que a produção do estúdio é 
contaminada pela atmosfera a qual o cerca permitindo, assim, compreender os processos de repre-
sentação social contido no mesmo. Outro fator importante a se destacar é o fato que as produções 
em animação da Disney procuram dialogar com o setor mercadológico e consumidor dos próprios 
Estados Unidos. 
A pesquisa fundamenta-se em um corpus documental composto por um conjunto de produções 
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cinematográficas animadas realizadas nos Estados Unidos da América, nos anos de 1937, 1991 e 
2013. A escolha por este tipo específico de fonte deve-se, primeiramente, ao potencial demonstra-
do pela mesma. A análise de uma animação e as etapas de sua produção acionam diversos campos 
de conhecimento, podendo ser considerada uma linguagem própria. Entretanto, ao fazer uso da 
narrativa cinematográfica, é possível observar na animação, assim como no cinema, um testemu-
nho de seu tempo e lugar de produção. O intenso diálogo deste produto cultural com a parcela 
social na qual se dedica, torna-o tanto veículo dos valores e demandas de um grupo, quanto for-
mador de tendências e agente de transformações desta cultura. Composto exclusivamente por 
fontes cinematográficas animadas o corpus documental selecionado vem sendo alvo de cuidadosa 
análise, baseada no exame integral e repetido das obras, assim como no estudo de sua produção, 
técnica e tecnologia envolvidos na criação da película.

048. Gênero, feminismos e identidades: novos lugares e desafios
Coordenação: Lidia Maria Vianna Possas, Alcileide Cabral Do Nascimento

Lidia Maria Vianna Possas (UNESP campus de Marília)
• Viúvas e viuvez : memórias e identidades cambiantes

A viuvez feminina enquanto um estado civil, reconhecida coletivamente , adquire no contexto his-
tórico traumático das ditaduras militares latino americanas, novas identidades, em performances 
constantes do sujeito que se expressa e que se reconstrói, construindo identidades “ cambiantes”. 
Analisar a viuvez como um enigma em uma zona híbrida é sempre rico pelo registro da palavra, do 
testemunho. É como viver nas fronteiras, onde oposições se encontram e são uma forma de evi-
denciar a presença de experiências culturais difusas, híbridas dos sujeitos envolvidos. É justamente 
ali, naquele limite entre ser ou não ser, entre ser viuva ou mujer de desaparecido, que se conciliam 
e vivenciam processos de mediação, de exercício de trocas, principalmente de escolhas, tendo em 
vista a construção de identidades, de singularidades que convivem, não sem conflitos.

Antonia Aparecida Quintao (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo)
• A exclusão das mulheres negras nas universidades públicas e agências de fomento à 

pesquisa: Interfaces do racismo e do sexismo no meio acadêmico.
Nas sociedades multiétnicas, como a brasileira, os negros estão nos segmentos sociais mais baixos, 
não apenas na sociedade como hoje se constitui, mas também como pode vir a constituir-se. Por 
isso, é muito importante e urgente analisar e avaliar o espaço ocupado pelas mulheres negras nas 
universidades públicas.
As relações raciais no Brasil são marcadas por uma profunda desigualdade e violência. No entanto, 
esse racismo aliado ao sexismo têm sido um dos principais obstáculos para que a mulher negra 
possa ter a sua cidadania assegurada. 
A falta de dados sistemáticos sobre a composição racial dos docentes e pesquisadores nas univer-
sidades públicas e agências de fomento, merece uma profunda reflexão. Uma amostra de censo 
racial, resultado de contagens diretas, revelou um quadro gravíssimo de exclusão, que pode ser 
facilmente constatado por qualquer observador mais atento. Este trabalho tem como objetivo 
propor uma reflexão sobre esta temática.

Beatriz Floôr Quadrado
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• Estética e Política: a relação da mulher negra em um concurso de Miss Mulata na 
desconstrução do racismo
O trabalho consiste em uma pesquisa de mestrado, em andamento, e que tem como principal 
temática a mulher negra e seus símbolos de identidade, estes ligados à estética. Pretende-se uma 
análise da luta contra o racismo pela estética, entendendo esta como um ato político, em especial 
de afirmação de ideologias e ideais, o qual se observa em muitos movimentos negros, objetivan-
do desconstruir estereótipos negativos construídos sobre o corpo negro, sua cultura e história. 
Entendem-se estas construções, mais especificamente, sobre beleza, na invenção de padrões que 
excluem a mulher negra, lembrando que beleza também é uma condição de status, e, consequen-
temente, inclusão e auto-estima. Liga-se estas construções racistas a um fenômeno chamado bran-
quitude ou branqueamento, em que se caracteriza essencialmente na supervalorização do branco, 
uma posição de poder que acaba moldando padrões europeizados, inclusive na estética, e assim 
reforçando a ideia de feiúra e inferioridade sobre a mulher negra. Neste trabalho a análise se de-
bruça sobre um concurso intitulado Miss Mulata, na cidade de Arroio Grande (RS), do ano de 
1969, um meio luta contra racismo, para a construção de novos valores sobre a mulher negra, de 
valorização e auto- estima. Uma questão de representação para comunidade negra. A metodolo-
gia utilizada para este estudo é a História Oral, um meio de busca para entender a utilização da 
terminologia “mulata” para um concurso que tem por objetivo a valorização da mulher negra, uma 
forma subjetiva do grupo em questão para visualização de símbolos da mulher negra, estes alvos 
de estigmas. Então se faz necessário um aprofundamento no que tange a construção da mulata em 
âmbito nacional, junto à questões de identidades e miscigenação da sociedade brasileira.

Nilda Nazare Pereira Oliveira (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)
• “Lugar de mulher”... É nas Engenharias do ITA

O título dessa apresentação propõe um trocadilho com um dos maiores estereótipos de gênero 
que diz que: “lugar de mulher é na cozinha”. Estereótipo tão arraigado na sociedade brasileira que, 
por exemplo, a presença de mulheres no Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, foi contestada 
durante muitas décadas. 
Com as mais variadas desculpas e o mais profundo preconceito, podemos contabilizar incríveis 
cinco décadas de espera para o ingresso das mulheres, como alunas de graduação em engenharia 
no ITA. Desculpas que vão desde ausência de alojamentos próprios para mulheres até a declarada 
incapacidade feminina para aprender ciências exatas e engenharia.
É fato que a ausência de mulheres nos cursos de engenharia não foi privilégio do ITA e, até hoje, o 
número de alunos homens é muito maior que de alunas mulheres nas diversas faculdades de en-
genharia no Brasil e no mundo.
A História do instituto nos mostra que até 1996 o ITA recebeu, como alunos de graduação em 
engenharia, apenas cidadãos brasileiros do sexo masculino, sendo que as primeiras engenheiras 
formadas pelo Instituto colaram grau no mesmo ano em que o Instituto comemorou 50 anos de 
existência, no ano 2000. 
A possibilidade de ingresso nos cursos de graduação foi um fato extremamente importante, pois é 
neste lugar que se dá a “identidade” do “iteano”: aluno de graduação do ITA, com direito de habitar 
a moradia estudantil. 
Cabe ressaltar que desde sua criação o instituto contava com professoras, servidoras técnico-ad-
ministrativas e, após o início da Pós-graduação também aceitou candidatas do sexo feminino. Mas 
nenhuma delas podia residir na moradia estudantil, onde moravam todos os alunos de graduação 
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do ITA e, nenhuma delas poderia se formar oficial engenheira.
Quase duas décadas após o ingresso, essas mulheres engenheiras, militares, professoras, mães, do-
nas de casa e outras tantas profissões assumidas, mostraram a que vieram e provaram que um de 
seus possíveis lugares é nas Engenharias do ITA.

Soraia Carolina de Mello (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Feminismos e críticas à cultura de massa: algumas considerações sobre periódicos para 

mulheres (1970-1989)
O objetivo deste trabalho é refletir em que sentidos algumas das críticas à cultura de massa podem 
dialogar com os feminismos emergentes no Brasil nos anos 1970, e com as posições destes feminis-
mos, em especial as presentes em sua produção impressa periódica, a respeito das revistas comer-
ciais cujo público-alvo são mulheres. A intenção é focar em teorias que surgiram anteriormente 
à emergência destes feminismos, historicizando-as dentro do possível, para que possamos inferir 
sobre a possível circularidade e apropriação dessas teorias entre e pelos grupos feministas, ou ao 
menos como essas teorias podem nos ajudar a observar esses grupos no tempo.

Daniel Lopes Saraiva
• “Eu e a Música”- A emancipação feminina nas trajetórias das intérpretes Wanda Sá e Nara 

Leão
No inicio da década de 1960, mulheres na carreira artística, de modo geral, não eram bem vistas, 
sobretudo pela Classe Média. Como as jovens eram educadas para serem esposas, assumir a car-
reira artística era um grande fardo, uma vez que era tido por incompatível o ser mulher de família 
e ser artista. Nesse sentido, são sintomáticos casos como o de Hebe Camargo, que, em 1960, inter-
rompera a carreira artística para se casar, ou Maysa, que para seguir por esse caminho, abandona 
o casamento em 1957.
No presente artigo, trabalharemos as trajetórias de duas intérpretes que iniciaram suas carreiras 
nesse contexto: Nara Leão,nascida em Vitória no dia 19 de Janeiro de 1942, e Wanda Sá, que nasceu 
em São Paulo em 11 de julho de 1944. Ambas foram criadas na cidade do Rio de Janeiro, berço da 
Bossa Nova, movimento que marcou suas trajetórias. 
Enquanto Nara esteve presente no movimento desde o começo, promovendo encontros de can-
tores em sua casa, Wanda foi uma das primeiras fãs do movimento, tendo acompanhado todos os 
shows até ser inserida no grupo. Às duas se atribuiu o título de “musa” do movimento, sendo Nara 
a musa da primeira geração e Wanda a musa da segunda geração bossanovista. Além disso, ambas 
gravaram o seu primeiro disco no ano de 1964, tendo seguido carreiras parecidas no inicio, mas 
tomando rumos diferentes em um segundo momento.
Abordaremos não apenas as carreiras das intérpretes, mas as maneiras como lidaram com o ser 
artista e ser mulher diante da hostilidade daquele universo de representações. Escolher a carreira 
artística era considerado uma forma de transgressão e emancipação feminina. Esse ativismo, con-
tudo, muitas vezes não seria explícito, como destaca a antropóloga Margareth Rago, e sim infor-
mal, miúdo e pouco valorizado. Abordamos, assim, as carreiras dessas intérpretes como vetores na 
construção da legitimidade simbólica da mulher na música.

Gabriela Miranda Marques (UFSC)
• Anarcofeministas e a teoria queer: (re) significações através dos fanzines (1990-2012)
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Este é um recorte de minha tese de doutorado em história cultural que enfoca o anarcofeminismo 
que emerge nos anos 1990 no interior da cena punk do Brasil. Neste período muitas mulheres 
punks passam a se afirmar anarcofeministas fazendo com que este feminismo que ficou latente por 
tantos anos voltasse a ser referencia na luta política das mulheres. Sendo este feminismo cunhado 
no interior da cena punk, mais precisamente em uma vertente que concilia o anarquismo e o punk 
(anarcopunk), essas mulheres lançam diversos fanzines nos quais teorizam sobre o feminismo, suas 
realidades e bradam gritos de mudança da sociedade entendida por elas como “patriarcal”. Estes 
fanzines são, como diria Foucault, escritas de si, produtos da subjetividade dessas mulheres ou 
grupos de mulheres que são publicadas de forma artesanal e distribuídas em redes de afinidades. 
Na construção dessa identidade anarcofeministas muitos são os temas abordados: violência con-
tra as mulheres, sexualidade, arte, história do anarcofeminismo. A partir dos anos 2000 pudemos 
notar uma mudança no conteúdo destas publicações que cada vez mais, ao lado das temáticas já 
existentes, passa a dar espaço a temas relacionados a Teoria Queer. Essas mudanças incluem quer-
tionamentos acerca de identidades fixas e gêneros estabelecidos, a temática trans* passa a fazer 
parte da pauta dos anarcofeminismos nesse período, e a luta contra o binarismo de gênero passa a 
ser uma constante. Este trabalho visa observar as alterações das construções identitárias relativas a 
gênero e sexualidades nos fanzines publicados por mulheres anarcofeministas entre 1990-2012, se 
inserindo assim nos campos da história do tempo presente e das relações de gênero.

Gleidiane de Sousa Ferreira
• Narrativas feministas anarquistas: discutindo ideias e memórias sobre a luta feminista latino 

americana
No contexto dos feminismos contemporâneos e das lutas feministas pós-ditaduras militares na 
América latina, este trabalho busca discutir algumas memórias de militantes do coletivo feminista 
anarquista Mujeres Creando na Bolívia. Tal coletivo emergiu no início dos anos de 1990 e até hoje 
é um dos grupos independentes e auto gestionados mais ativos no Cone Sul, tendo como um dos 
objetivos centrais travar lutas autônomas e denunciar as práticas “patriarcais” existentes nos movi-
mentos de esquerda, nas organizações baseadas nos discursos étnicos-raciais e no Estado bolivia-
no. A atuação dessas mulheres baseou-se em uma ampla crítica às instituições e à cultura política 
bolivianas, o que marcadamente culminou numa identificação com um feminismo que busca, se-
gundo elas, autonomia e independência com relação aos feminismos liberais vinculados ao Estado, 
às ONG internacionais e aos partidos políticos tão amplamente disseminados na América Latina. 
As diferentes intervenções e lutas sociais desenvolvidas por elas, especialmente na cidade de La 
Paz, além de uma ampla produção escrita e audio-visual são alguns dos exemplos das atividades 
construídas ao longo das duas décadas de atuação do grupo. Desse modo, situando-as em um 
contexto de pós-ditaduras no Cone Sul - momento e lugar em que muitas dessas feministas come-
çaram sua relação com os movimentos sociais - este texto visa problematizar as narrativas funda-
cionais que articulam feminismo e anarquismo na história recente latino-americana, em especial, 
no seu contexto boliviano. Assim, e partindo principalmente da metodologia da história oral, a 
proposta do texto é lançar através das memórias dessas mulheres questionamentos e provocações 
sobre as narrativas históricas recentes do feminismo latino americano, explicitando seus conflitos 
de ideias, perspectivas e táticas.

Maria Paula Nascimento Araujo (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Movimento Feminista no Uruguai pós ditadura: a campanha pela descriminalização do 
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aborto
Nas últimas décadas, após a redemocratização, o Uruguai vivenciou, ao contrário do Brasil, um 
avanço da luta feminista por direitos das mulheres. O movimento feminista foi um importante 
ator político no processo de redemocratização do país, inserindo nesse processo as bandeiras fe-
ministas e procurando alargar o espaço de atenção às demandas das mulheres no momento de 
consolidação de uma nova democracia.
A principal campanha política desenvolvida pelas organizações feministas foi a luta pela descri-
minalização do aborto e por uma regulamentação que promovesse a legalização dessa prática 
junto com o amparo e o cuidado da mulher que optasse pela sua realização. Grupos, organizações 
e parlamentares feministas lideraram esse processo que impulsionou a discussão política sobre a 
questão da contracepção e da interrupção da gravidez com novos argumentos e novas práticas, 
tendo como referencial uma abordagem política, feminina e humanitária.
Pretendemos nesse artigo discutir e analisar essa campanha – seus argumentos, as formas de luta, 
seus resultados – a partir da análise de depoimentos de lideranças feministas. As entrevistas foram 
realizadas em julho de 2014 em Montevidéu e permitem a análise não apenas das etapas da luta 
política, mas também dos argumentos construídos e debatidos pelo movimento, assim como das 
políticas públicas que resultaram desse processo.

Alcileide Cabral Do Nascimento (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• Mulheres que falam! Imprensa e Cidadania na luta dos Movimentos Feministas em Recife 

(1927 – 1932)
Em 1931 surge em Pernambuco duas importantes organizações feministas: a Cruzada Feminis-
ta Brasileiras e a Federação Pernambucana para o Progresso Feminino, lideradas por Martha de 
Hollanda e Edwiges de Sá Pereira, no processo de construção de uma nova cultura política em que 
as feministas lutam pelos direitos políticos como cidadãs e debatem a desigualdade de gênero no 
Recife, entre os anos 1927 a 1932. Assim, esta apresentação tem por objetivo investigar a importân-
cia da imprensa escrita como estratégia política para os movimentos feministas em Pernambuco, 
onde as mulheres buscam redefinir os jogos de poder em espaços ainda nitidamente masculinos. 
Em 1927, as manifestações públicas feministas tiveram novo impulso no país, quando o governa-
dor do estado Rio Grande do Norte sancionou a lei que assegurava o direito das mulheres votarem 
e se candidatarem. Neste cenário promissor, os jornais como principal veículo de comunicação de 
massa, tendo em vista o alto índice de analfabetismo no estado e no país, inclusive entre as mulhe-
res, comunicam e convocam reuniões, publicam entrevistas, noticiam festas, divulgam campanhas, 
informações e noticiários acompanhados de muitas imagens, sobretudo fotografias, como podem 
ser vistas n’A Notícia, no Diário de Pernambuco e no Jornal do Comércio. Para além de comunicar, 
as feministas buscam, a partir da palavra e do intenso uso da fotografia, atrair mais mulheres para 
suas fileiras, pretendem convencer o público feminino, majoritariamente iletrado, sobre a impor-
tância dos direitos políticos, bem como enfrentar a caudalosa corrente antifeminista disseminada 
na imprensa. Suas práticas discursivas fortalecem uma nova cultura política que nasce no regime 
republicano, ao contestarem a recém-democracia brasileira, oligárquica e liberal, na arena pública 
dos jornais: espaços de dizibilidade e visibilidade das suas pautas de reivindicações, instrumentos 
para formar e influenciar opiniões e sensibilidades. São mulheres que se empoderam pela e na 
fala. Neste sentido, as feministas em Pernambuco e em outros estados brasileiros souberam fazer 
uso estratégico, com criatividade e ousadia, das veredas abertas pela imprensa escrita e imagética, 
fazendo avançar o ideário feminista e a conquista da cidadania política.
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Alomia Abrantes Da Silva (UEPB)
• Do admirável e do recusável: conferências sobre o Feminismo e suas apropriações na 

Parahyba do Norte (1910-30)
Este trabalho propõe discutir aspectos históricos e conceituais ligados ao Feminismo no Brasil no 
início do século XX, tomando por recorte a análise de discursos e práticas que dinamizavam a vida 
cultural na Parahyba do Norte, no período em que crescia a visibilidade do desejo de participação 
política das mulheres, através da reivindicação do sufrágio, e do direito a uma instrução mais am-
pla, à educação superior e profissionalização_ pautas da assim conhecida “primeira onda feminis-
ta”. Intenciona-se assim identificar o modo de apropriação dos ideais e das perspectivas de mudan-
ças nas identidades de gênero atreladas ao Feminismo naquele contexto, destacando as relações de 
força e táticas presentes em discursos tornados públicos, através da realização de eventos culturais 
e da imprensa local que, assim, participavam da construção e propagação das imagens do Movi-
mento Feminista e das mulheres que a ele se filiavam e/ou incorporavam, de diferentes modos, seu 
ideário. Com esse intuito, destaca-se a análise de conferências promovidas por e para um seleto 
grupo de pessoas letradas e de intelectuais, sendo a primeira proferida em 1913 por Catharina 
Moura, bacharel em Direito, intitulada “Os Direitos da Mulher”, publicada pelo jornal “A União”, e 
outras três, ministradas pelo estudioso de Filosofia, José Euclides, selecionadas em seu livro “Ensaios 
e Conferências”, publicado em 1922. Em que pese comedimentos e traços típicos de uma estereo-
tipia que já naquele momento caia sobre o Feminismo, tais conferências podem surpreender em 
seu caráter de profícua argumentação contra as ideias de diferenças calcadas na suposta “natureza 
frágil” do feminino e no destaque às necessidades que a modernidade implicaria para a mudança 
dos costumes e dos comportamentos de homens e mulheres. Procura-se, pois, contrastar as com-
preensões sobre o Feminismo daí decorrentes, na relação de aproximação e/ou distanciamento 
entre esses textos e outros que circulavam na imprensa de então. Acredita-se que essa discussão 
venha ao encontro da necessidade de melhor conhecer a história do Feminismo em nosso país, não 
apenas como movimento engajado, mas também enquanto práticas constituídas, cujas marcas e 
deslocamentos ressoam na história presente, interpelada por novas e desafiadoras questões que 
o passado recente certamente ajuda a iluminar. Para tanto, busca-se inspiração no campo dos es-
tudos de gênero, tomando-os como construtos culturais e históricos, jamais “acabados” (SCOTT, 
1995; LOURO, 1997; BUTLER, 2003), dialogando mais de perto com uma produção voltada para 
a história do feminismo e das mulheres no Brasil, a exemplo de HAHNER (2003), SOIHET (2000), 
PINTO (2003), PEDRO (2006; 2008), SWAIN (2006), RAGO (2006), entre outras(os).

Izabelle Lúcia De Oliveira Barbosa (Bolsista/Capes)
• Os movimentos feministas pernambucanos e o debate em torno do divórcio (1926-1937)

O presente artigo tem como objetivo refletir por meio dos movimentos feministas dos anos trinta 
do século XX, as questões que envolvem o desquite e/ou o divórcio. Sabe-se pelos trabalhos de-
senvolvidos até o momento, principalmente pela professora Alcileide Cabral do Nascimento, que 
os movimentos feministas da década de 30 do século XX, centraram-se nas questões ligadas aos 
direitos políticos, pois acreditavam que assim alcançariam a igualdade civil e política “As feministas 
tiveram como foco a conquista e repercussão dos direitos políticos, como possibilidade de alcan-
çar igualdade civil e direitos políticos” (2013, p.41). Desse modo, nosso interesse é dispertado a fim 
de entender se ocorreu um debate em torno das questões ligadas ao divórcio ou desquite, pois, 
embora, a questão dos direitos civis estivessem a margem dos interesses feministas da época, ele 
conferia um espaço de legitimação do estado, e dos homens sobre as mulheres. Pois, elas estavam 
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sujeitas se não casadas, ao pátrio poder do pai, e quando casadas, ao pátrio poder do marido. O 
que conferia um tom limitador para alcançar a igualdade política. Vamos, então, saber no primeiro 
momento quais foram os movimentos que aturam na cidade do Recife, e quem foram as mulheres 
que o compuseram. Para posteriormente, analisar seus objetivos e qual diálogo estabeleceu com os 
direitos civis, principalmente no que se refere as separações conjugais.

Polyana Aparecida Valente Vareto
• Mulheres Católicas em Ação, Belo Horizonte (1920-1945)

Buscamos neste trabalho analisar a atuação das mulheres católicas no âmbito assistencial e carita-
tivo entre os anos de 1920 a 1940 em Belo Horizonte. Nesse período ocorreram no país profundas 
transformações nos campos, social, cultural, político e econômico, tais mudanças contribuíram 
para o crescimento da participação das mulheres para além do espaço doméstico. 
Entretanto, eram visíveis várias restrições as ações das mulheres fora do lar. Nesse contexto, o asso-
ciativismo feminino católico possibilitou a ampliação da participação social da mulher. A caridade 
foi o caminho escolhido pelas associações femininas católicas e estava intimamente ligado aos mo-
vimentos da Ação Social Católica, mas também aos discursos científicos em torno da maternidade, 
do higienismo, educação e política. 
Das diversas associações atuantes em Belo Horizonte no referido período, analisaremos com mais 
cuidado a Confederação Feminina Católica. Integrava esse grupo, mulheres solteiras e casadas to-
das pertencentes à classe média. Trabalhavam em favor da imprensa católica, visitavam operárias 
nas fábricas, tinha presença marcante nos hospitais, educandários, asilos, dispensários, creches e 
organizavam aulas de catecismo nas escolas e paróquias.

Renata Maria de Oliveira Neiva (Universidade Federal de Uberlândia)
• Beleza põe mesa: a educação das mulheres brasileiras pela coluna Correio Feminino: Feira de 

Utilidades do jornal Correio da Manhã (1959-1961)
A pesquisa analisou os ensinamentos dados às leitoras do Correio da Manhã (RJ) bem como as 
representações sobre elas que circulavam na coluna Correio Feminino: Feira de Utilidades, publica-
da entre 1959 e 1961. Redigida pela escritora Clarice Lispector, que adotava o pseudônimo Helen 
Palmer, a seção trazia textos voltados à leitura da mulher jovem e casada (ou à procura de marido), 
e abordava temas relacionados ao universo feminino dos grupos das camadas médias urbanas. 
Observou como o jornal educava essa mulher que surgia no fim dos anos de 1950. O estudo in-
vestigou, portanto, não apenas como as mulheres eram imaginadas e representadas no impresso, 
mas também como foram educadas por um jornal de grande influência em todo o País para as-
sumir determinados papéis sociais voltados, sobretudo, para a satisfação do olhar do outro, mas 
não só. Sob inspiração das pesquisas referentes à História Social da Imprensa, Gênero e à História 
da Educação das Mulheres, o trabalho examinou as colunas de Helen Palmer, relacionando texto e 
contexto de uma seção escrita por e para a mulher. 
Adotando o caráter de conselheira, a colunista, em tom didático, pontuava questões como delica-
deza, diplomacia e sedução. Ao escrever sobre beleza e elegância, Palmer reforçava a imagem do 
modelo de mulher. Os anos 1950, para Lipovetsky (2000), serão o último momento para o triunfo 
do ideal da esposa-mãe. A década fecha o ciclo do que o pensador classifica como esposa-sacer-
dotisa, aquela que deve se consagrar de corpo e alma à família. A coluna foi criada por indicação 
da Pond’s, indústria de cosméticos norte-americana. Para Nunes (2006, p. 206), “a persuasão e a 
conquista da consumidora deveriam ser realizadas de maneira subliminar, criando necessidades 
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de consumo na mulher através da conversa da coluna feminina”. O espaço tinha como destaque 
um croqui (desenho de moda) assinado pela Agência Periodista Latino-Americana (APLA). Eram 
textos que difundiam um ideal de beleza e de comportamento, confirmando aquilo que Lipovet-
sky (2000), Vigarello (2006), Luca (2012) e outros demonstraram em relação à imprensa: a eterna 
associação entre imprensa feminina, beleza e consumo. Para Helen, o mais importante na vida 
de uma mulher era saber cuidar dos filhos: “Minha amiga, a primeira qualidade de uma mulher 
para ser Mulher é ser Mãe”. A seção era ilustrada com o desenho de uma personagem, a Amélia. 
A personagem lembra uma aprendiz de dona de casa, aparentando ansiedade ante as situações 
corriqueiras. Saber untar uma forma de bolo ou aproveitar retalhos parecem ser grandes dilemas 
das mulheres do fim dos anos 1950.

Maria Helena Câmara Lira (UFRPE)
• A leitura corporal das relações de gênero em escolas católicas do recife da década de 1970

Como se revelaram as relações de poder entre meninos e meninas, quando as escolas católicas 
deixaram de ser sexistas e assumiram o perfil de escolas mistas? Esta interrogação inspirou o estu-
do de doutorado ao qual se refere este texto. Pesquisa com recorte temporal da década de 1970, 
na cidade do Recife-PE, em escolas católicas as quais, neste período, passaram a realizar matrículas 
para ambos os sexos. Escolas confessionais que se renderam às mudanças dos costumes culturais, 
influenciadas pela conjuntura política e econômica aliadas às mudanças dentro da própria igreja 
católica, revelando mais manutenções das relações de poder entre homens e mulheres do que 
transformações em espaços democráticos. Os indícios simbólicos presentes na educação do corpo 
e nas relações de gênero foram os principais instrumentos de interlocução na reconstrução e com-
preensão deste passado. A intenção foi identificar aspectos do vivido a partir do ponto de vista de 
quem o viveu, ao passo que as lembranças construídas por tais mulheres e homens tornaram-se 
as principais fontes desta pesquisa, justificando a escolha da História Oral como método de inves-
tigação. As relações de gênero postas neste trajeto remetem a um tipo de leitura corporal sobre 
como as diferenças anatomofisiológicas são percebidas culturalmente, considerando essas relações 
parte de um processo histórico, como afirma Connell (1995). Tais distinções são conteúdos de 
intervenções educacionais em seu caráter formal e informal, a exemplo das experiências relatadas 
pelo grupo entrevistado. O corpo dá visibilidade às relações de gênero e ao poder exercido entre 
elas. O corpo produz visibilidades e identidades sociais, inclusive através das experiências de gênero 
e das estratégias invisíveis do poder disciplinar, as quais estão estreitamente relacionadas às sexuali-
dades. Para Judith Butler (2007), existe uma relação de interdependência entre sexo e gênero, onde 
o gênero traz significado cultural a práticas de sexualidade, sem considerar o cancelamento da na-
tureza pelo social, ou seja, retrata o ser humano de forma complexa e interligada, uma concepção 
de sujeito e de corpo que se aproxima a deste estudo. O corpo é sublinhado em uma construção 
discursiva, superando a visão dual corpo-alma. A Nova História Cultural traz inspirações para pen-
sarmos o corpo desta forma, a partir de autores como Georges Vigarello (2009); Courtine (2009); 
Alain Corbin (2009); Jacques Le Goff (2006). Para este artigo serão destacadas as lembranças dos 
sujeitos entrevistados através da emergência de temáticas como masculinidades, educação sexual, 
namoros e vestimentas, tendo estes temas importância significativa nas discussões e estudos femi-
nistas e na compreensão das desigualdades históricas entre mulheres e homens.

Júlia Glaciela da Silva Oliveira
• Gênero e Identidade nos periódicos feministas: um estudo comparativo entre Brasil e Chile na 
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década de 1980
A presente comunicação trata-se de uma análise comparativa sobre o impacto que as mudanças 
no cenário cultural, social e político acarretaram aos movimentos feministas do Brasil e do Chile, 
nos anos de 1980. Isto é, acredita-se que a inserção dos estudos de gênero, ao lado das políticas 
neoliberais e do processo de expansão das Organizações Não Governamentais (ONGs), ocorridos 
na referida década, alteraram a tônica da militância feminista em ambos os países. A crise dos pa-
radigmas das ciências, ao final do século XX, permitiu uma crítica aos tradicionais modelos científi-
cos, construindo bases para a formulação de novas categorias de análise, a exemplo do conceito de 
gênero. Esse novo aporte teórico trouxe novas reflexões sobre a construção histórica e cultural dos 
papéis sociais, ampliando as abordagens e pesquisas sobre o tema. Igualmente, as questões de gê-
nero ganharam visibilidade nos espaços institucionais, como Secretárias e Conselhos públicos; bem 
como passaram a compor as pautas das ONGs, muitas das quais receberam financiamentos de 
instituições internacionais europeias e norte-americanas para o desenvolvimento de seus projetos. 
Portanto, interroga-se, por meio dos jornais brasileiros O Mulherio (1981-1988) e Chanacomchana 
(1981-1987) e da revista chilena Mujer/Fempress (1981-1991) de que maneira essa nova catego-
ria analítica, que passou a nortear as discussões sobre as mulheres e as identidades sexuais, assim 
como as particularidades dos novos arranjos socioeconômicos ecoaram na militância feminista. 
É certo que esse cenário transformou o terreno que o feminismo trilhava, no entanto, o intuito é 
aferir como os movimentos incorporaram, negociaram ou ressignificaram suas demandas frente a 
esta nova ordem sociopolítica.

Tauana Olivia Gomes Silva
• Maria do Espírito Santo Tavares dos Santos: a contribuição de uma mulher negra na 

construção dos movimentos de mulheres e feministas.
Durante a ditadura militar (1964-1985) é possível observar a participação das mulheres negras em 
diferentes movimentos reivindicativos, especialmente nos movimentos de mulheres e nos movi-
mentos de esquerda.
Maria do Espírito Santo Tavares dos Santos, Santinha, aderiu ao partido comunista ainda adoles-
cente sob a influência do pai, e foi no interior desse grupo que ela começou a se interrogar sobre 
a questão feminina e o papel secundário da mulher na sociedade. Em 1975, na cidade do Rio de 
Janeiro, Santinha participou dos eventos de comemoração do Ano Internacional da Mulher, que 
conduziu a criação do Centro da Mulher Brasileira (CMB), primeira organização feminista consti-
tuída nessa nova fase. 
No contexto de abertura política da década de 1980, as práticas reivindicativas de Santinha vi-
savam sobretudo uma participação direta na gestão das políticas públicas. Em 1983, ela e outras 
feministas participaram da formação do PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher. Porém, esse período foi constituído por diferentes disputas de poder entre os diversos 
movimentos de mulheres e movimentos de mulheres negras em torno às questões da saúde repro-
dutiva feminina, como a regulamentação da esterilização cirúrgica. 
Partindo dessa rápida descrição, este texto visa analisar as contribuições de Maria do Espírito San-
to Tavares dos Santos na formação dos movimentos de mulheres e feministas durante o período 
ditatorial. O trabalho pretende também discutir as divergências e redes de solidariedade entre as 
militantes negras dos diferentes movimentos feministas, em relação aos problemas ligados a saúde 
reprodutiva das mulheres. Finalmente, busco analisar, à luz do engajamento político de uma mu-
lher negra, Santinha, as diferentes articulações de militância entre os movimentos de esquerda e de 
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mulheres no período da ditadura militar brasileira.

Tatiane De Santana Souza
• O vestuário e aparência na consolidação do padrão masculino moderno na cidade de Feira 

de Santana (1950-1970)
Neste artigo buscamos analisar a consolidação da identidade de homem moderno através de pro-
pagandas, imagens e textos relacionados ao cuidado com a aparência e vestuário publicados no 
periódico feirense Folha do Norte e na revista Gente Importante no período de 1950 a 1970. Nesse 
momento Feira de Santana buscava estar afinada com a modernização que ocorria de maneira 
progressiva no país e parte da elite renegava o passado pastoril que tinha como um dos símbolos 
de masculinidade a figura do vaqueiro viril. Desse modo, o vestuário e a aparência configuraram-se 
como instrumentos que ajudaram a compor o padrão masculino moderno na urbe feirense.

Losandro Antônio Tedeschi (UFGD)
• Além do sofrimento, a utopia: narrativas de mulheres migrantes camponesas na busca pela 

terra.
O artigo analisa narrativas orais produzidas na fronteira Brasil-Paraguai, mais especificamente nas 
regiões Oeste do Paraná e Sul de Mato de Mato Grosso do Sul, tomando como foco as trajetórias 
e memórias de trabalhadores(as) do campo que emigraram para o Paraguai, a partir da década 
de 1970, e, posteriormente, a partir de fins da década de 1980, retornaram ao Brasil. As vidas de 
mulheres camponesas e de filhos de famílias de trabalhadores rurais emigrados para o país vizinho 
ganham destaque no trabalho, que objetiva problematizar as migrações pela fronteira sob a ótica 
das próprias migrantes. Assim, se discute as razões para a emigração e o retorno, as dificuldades 
vividas em ambos os lados da fronteira, as questões implicadas nos deslocamentos entre o campo 
e a cidade, bem como os sentidos que tais falas adquirem para as mulheres que narram.

Luiane Soares Motta (UFSC)
• Louise Labé: Literatura como espaço da resistência

A presente pesquisa trata do universo feminino trazido pela autora Louïze Labé, que viveu durante 
o século XVI, na cidade francesa de Lyon. A expressão de sua escrita possibilita-nos compreender 
não só o seu sujeito e sua postura diante da sociedade, como também seu entorno e os delírios que 
nele habitaram. Assim, é a partir dessa escrita literária também, que em seu misto entre o exterior 
do indivíduo e as próprias elucubrações, analisou-se as relações que permeiam o ser/estar no femi-
nino naquele contexto. É num discurso que em nada ambiciona ser a Verdade, que se enxergou ele-
mentos pertencentes a sua vivência. Ao mesmo tempo, as próprias inverdades dessa sua produção 
engendram-se com o contexto, aos percebermos nelas a relação ambígua entre o ser mulher, ser 
autora e possuir ambições, se deparando, então, com os interditos ao feminino. Tudo isso, durante 
um tempo que, mesmo tão distante cronologicamente de nosso presente, liga-se muito a ele e 
apresenta situações que permitem elucidar os moldes nos quais se baseiam o processo genderifi-
cado que regulam ainda a nossa própria contemporaneidade.

Georgiane Garabely Heil Vazquez (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• Sobre o parir e o não parir: as mulheres, as memórias, as revistas

Este trabalho propõe a análise da experiência de ausência de maternidade. Para tanto, nos ancora-
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mos nos pressupostos da história de gênero e nos debates sobre memória. Assim, busca-se proble-
matizar sobre como mulheres não-mães reconstroem suas recordações a respeito da maternidade, 
ou seja, como elas se colocam diante de tão vasta campanha desfraldada ao longo do século XX 
em prol da obrigação feminina em ser mãe. Para fins metodológicos esta pesquisa se ancora nos 
princípios da história oral com o intuito de debater sobre as reconstruções e significações da me-
mória feminina sobre a experiência de não ser mãe. As entrevistas das mulheres não-mães estão 
divididas em três grandes grupos. O primeiro grupo é ocupado por mulheres que nasceram nas 
décadas de 1920 e 1930, que nesta pesquisa estão classificadas como de 1º geração. O segundo 
grupo é composto por mulheres que nasceram nas décadas de 1940 a 1950, que compõem a 2º 
geração. Já o terceiro grupo é formado por jovens senhoras que nasceram em plena revolução se-
xual, isto é, nas décadas de 1960 e 1970 e assim iniciaram sua vida sexual e reprodutiva nas décadas 
após a chamada “revolução sexual”, ocorrida na metade do século XX. Com o intuito de verificar 
a consolidação do estereótipo materno ao longo do século XX optamos por analisar a revista Pais 
e Filhos, fundada em 1968.Esta publicação mensal foi a primeira em território nacional a se voltar 
exclusivamente para os assuntos da maternidade e da infância. Os exemplares da revista analisados 
para esta pesquisa compõem a temporalidade de 1968(data da fundação do periódico), até o ano 
2000, data final para o século XX. Enquanto a revista formula um padrão de mulheres sem filhos, 
articulando suas imagens a patologia e ao sofrimento, as entrevistas já realizadas nos mostram a 
imensa pluralidade existente entre essas mulheres não mães, o que demonstra as infinitas formas 
de sonhar a felicidade, viver e amar.

Elane Cristina Do Amaral (Escola Estadual De Ensino Fundamental E Médio São Sebastião)
• Entre o labirinto e a cerâmica: Práticas culturais de mulheres Remanescentes de Quilombo do 

Grilo-PB
Este artigo é fruto de nosso trabalho realizado para o mestrado da UFCG-PB (2009-2011). Mo-
mento este em que nos debruçamos em pesquisar a Comunidade Remanescente de Quilombo 
Grilo no município do Riachão do Bacamarte – PB. Tivemos como principal objetivo refletir as 
práticas culturais realizadas pelas mulheres remanescentes de quilombo da comunidade Grilo, as 
quais contribuem na construção das suas identidades enquanto remanescentes de quilombo. As-
sim, refletimos sobre o artesanato, sendo que em um primeiro momento analisamos a prática do 
labirinto, em seguida problematizamos a prática da cerâmica. Procuramos pensar nos dois tipos 
de artesanato, os modos de fazer e a importância que estas práticas assumem para as mulheres 
que os produzem. Para alcance de nossos objetivos lançamos mão da metodologia da história oral, 
de modo que nossos colaboradores foram essências no decorrer da pesquisa. Teoricamente nos 
apoiamos em autores como Certeau, Cuche, Geertz, Bosi, Halbwachs entre outros. De modo geral, 
percebemos que estas práticas contribuem para reforçar as diferenças entre a comunidade e ou-
tros grupos, e é a partir do reconhecimento dessas diferenças que suas identidades étnicas foram 
e são construídas.

Janielly Souza Dos Santos (Escola Municipal de Ensino Fundamental Iran Coelho Dantas)
• Lugares de homem e de mulher no namoro da “Era Nova”

Quando pensamos a construção de um espaço de vivências, notamos que ele é resultado dos su-
jeitos que o habitam. Nisso, entendemos que à formação de famílias atua diretamente na história 
dos espaços. Deste modo, refletir os lugares de paquera e de namoro que atuam na produção de 
famílias se torna uma questão relevante para a história, no momento que esta é também fruto do 
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cotidiano e das sociabilidades entre os sujeitos. Com o objetivo de refletir os lugares de homem e 
de mulher propostos pela sociedade paraibana na década de 1920 diante da paquera e do namoro, 
este trabalho se constrói. Para concretização de tal empreitada recorremos à análise da Revista Era 
Nova e de jornais de festa do período e espaço estudado. No entanto, faz-se necessário enfatizar-
mos que este artigo é produto de pesquisas realizadas para o projeto de doutorado e futura tese. 
Sendo assim, as reflexões aqui expostas estão abertas a problematizações e debates.

Elizete Santos Abreu (Uema)
• Os “lugares” das mulheres caxienses e suas relações de poder no período compreendido entre 

30 a 70.
Essa discussão traz um recorte do que vem sendo discutido no processo de doutoramento do 
curso de História na Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS, na Área de concentração: 
Estudos Históricos Latino-Americanos, tendo como foco central da discussão: A trajetória das mu-
lheres caxienses que ingressaram na Faculdade de Educação em Caxias - MA no final da década de 
60. O presente recorte analisa os lugares de articulação e combate que as mulheres caxienses per-
mearam no processo de transição do Brasil agrário exportador para urbano industrial. Investigar 
esses aspectos, nos ajuda a compreender as diversas situações pelas quais passou essa população 
no que diz respeito aos impactos e ajustes oriundos dos avanços da luta pelos direitos sociais, civis 
e políticos desencadeados desde a década de 30. Aprofundarei essas discussões nas ideias de José 
Murilo de Carvalho (1996, 2007), e outros, pois o autor me ajuda a pensar o processo de transição 
do período monárquico para o republicano, assim como entender o processo de luta pela aquisi-
ção de direitos humanos pela população e as articulações da elite em desdobrar/escamotear esses 
direitos, utilizando as velhas práticas senhoriais, denominado pelo autor de “cultura paroquial”. A 
metodologia utilizada é a pesquisa documental realizada no acervo do Instituto Histórico Geo-
gráfico de Caxias – IHGC, no tocante as fontes documentais que se encontram disponíveis nesse 
acervo como leis, decretos, resoluções, portarias, ofícios, cartas, memorandos, requerimentos, re-
latórios, censos, anuários estatísistos, atas, manifestos, panfletos, etcétera, e fontes iconográficas 
como registros fotográficos diversos (eventos, pessoas, objetos, planta, dependências e prédio).

Noélia Alves de Souza (UECE)
• Maternidade e Mortalidade Materna no Sertão do Ceará (1960-2000)

Nossa pesquisa procurou rastrear a transição ocorrida entre o parto domiciliar e o parto hospi-
talar no sertão do Ceará no período entre 1960 e 2000. A região estudada engloba cerca de 07 
municípios que, no período em questão, passavam pelo processo de substituição da figura das 
parteiras pela dos médicos na cena do parto. Neste processo de transformações variadas, uma das 
grandes questões dizia respeito ao problema da mortalidade materna nestes partos domiciliares. 
Analisaremos aqui quais eram as vivências destas mulheres: parteiras e parturientes, nas situações 
envolvendo as complicações no parto e a mortalidade materna nos mesmos. Presente nestes rela-
tos constam as implicações de gênero no relacionamento entre parteiras e parturientes, parteiras e 
médicos e parturientes e médicos.

Carla Figueiredo Marinho Saldanha
• Eneidapara Mulheres no Momento Feminino

A jornalista e escritora paraense Eneida de Moraes (1903-1971) atuou na imprensa carioca escre-
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vendo para colunas femininas, num momento em que o jornal agregava e organizava politica-
mente as mulheres, esse foi um momento indispensável para a conscientização e difusão da causa 
feminina. Militante do Partido Comunista, Eneida participou da estratégia partidária, que objetiva-
va conscientizar da necessidade de participação feminina na luta política, e escreveu no jornal do 
Partido Comunista “Momento Feminino”, onde assinou a coluna “Mundo de Hoje” (1947-1948). 
Seus artigos assumiam um tom de denúncia e pontuavam claramente a necessidade de participa-
ção feminina num cenário de tensão política nacional e internacional. Neste estudo pretendeu-se 
identificar através da análise textual discursiva as relações de gênero na coluna “Mundo de Hoje”, 
estabelecendo relação com o contexto histórico, uma vez que através deste procedimento de pes-
quisa é possível criar espaços de reconstrução. O recorte de gênero se fez necessário, logo que as 
edições de jornais eram espaços majoritariamente “masculinos”, no que se referia à sua considera-
ção social. Eneida, assim como outras jornalistas de sua época para solidificarem-se em sua carreira 
jornalística, enfrentou e afrontou os padrões instituídos para aquilo que seria o papel “feminino” de 
sua época. As relações e construções sociais acerca do feminino e do masculino são introduzidas 
na tentativa de desconstruir a subordinação feminina, que tem se configurado e reproduzido his-
toricamente, possibilitando a mulher participar da construção de seu papel social.

Natania Aparecida S Nogueira (Secretaria Municipal de Educação de Leopoldina)
• Ah! Nana! As Mulheres e os quadrinhos na França

Ah! Nana! foi um revista em quadrinhos francesa que circulou entre os ano de 1976 e 1978, publi-
cada pela Humanoides Associés. Foi a primeira obra de publicação francesa em quadrinhos produ-
zida exclusivamente por mulheres. Ah! Nana! surgiu em um momento importante para a História 
das Mulheres e do Mouvement de Libération des Femmes (MLF), um momento de efervescên-
cia cultural e de luta não apenas pelo direito das mulheres, mas por maior liberdade criativa. Os 
cartunistas franceses estavam vivendo um momento de libertação, sob influência do movimento 
underground (movimento de contracultura ). A partir da experiência pioneira de Ah! Nana, de-
sejamos analisar a participação feminina na História das Histórias em Quadrinhos, que na França 
recebem o nome de Bande Dessinée, tendo em vista a produção pioneira dos anos de 1970 e os 
obstáculos enfrentados por mulheres como Chantal Montellier que, como humor, discutiam te-
mas considerados ousados para a sua época.

049. Gênero, História e o Mundo do Trabalho Doméstico.
Coordenação: Maria Aparecida Prazeres Sanches e Maciel Henrique Carneiro da Silva

Resumo: Este Simpósio Temático abrange pesquisas na área de gênero em suas múltiplas articu-
lações conceituais (relações raciais, relações de classe, geração, identidade, sexualidade e mundos 
do trabalho doméstico) e visa compreender as relações de gênero como condicionante das expe-
riências históricas de homens e mulheres em contextos de trabalho. Objetiva reunir estudos que 
discutam práticas e discursos sobre mulheres e homens no passado e no presente, nas relações 
cotidianas e relativas ao trabalho doméstico, suas cores, seus discursos, seus dramas, vividos dentro 
e fora das casas, a sexualidade, os feminismos, as masculinidades, as relações sociais de trabalho, 
o universo da informalidade e do Direito, a cidadania no contexto anterior e posterior a Abolição.
Justificativa: Dentro das relações no mundo do trabalho, neste Simpósio, buscaremos privilegiar 
as relações de Trabalho Doméstico em seu universo de valores e práticas a partir dos múltiplos sig-



748

nificados que esta atividade laboral adquire como forma de sobrevivência para um grande número 
de mulheres sem, contudo, desfazer os signos de subalternidade inerentes à profissão por conta 
do nosso passado escravista. A proposta desse Simpósio Temático visa, ao fim, agregar pesquisas 
que articulem a categoria gênero em suas múltiplas articulações conceituais (raça, classe, geração 
etc.) em variadas temporalidades históricas. O Simpósio Temático visa também reunir os pesqui-
sadores e pesquisadoras dessa área com o objetivo de fomentar a interação de pesquisadores na-
cionalmente em História das Mulheres, Relações de Gênero, Feminismos e masculinidades Assim, 
a proposta justifica-se por: 
1. Articular o conceito de Gênero a uma significativa gama de temas e discussões históricas e antro-
pológicas: Gênero e Identidades, Gênero, Escravidão e Pós-Abolição (incluindo a dimensão da mu-
dança nas categorias de cor e seus significados), Gênero e Racismo, Gênero e Feminismos, Gênero 
e Família, Gênero e Cidades, Gênero e Sexualidades, Gênero e Conjugalidade, Gênero e Cotidiano, 
Gênero e Honra, História das Mulheres, Gênero e o Mundo do Trabalho. O ponto chave dessa 
proposta está justamente no entendimento do conceito de Gênero como capaz de evidenciar as 
diversas clivagens sociais nas quais estão inseridos homens e as mulheres, ou seja: étnicas, raciais, 
de classe social, geracional, sexuais, entre outras. A naturalização das desigualdades de gênero de-
sempenha uma função fundamental na reprodução das desigualdades sociais e ajudam a difundir 
a idéia de igualdade de oportunidade para todos ainda que em presença de forte hierarquização, 
isto se torna possível, pois as desigualdades de gênero aludem sempre às relações de poder. Acredi-
ta-se, ainda, que o mundo do trabalho doméstico torna-se o centro de relações de poder no qual as 
dimensões de gênero, de classe social, de raça/etnia, de geração, permitem conflitos e negociações 
que merecem análise.

Lerice de Castro Garzoni (IFSULDEMINAS - Câmpus Poços de Caldas)
• A “questão feminista”: a presença de Ana de Castro Osório no jornal O Paiz (1908)

A comunicação analisa uma série de artigos da escritora portuguesa Ana de Castro Osório, pu-
blicados no jornal carioca O Paiz ao longo de 1908. Nesses artigos, a autora abordou temas como 
feminismo e divórcio, tecendo diversas considerações sobre educação e trabalho das mulheres 
no início do século XX. A partir da observação da realidade portuguesa, ela fazia considerações 
sobre avanços e desafios do feminismo, assim como proposições para as mulheres em geral. Ana 
de Castro Osório era uma escritora renomada em Portugal, tendo publicado inúmeros livros para 
o público infantil e feito as primeiras traduções dos irmãos Grimm e Andersen para o português. 
Além de ativista republicana, ela se identificou como feminista e publicou diversas obras sobre o 
tema em seu país de origem. Entre 1911 e 1914, ela viveu em São Paulo com seu marido, que havia 
sido designado como Cônsul de Portugal no Brasil. Antes desse período, porém, inúmeros textos 
de sua autoria foram publicados na imprensa brasileira. Em 1908, a colaboração no jornal O Paiz 
aconteceu no mesmo período em que um de seus livros, intitulado Quatro Novelas, era lançado 
no Brasil. O objetivo da comunicação é compreender a recepção dessa série de artigos, buscando 
identificar as interlocuções estabelecidas com outras escritoras que colaboravam para o mesmo 
periódico naquele momento, como Julia Lopes de Almeida e Carmem Dolores. A leitura desses 
textos também permite investigar os sentidos atribuídos ao termo feminismo, tanto por aqueles 
que o defendiam, quanto por aqueles que o detratavam, assim como aspectos classistas e racistas 
mobilizados nesses debates.

Maciel Henrique Carneiro da Silva (IFPE)
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• Discursos femininos sobre abolicionismo, família e trabalho doméstico (Recife e Salvador: 
século XIX)
Escritoras, letradas, ativistas, pioneiras na emancipação feminina. Mulheres pernambucanas e 
baianas aproveitaram os últimos anos do Império brasileiro e adentraram o debate público sobre 
Abolição da escravidão. Participaram de meetings, foram ao teatro, discutiram, promoveram con-
ferências, ocultaram escravizados em rota de fuga, publicaram em jornais suas ideias em verso e 
prosa, organizaram associações abolicionistas, e elas mesmas ergueram suas vozes diante do tema 
político e social mais importante nos últimos anos do Império. Está-se, portanto, muito distante 
da noção de invisibilidade feminina, de recolhimento à cena doméstica, dos silêncios da história. 
Nomes como Amélia Rodrigues e Anna Bittencourt, na Bahia, Leonor Porto, Ignes Pessoa e Maria 
Amélia Pereira de Queiroz, em Pernambuco, construíram discursos, postulados sobre liberdade, 
família, nação, igualdade, trabalho doméstico: poemas, romances, peças de teatro, conferências, 
o verbo escrito e falado a serviço da abolição da escravidão e, por vezes, em nome da República. 
O objetivo deste estudo é encontrar as linhas discursivas, os fundamentos, os nexos entre a luta 
política pela Abolição e a ordenação da vida doméstica e familiar. Que autores eram citados? Qual 
a missão que estas mulheres assumiam? O que falavam sobre o “governo” dos criados não mais 
escravizados? Uma aproximação com as fontes já aponta que autores franceses renomados eram 
leitura obrigatória. Ernest Legouvé, autor de La femme em France (1864) e da Histoire morale des 
femme (1874); Dr. Clavel, autor de La moral positive, bem como os autores iluministas, todos eram 
ajustados na retórica que associava libertação dos escravizados, maior participação política das 
mulheres nos assuntos da pátria, maior empoderamento da mulher no lar por meio de educação. 
O debate em torno da escravidão abria espaços para exigir maior espaço para as mulheres assu-
mirem papel de destaque como mestras, educadoras, agentes civilizatórias. O teor moralizante é 
evidente: a escravidão corrompe as famílias. Sob o lema de Deus, Pátria e Liberdade, constrói-se 
um discurso que aglutina valores religiosos e liberais (estes últimos tomados à retórica francesa). A 
pátria é tomada como metáfora ampliada dos lares saneados. Lares sem escravidão, considerada, a 
instituição que inoculara “males gravíssimos” no seio das famílias por meio da escravizadas domés-
ticas. Havia mesmo mulheres que, contando com a falta de compaixão pelos escravizados da parte 
dos senhores e senhoras, apelavam para o argumento do “amor da família”.

Magda Fernandes Garcia Ventura (Unisantos)
• A Associação Feminina Santista e os ideais de elevação da mulher sob a gestão de 

educadoras atuantes na cidade de Santos (1931 – 1934)
Esta comunicação tem o objetivo de estudar a Associação Feminina Santista destacando a atua-
ção de duas presidentes engajadas em movimentos sociais e políticos no período (1931-1934). A 
AFS, relevante instituição na cidade, fundada em 1902, tinha como um dos objetivos promover a 
emancipação e elevação social e cultural da mulher no mundo da época. A escolha do recorte jus-
tifica-se por ser um período emblemático - governo de Getúlio Vargas - e pela participação dessas 
mulheres considerando dois movimentos: o da emancipação feminina e o constitucionalista de 32. 
Nesse contexto procuramos dar visibilidade à participação na vida pública de Iracema Presgrave 
do Amaral e Maria Zelinda Glicério Torres. A primeira presidiu a Federação Internacional Feminina 
e também atuou em vários cargos na Associação Cívica Feminina. Já Maria Zelinda Glicério Torres, 
filha do general Francisco Glicério, participou da campanha constitucionalista de 1932 em Santos 
(doando, inclusive, um medalhão de ouro que pertenceu ao pai). Vale destacar, também, que essas 
mulheres estavam inseridas numa rede de relações pessoais, sociais e profissionais no desenvolvi-
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mento de ações filantrópicas. Essa evidência pode ser confirmada pelos cursos oferecidos na AFS, 
como as escolas maternais gratuitas para alunos de baixa renda familiar. Na gestão das duas mu-
lheres na AFS foram criados cursos voltados para a benemerência como, por exemplo, o “Costura 
para pobres” (cujo trabalho das associadas visava ajudar pessoas menos favorecidas por ocasião 
do Natal). Desse modo, os conceitos de análise no estudo de gênero foram pensados a partir de 
Susan K. Besse (1999); Jane Soares de Almeida (2011); outros autores também sustentarão o aporte 
teórico como Viñao Frago (1998) - cultura escolar; o artigo de Maria Apparecida F. Pereira (2006), 
Mulheres da Elite, “Missionárias do Progresso” (1902-1920) etc. Na proposta, busca-se, estudar a 
participação dessas mulheres em movimentos da vida pública e política na época, além de conhe-
cer como elas organizavam a educação na AFS. Os procedimentos metodológicos são o da ciência 
histórica a partir do levantamento da documentação escolar. As fontes para reconstruir esse passa-
do histórico são provenientes do arquivo existente na própria instituição, muito bem conservado: 
atas, relatórios das Diretorias, livros de ofícios e matrículas, álbuns de formatura e outros materiais 
iconográficos. Serão considerados também os impressos como, os periódicos de A Tribuna, acervo 
digitalizado dos jornais O Estado de São Paulo e Correio Paulistano onde poderemos investigar 
outras informações referentes às atuações dessas mulheres.

Janaína dos Santos Maia (Universidade Federal de Campina Grande)
• “Escutem-me todas as mulheres!”A pedagogização dos corpos nas páginas da revista Fon Fon.

Era o ano de 1930. Abria-se um novo período de publicações para a Revista Fon Fon . No primeiro 
exemplar no referido ano, um leitor em busca de esclarecimentos, envia ao corpo editorial desta 
revista, uma carta solicitando um exame de traços “physionomicos” da mulher por quem ele de-
clarava nutrir grandes sentimentos. Com este exame, o qual era feito periodicamente, por Yves, um 
dos colunistas da Fon Fon, o leitor acreditava poder conhecer a personalidade da sua escolhida, 
para assim, poder iniciar devidamente o processo de corte. Contudo, a resposta divulgada na seção 
“saibam todos” não foi positiva, pois nesta veio o aviso: 
“Aqui vai o exame que eu fiz da sua jovem apaixonada.
A senhorita X..... deve ser dócil, apparentemente, mas inflamável, capaz de gestos violentos. Intelli-
gencia medíocre é verdade. Mas voltada para as coisas bellas. Não é sincera, como toda mulher, 
mas é capaz de amar e ser esposa fiel. Pródiga, sabe no entanto economisar, quando se trata do seu 
bem estar” .
Após esta analise, não tivemos nenhuma informação a qual pudesse esclarecer se o resultado do 
exame referente à fisionomia da “Senhorita X”, de alguma maneira influenciou na decisão do curio-
so leitor. No entanto, não pudemos deixar de nos questionar a respeito dos “defeitos” atribuídos 
a senhorita, com a analise de suas características. O que poderia ser considerado como uma inte-
ligência medíocre? Por que uma mulher não poderia manifestar nenhum gesto violento? E mais, 
toda mulher seria realmente sincera? Partindo deste, e de outros questionamentos, é que apresen-
tamos este texto, buscando fazer uma analise a cerca do padrão de feminilidade apresentado nas 
paginas da revista Fon Fon, defendendo a ideia de quê esta funcionava como um veículo de peda-
gogização do corpo feminino, com a difusão de uma série de discursos presentes nas propagandas, 
crônicas e seções de opiniões, situada no corpo editorial desta mesma.
Para isto, nos reportaremos a alguns números desta publicação, no ano de 1930, com o intuito de 
observar, o modelo discursivo de conduta feminina, trazido nas paginas desta revista, atentando 
para o endereçamento e para intencionalidade do mesmo, não deixando a atentar para a impor-
tância exercida por esta publicação, dentre os meios de comunicação impresso presentes nesta 
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mesma época.

Nathália Saraiva Ribeiro
• Miséria, incivilidade e modernidade: perspectivas sobre mundos do trabalho e mulheres nas 

crônicas de João do Rio.
Para os mundos do trabalho no Rio de Janeiro do início do século XX a vivência do progresso trazia 
uma multiplicidade de novos recursos, empregos e espaços de trabalho, mas ao mesmo tempo 
a necessidade de lucrar e de ganhar dinheiro produzia desigualdades que eram amparadas pela 
lógica do capitalismo. Nosso objetivo neste trabalho é compor um estudo acerca dos/as trabalha-
dores/as e dos mundos de trabalho no Rio de Janeiro desse período através de crônicas de João do 
Rio que narram sobre o cotidiano desses/as trabalhadores/as cariocas. Quais eram as condições de 
vida a que eram submetidos os/as mais miseráveis, que estavam a margem da sociedade, que eram 
“resíduo” e que detinham tão poucas perspectivas de mudarem sua situação? 
Nosso enfoque, para além das condições dos trabalhadores num geral, é a situação das mulheres 
trabalhadoras nesse contexto, elas eram ainda mais condicionadas à questão da moral sobre o tra-
balho. A moral burguesa buscava delimitar os espaços sociais como um todo, inclusive os espaços 
de trabalho e às mulheres era relegado o âmbito privado, era delas o cuidado dos filhos, do mari-
do, da ambiente doméstico, essas questões se entrelaçam com debates sobre a questão da dupla 
jornada feminina, da associação de trabalho e prostituição etc. A esposa-mãe-dona-de-casa era o 
modelo de mulher burguesa, mas em fins do século XIX início o XX o desenvolvimento urbano, 
comercial e industrial instigam e impulsionam a participação feminina nos mundos do trabalho. 
Por isso é tão importante entendermos como as modificações urbanas, o tão estimado progresso, 
e a influência cotidiana do capitalismo no Brasil, modificaram o espaço e a vivência dos/as traba-
lhadores/as da capital da República.

Jaqueline Moraes de Almeida (i89nay)
• “A ‘favor’ das mulheres, mas nunca ‘contra’ os homens”: as trajetórias de Elza Marzullo e 

Helena Ferraz de Abreu.
Privilegiando os estudos sobre gênero, esse trabalho tem como objetivo apresentar as trajetórias 
de Elza Marzullo (? - 1997) e Helena Ferraz de Abreu (1906 - 1979) - colaboradoras da revista A 
Cigarra, comprada, na década de 1930, por Assis Chateaubriand. Assim como o fez Beatriz Sarlo no 
capítulo “Dizer e não dizer: erotismo e repressão”, de Modernidade Periférica, interessa-nos discutir 
as principais características dos escritos criados por essas mulheres, bem como as condições que 
as permitiram escrever sobre tal ou qual assunto. Marzullo, por exemplo, sempre esteve a frente 
de conteúdos dirigidos essencialmente às leitoras: iniciou sua carreira na Rádio Tupi, apresentando 
o programa “Detalhes de elegância e beleza”, patrocinado por Leite de Rosas; depois, dirigiu o “Su-
plemento Feminino” de A Cigarra. Já Helena Ferraz, filha do poeta Bastos Tigre, aventurou-se por 
diversas temáticas, da política às histórias em quadrinhos, passando, como Elza, por assuntos então 
considerados como do interesse feminino. Em alguns momentos, assinava como Helena Ferraz de 
Abreu; em outros, com o pseudônimo masculino Álvaro Armando. Sabendo que “Estudar as mu-
lheres isoladamente perpetua a ficção de que uma esfera, a experiência de um sexo, tem pouco ou 
nada a ver com a do outro” (SCOTT apud MCCLINTOCK, 2010, p. 24), interessa-nos, ainda, relacio-
nar as normativas então direcionadas ao púbico feminino por intermédio das revistas de grande 
circulação - representadas aqui pela A Cigarra - e a produção e o lugar ocupados por Marzullo 
e Abreu, que auxiliaram na construção/divulgação de determinadas regras e normas, ao mesmo 
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tempo em que acabaram por questioná-las, ao assumir lugares e posturas um tanto quanto inco-
muns para o período (1940 - 1950). Por fim, e a partir do trabalho com as fontes, é possível refletir 
sobre as memórias (ou a falta delas) relacionadas a tais mulheres. Esse trabalho é parte de uma 
pesquisa de mestrado em História, que tem como título “Rearticulando papeis: imprensa, moda e 
gênero em A Cigarra (1945 - 1955)”. Algumas referências bibliográficas são: ARMANDO, Álvaro. Na 
berlinda. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S.A., 1947; MARZULLO, Elza (org.) Antologia das Ro-
sas. Rio de Janeiro: Laboratório Leite de Rosas Ltda, 1948; Idem, Detalhes de elegância e beleza. Rio 
de Janeiro: O Cruzeiro, 1948; PERROT, Michelle. Minha história das mulheres, São Paulo: Contexto, 
2012; PINSKY e PEDRO (orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012; 
SARLO, Beatriz, Modernidade Periférica. São Paulo: CosacNaify, 2010.

Alinnie Oliveira Andrade Santos
• O feminino em Dalcídio Jurandir: entre a opressão e a subversão

O romancista brasileiro Dalcídio Jurandir (1909-1979) escreveu 11 obras, das quais dez compõem 
o chamado Ciclo do Extremo Norte e que tematizam a vida e o cotidiano amazônico no Pará, 
durante a primeira metade do século XX, logo após o auge do Ciclo da Borracha. Nesse painel 
amazônico, é admirável o número de mulheres que ganham destaque na narrativa, em sua maioria 
pobres e oprimidas, quando não estigmatizadas socialmente. Tal situação leva algumas dessas per-
sonagens a subverterem a ordem social em que estão inseridas, objetivando livrar-se da opressão. 
Esta comunicação, portanto, pretende analisar duas dessas personagens: D. Amélia, a negra mãe 
do protagonista Alfredo, e Alaíde, caboclinha pobre e trabalhadora da Ilha do Marajó, a fim de ob-
servar como essas mulheres se tornaram subversivas em suas relações de trabalho e com os demais 
participantes dessa comunidade. As faces femininas descritas por Dalcídio Jurandir, sobretudo de 
luta por sua emancipação, retratam o universo social amazônico do princípio do século XX. Além 
disso, a representação feminina elaborada pelo autor paraense nos leva a compreender melhor sua 
obra que tem a denúncia social como traço marcante.

Talita Maisa Santana
• Os processos de subjetivação e subjetividade nos movimentos de mulheres: O Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher - Toledo-PR.
Este artigo foi pensado a partir do desenvolvimento da dissertação de Mestrado em História, que 
tem como proposta analisar as narrativas de mulheres que participaram do Conselho da Condi-
ção Feminina de Toledo no Paraná (1985-2014), analisando as formas pelas quais estas resinificam 
suas experiências políticas a partir das relações de gênero. Para tanto, fazemos uso de narrativas 
de mulheres que participaram do CMCF, assim como outros tipos de fontes, como os folders de 
divulgação dos eventos promovidos pelo conselho, as cartilhas, recortes de jornal e revistas. Para 
este trabalho, nos propomos a discutir a utilização de alguns reflexões feitas por Foucault, sobre 
o processo de subjetivação e subjetividades em discussões e estudos de gênero e movimentos de 
mulheres. Apresentaremos também, algumas discussões feitas a partir da subjetividade e subjeti-
vação das mulheres que participaram do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Toledo 
no Paraná.

Natália Batista Peçanha (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• A criminalidade e a imigração no serviço doméstico carioca (1870-1920).
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Em fins do século XIX e princípios do XX, ser um trabalhador pobre, por si só já acarretava a tal 
individuo o peso das desconfianças e das tentativas de vigilâncias, sobretudo quando a atividade 
desempenhada por este era marcada pela herança da escravidão. Desordeiros, vagabundos, “classe 
perigosa” era algumas das insígnias atribuídas aos trabalhadores que constantemente se viam na 
necessidade de criar estratégias para se desvencilhar do peso de ser um trabalhador pobre do Rio 
de Janeiro.
Peso este, que recaía também sobre os ombros dos milhares de imigrantes que aportavam no Por-
to do Rio de Janeiro em fins do século XIX e princípios do XX.
Desta forma, o que iremos apresentar no presente artigo é uma tentativa de dar visibilidade ao ser-
viço doméstico masculino, não esquecendo a importância da mão-de-obra feminina como mola 
mestra dessa atividade; a participação dos imigrantes europeus no serviço doméstico carioca e, 
sobretudo, pensar a questão da criminalidade dentro dessa esfera do mundo do trabalho.

Ana Paula do Amaral Costa (Governo do Estado do Rio grande do Sul)
• Trabalho doméstico em Pelotas e Rio Grande (fim do século XIX)

A presente comunicação procura discutir as relações de trabalho doméstico no fim do século XIX, 
tomando como ponto de análise as cidades de Pelotas e Rio Grande. A questão central desta pro-
posta é discutir as estratégias dos trabalhadores domésticos, homens e mulheres, nas lutas por 
melhores condições de vida e trabalho.

Claudia Andrade Vieira (Universidade do Estado da Bahia)
• Aguadeiras, mercadoras, lavadeiras... : uma análise dos discursos acerca das mulheres negras 

na trama urbana de Salvador
Se a sociedade soteropolitana conseguiu trancar as mulheres dos segmentos mais abastados da 
sociedade dentro de suas casas durante os séculos XVIII e XIX, o mesmo não se pode afirmar quan-
do se trata de mulheres negras e mulatas das camadas populares. Numa cidade em que os equi-
pamentos e serviços públicos são precários, a exemplo do abastecimento de água, saneamento, 
limpeza, iluminação e segurança, as demandas serão supridas, em grande medida, com o trabalho 
de escravos/as e de negros/as libertos/as. Se analisados numa perspectiva de gênero, é possível 
perceber o papel ativo desempenhado por mulheres no funcionamento da cidade. Ao incorporar 
o gênero como categoria relacional na análise, tenho como objetivo, nesta comunicação, contri-
buir com uma interpretação do processo de construção e dinâmica da cidade de Salvador numa 
dimensão mais complexa, reveladora de estruturas de poder que apontam para as diferentes for-
mas de acesso, uso e usufruto do espaço urbano por distintos sujeitos sociais, com ênfase e maior 
visibilização das mulheres na sua heterogeneidade. A construção da pesquisa se apoia em vestígios 
históricos verdadeiramente garimpados em testemunhos do passado e pela bibliografia arrolada 
que me deram pistas sobre a relação das mulheres com o espaço urbano. As fontes analisadas em 
primeiro plano foram memórias de estrangeiros, com destaque para A Bahia no Século XVIII, obra 
publicada em 1969 que reúne cartas escritas pelo português Luís Santos Vilhena, no período em 
que residiu na cidade do Salvador, entre os anos de 1787 e 1799; e fotografias de cenas urbanas, 
ricas em informações a respeito da dinâmica da cidade no final século XIX.

Maria Aparecida Prazeres Sanches (UEFS)
• As Catarinas: relações de gênero, trabalho doméstico e infância pobre em Salvador.



754

O presente artigo discute as relações de gênero e do trabalho domestico na Salvador das primei-
ras décadas da Republica, buscado entender o emprego de crianças e adolescentes no trabalho 
domestico a partir de motivações de ordem moral e financeira para o serviço da casa. A intrica-
da rede de relações que envolviam o trabalho doméstico eram marcadas por duas características 
fundamentais: As relações de ordem patriarcal, herdadas do período da escravidão, assim como as 
diferenças étnicas, de classe e de gênero que facilitavam o controle imposto sobre as empregadas 
domésticas de um forma geral e se tornavam ainda mais intensas quando se tratava de crianças ou 
adolescentes entregues as famílias, cuja dependência à esfera de influencia familiar as impediam de 
expressar condutas inerentes a sua faixa etária, alem de lhes impor extenuantes horas de trabalho 
sob a promessa de alimentar, vestir e educar.

Thays Almeida Monticelli
• As Reiterações da Servidão: Uma Análise dos Direitos Trabalhistas para as Trabalhadoras 

Domésticas no Brasil
O trabalho doméstico no Brasil é um dos setores profissionais que mais emprega mão-de-obra 
feminina, estabelecendo a entrada de milhares de mulheres no mercado de trabalho todos os anos 
no país. Esse segmento profissional é marcado pelas desigualdades étnico-raciais, econômicas e 
de gênero fomentadas no Brasil desde o período escravocrata, refletindo o grande desafio que o 
Estado brasileiro enfrenta ao tentar concretizar parâmetros igualitários para essas profissionais. No 
entanto, o próprio Estado legitimou ao longo da sua história e continua reiterando muitas dessas 
desigualdades ao constituir direitos trabalhistas diferenciados a essas trabalhadoras. Desde 1945 
– quando os primeiros direitos trabalhistas foram firmados no Brasil - passando pelo processo 
Ditatorial e até os dias de hoje essas mulheres trabalham sem os seus direitos plenos. Esse artigo 
então tem por objetivo principal analisar sociologicamente a história jurídica dos direitos traba-
lhistas para as trabalhadoras domésticas no Brasil, focando nas reiterações das desigualdades que a 
Constituição brasileira realizou ao longo desses anos. Para tal, é analisado a Constituição brasileira, 
as lutas sindicais da categoria e as narrativas das próprias trabalhadoras domésticas sobre esse 
aspecto no país, compreendo assim que as complexidades jurídicas são reflexos das próprias parti-
cularidades estabelecidas nestas relações de trabalho.

Johanna Brigida Rocha Ribeiro Meyer
• Lavadeiras na Bahia: ALARMES (Associação das Lavadeiras da Região Metropolitana de 

Salvador) na Redemocratização.
Este artigo pretende analisar a conjuntura nacional em que a ALARMES (Associação das Lavadei-
ras da Região Metropolitana de Salvador) iniciou a sua atuação na Bahia. Nesse sentido, busca-se 
visualizar o cenário dinâmico em que o grupo de lavadeiras ganhou fôlego enquanto agente mobi-
lizador da sua categoria. Destaca-se nesse período, a fase de transição do regime civil-militar para 
a redemocratização, a formação e organização de diversos segmentos da sociedade civil em busca 
por direitos e a construção da carta constitucional de 1988. Paralelo a isso, uma grave e prolongada 
crise econômica são marcas desse processo. As demandas, pautas e reivindicações das lavadeiras 
serão pontos chaves de discussão dentro desse panorama. Para tal empreita será analisado, pe-
riódicos da época, boletins da associação, tabelas e cartas. Este trabalho segue as indicações do 
historiador E. P Thompson, ao entender a formação da associação enquanto resultado de suas 
experiências “herdadas e/ou partilhadas” de suas integrantes. Além disso, este estudo segue uma 
bibliografia pertinente com o recorte temporal.
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Daniela Fernanda Sbravati (Prefeitura Municipal de Florianópolis)
• O (não) lugar do trabalho doméstico no sistema jurídico do Brasil oitocentista

O aumento populacional provocado pela vinda da família real no ano de 1808 transformou o Rio 
de Janeiro num centro urbano onde se aglomeravam a maior parte dos trabalhadores, entre eles 
os domésticos, muitas vezes migrantes que saiam do interior em busca de trabalho. Tal situação foi 
recorrente em outras áreas do país. Para manter um estilo de vida próprio da elite, os (as) criados 
(as), pertencentes à classe dos trabalhadores pobres urbanos, eram fundamentais. As atividades 
que realizavam eram as mais diversas e poderiam estar relacionadas a serviços públicos que eram 
inexistentes no período.
As transformações vivenciadas pela sociedade brasileira oitocentista foram sentidas de formas di-
ferentes pelas elites, setores médios e trabalhadores pobres. Para estes últimos pesavam estigmas 
sociais provocados pela necessidade de diferenciação por parte da elite e de uma burguesia então 
emergente. Ainda que a oferta de empregos para livres fosse crescente no decorrer do século, a 
precariedade esteve presente nas relações de trabalho que foram permeadas, em grande medida 
pela escravidão, que penetrava em todas as classes, em todos os lugares. Entre escravos e senhores, 
existiam pessoas legalmente livres, mas a quem faltava quase todas as condições para o exercício 
dos direitos civis. Iniciou-se o período imperial com a maioria da população desprovida de tais 
direitos, como era o caso dos trabalhadores domésticos. 
Ao longo do século XIX o trabalho doméstico não teve a devida atenção por parte dos legislado-
res e continuou ocorrendo com base nos costumes, no âmbito privado das relações familiares e 
de dependência. E a despeito dos silêncios da lei, os criados recorriam à justiça para requerer seus 
salários atrasados, através dos processos de soldadas. A análise das argumentações presentes em 
tais processos torna possível compreender a maneira pela qual os domésticos se apropriavam do 
sistema jurídico a fim de reivindicar direitos.

Marjorie Nogueira Chaves (Universidade de Brasília)
• Trabalho doméstico e capitalismo dependente: as permanências do regime colonial junto à 

força de trabalho negra no Brasil
A transição do trabalho escravo para o trabalho livre em fins do século XIX, ofereceu poucas mo-
dificações das estruturas hierárquicas da sociedade brasileira, favorecendo a manutenção das re-
lações de trabalho nos moldes coloniais. A formação do mercado de trabalho se deu pelo afasta-
mento de trabalhadoras e trabalhadores negros dos principais centros urbanos industrializados. Se 
no sistema escravista a população negra tinha lugar central no sistema econômico sustentando a 
economia primário-exportadora, com o trabalho livre perde seu lugar nos setores mais dinâmicos 
da economia e tem perpetuada sua situação de pobreza, formando um excedente ocupado em 
serviços precários e informais. É nesse contexto que as mulheres negras encontram no trabalho 
doméstico sua incorporação no mundo do trabalho a partir de novos arranjos sociais, mas que 
as mantém em situação de subalternidade. Exercem as mais variadas atividades de prestação de 
serviço como lavadeiras, cozinheiras e cuidadoras. 
A subvalorização social e econômica do trabalho doméstico é construída a partir de valores pre-
sentes nas relações sociais e se encontra entre as mais precárias das ocupações. É o segmento mais 
procurado pelas mulheres pobres como estratégia de sobrevivência, quando a escassez de oferta 
de postos de trabalho faz com que seja sua porta de entrada no mercado de trabalho. Para Gu-
tiérrez-Rodrigues (2010), a trabalhadora doméstica não é vista como trabalhadora que necessita 
de qualificação ou investimento social específicos, pois parte-se do pressuposto que realiza um 
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“trabalho simples” que não requer treinamento por, supostamente, consistir um atributo natural 
das mulheres. As atividades desempenhadas pelas trabalhadoras domésticas são consideradas de 
menor prestígio e sem valor para o mercado, o que acaba por conferir menor valor social do tra-
balho realizado. 
Essa desvalorização favorece a exploração do seu trabalho por parte da classe média que utiliza os-
tensivamente esse serviço. Historicamente, o trabalho doméstico perpassa os discursos feministas, 
mas ainda configura uma de suas contradições, uma vez que a figura da trabalhadora doméstica 
possibilitou a emancipação relativa das mulheres brancas em suas aspirações de igualdade com os 
homens de sua classe. No trabalho doméstico remunerado realiza-se a transferência do trabalho 
de reprodução social, produzindo a desigualdade entre mulheres, estabelecida em uma divisão 
racial e de classe dentro da própria divisão sexual trabalho. Essa pesquisa tem por objetivo discutir 
a naturalização do lugar das mulheres negras no trabalho doméstico no período pós-abolição e a 
formação de uma categoria entre as demais que compõem a classe trabalhadora.

Tatiana Silva de Lima (UPE)
• A distribuição dos trabalhadores domésticos e em domicílio nas casas do Recife entre 1830 e 

1870
A historiografia tem estudado o trabalho doméstico em casas patriarcais ou pressuposto a chefia 
masculina para as residências. Contudo, uma mostra de inventários post mortem do Recife entre 
1830 e 1870, que pesquisamos até o momento, indica que os trabalhadores dos serviços pessoais 
estavam distribuídos nas casas segundo o sexo e o patrimônio dos chefes dos domicílios. Nas re-
sidências lideradas por homens prevaleciam as serviçais cativas e patrimônios entre modestos e 
ricos. Os fogos chefiados por mulheres livres e forras somavam mais serviçais forras e conjuntos de 
bens modestos e medianos.
Nossos esforços têm sido no sentido de aprofundarmos estes dados quantitativa e qualitativamen-
te e de questionarmos por que essa configuração acontecia. Num primeiro momento, podemos 
argumentar alguns motivos com base na historiografia. Numa sociedade escravista patriarcal era 
previsível que houvesse mais serviçais escravas nas residências. Ademais, a historiografia tem ar-
gumentado que as mudanças em relação ao serviço doméstico começaram para valer a partir da 
década de 1870. 
Mas a questão sobre os fogos liderados por mulheres persiste. Nesse sentido, podemos argumen-
tar que a caridade cristã contou para que as devotas alforriassem seus escravos; também havia 
solidariedade entre as mulheres na luta pela sobrevivência; a garantia de aliados na doença e na 
velhice; a mulher alforriante pensava segundo a lógica da sociedade patriarcal escravista como um 
todo, a alforria fazia parte do controle social, da política de domínio dos senhores, tendo em vista 
as expectativas de submissão e trabalho sobre os cativos e forros; além do próprio movimento dos 
cativos para concretizarem suas alforrias.

Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU)
• Gênero e trabalho doméstico: mudanças para manter as mulheres no mesmo lugar?

O estudo analisa experiências de mulheres que tem o trabalho doméstico como atividade princi-
pal. Partiu do conceito de experiência e da necessária relação entre princípios teóricos e prática so-
cial. No desenvolver da pesquisa e após seu término, foram importantes as reflexões de intelectuais 
feministas, a produção de movimentos de mulheres e os estudos de gênero. O trabalho foi reali-
zado tendo como fonte principal o relato de mulheres trabalhadoras domésticas e donas-de-casa, 
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buscando acompanhar transformações e permanência. O trabalho doméstico é um tema incômo-
do porque escancara a desigualdade social e de gênero. A bibliografia, notadamente a dos anos 70, 
apontava a perspectiva de superação do trabalho doméstico individual por alternativas estatais. 
Com a não superação do trabalho doméstico na esfera privada, ausência de políticas públicas que 
deem suporte ao cuidado e com a concentração do trabalho doméstico nas mãos das mulheres, 
a solução encontrada pelas classes médias e altas, é o emprego de mulheres como trabalhadoras 
domésticas. Assim o emprego doméstico mantem-se como a maior ocupação das mulheres no 
Brasil. Estudos mostram o trabalho doméstico está diretamente relacionado com a desigualdade 
social. No Brasil o emprego doméstico vem de longa tradição, desde o período colonial, com mão 
de obra africana escravizada. No século XX permaneceu como importante campo de emprego 
de mulheres, marcado pela informalidade. A CLT excluía as domésticas do rol de sua proteção. A 
partir de 1972 com a lei nº 5.859 tiveram sua profissão reconhecida, conquistando o direito a férias 
de 20 dias, carteira assinada e previdência social. Com a Constituição de 1988 houve ampliação dos 
direitos das domésticas, que seguiram em luta por FGTS, seguro-desemprego, jornada de trabalho, 
seguro acidente. Em 2013, com muita polêmica, foi aprovada a PEC das Domésticas. Embora apro-
vada a lei segue sem regulamentação e a exclusão dos direitos das domésticas permanece. Pude-
mos verificar que os modos de alimentar e cozinhar tem destaque na vida das mulheres. A cozinha 
foi se constituindo historicamente como lugar de mulher. Embora com modificações as mulheres 
não foram substituídas nem pela tecnologia, nem pelos alimentos prontos, nem pelos homens. 
Transformações no trabalho doméstico contribuíram para alterar identidades de mulheres que a 
ele se dedicaram, ocorrendo uma desvalorização, especialmente no caso das donas-de-casa. Reco-
nhecer o trabalho doméstico como trabalho, árduo, pesado, cansativo, como campo de emprego 
importante de emprego das mulheres do Brasil, é passo importante para compreender o significa-
do e saberes presentes nessa atividade e para a organização da justa luta pela sua distribuição entre 
homens e mulheres e diferentes gerações.

Simone Andriani dos Santos (USP)
• Limpeza artística e serviço grosseiro: trabalho doméstico em São Paulo, (1870-1920)

O trabalho tem o objetivo de analisar as relações entre patroas e empregadas domésticas em São 
Paulo, entre as décadas de 1870 e 1920. Esse é o período em que a capital paulista aprofunda e 
dissemina as mudanças advindas com os novos hábitos de consumo, intensificados pela moder-
nização da infraestrutura e diversificação das atividades e agentes urbanos. As transformações im-
pulsionadas pelo café tornaram a cidade um grande atrativo para aqueles em busca de emprego. A 
diversidade de ocupações absorveu grande parte de trabalhadores, contudo, a desproporção entre 
o aumento da população pobre, em proporção superior às limitadas necessidades da indústria, do 
comércio e do setor de serviços, ao desenvolvimento econômico, à rápida mudança das atividades 
produtivas e à diversificação das profissões, gerou um número elevado de desempregados, mão-
de-obra composta por imigrantes e ex-escravos. Diante dessa situação, os trabalhadores buscaram 
formas alternativas de sobrevivência. O serviço doméstico empregou grande parte dos desempre-
gados, sobretudo mulheres e crianças. Brancas e negras, casadas e solteiras, imigrantes ou nacionais 
empregavam-se em casas de famílias abastadas e de médios recursos, como cozinheiras, criadas, 
lavadeiras, passadeiras, arrumadeiras, copeiras, amas-de-leite e amas secas, pajens e ajudantes. Para 
fugir dos altos custos com moradia e alimentação, muitas conseguiam negociar a possibilidade de 
residir na casa nos patrões. Essa condição agravava ainda mais as relações conflituosas que exis-
tiam sobretudo entre patroas e empregadas. As fontes utilizadas são diversas, mas o foco está nos 
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manuais prescritivos voltados para o público feminino (manuais de etiqueta, de economia domés-
tica, de puericultura e de higiene). Além de conselhos sobre organização da casa, decoração dos 
ambientes, rotina de trabalho doméstico, relações com empregados e cuidado com as crianças, 
tais obras prescreviam condutas às mulheres, contribuindo para a construção de representações 
e papeis destinados ao gênero feminino. Como patroas e empregadas conviviam muito próximas 
e realizavam o trabalho na casa em parceria, o distanciamento entre elas precisava ser reforçado 
para evitar qualquer ameaça à hierarquização necessária para o exercício dos micropoderes diários. 
Enquanto à dona de casa cabiam trabalhos considerados mais leves (a “limpeza artística”), a em-
pregada ficava responsável pelas atividades pesadas, “sujas” e desvalorizadas (o “serviço grosseiro”). 
Desse modo, a intenção é verificar como o estabelecimento de práticas domésticas diferenciadas 
serviram para marcar as distâncias sociais que existiam entre patroas e empregadas domésticas.

Leticia Oliveira Borges (FURG)
• A moda como ideal de vida

Desde muito tempo, que a moda dita à história. Através dos anos o vestuário masculino, mas prin-
cipalmente o feminino foi se modificando e com isso a história também se modificou. Diante disso, 
objetiva-se evidenciar a moda como sendo um estilo de vida que vem a articular a individualidade 
de cada sujeito. O fenômeno cultural e a simbologia através dos momentos históricos distintos e 
a busca da identidade do ser através da mesma caracteriza seus estilos e particularidades. A moda 
como objeto de pesquisa propicia uma análise de discurso no âmbito cultural, econômico, social 
e também tecnológico. Assim, este texto visa refletir a moda como fonte histórica permeando os 
setores da sociedade, já que a mesma tem a possibilidade de interferir e de certo modo direcionar 
comportamentos, tendências, enfim, a moda dita é produtora de histórias e identidades. Trabalha-
remos aqui com a premissa de que a moda socializa-se com a história. A mesma vai se modificando 
com o passar dos tempos, e sendo assim o presente artigo se propõe a analisar as identidades e 
estilos que afloram na constituição de cada indivíduo ligado a moda apresentada a ele. E para tan-
to utilizou-se a metodologia de revisão bibliográfica a qual traz uma visão sobre a representação 
e influência que a moda abarca convergindo mentalidade, cultura e história. E por fim, porém não 
menos importante, necessita-se destacar que ainda existem outros vetores na compreensão da 
moda que validam seu caráter simbólico representativo e psicossocial e para tanto, esse trabalho 
não contempla, em sua íntegra, todos os aspectos possíveis para essa interpretação.

Isadora Nunes Tavares (UFSC)
• Licença-Maternidade e sexualidade: um direito para todas as Famílias.

São recentes as decisões e sentenças que reconhecem as famílias homoafetivas enquanto merece-
doras da tutela jurídica, e ao afirmar que tais uniões constituem entidade familiar, vários direitos 
anteriormente negados a essas relações não poderão mais ser esquecidos, como direito à sucessão, 
herança, benefícios previdenciários, adoção, alimentos, e a própria competência das lides, agora 
firmada como das Varas de Família para resolverem conflitos atinentes às uniões homoafetivas e 
não mais das Varas Cíveis. 
Com a possibilidade da extensão da família homoafetiva através da adoção, como evidenciado a 
partir das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, favorável nesse sentido, pretende este 
trabalho, analisar os direitos e deveres decorrentes da maternidade e da paternidade, mais especi-
ficamente. 
Assim, pretende-se discutir a licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias enquanto um pe-
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ríodo que deve ser concedido não somente às mães, tanto heterossexuais como homossexuais, 
gestantes ou adotantes, mas também aos homens, pais biológicos ou adotantes, e em especial, aos 
pais homoassexuais, que hoje contam com apenas 5 (cinco) dias de licença paternidade, servindo 
apenas para que o pai possa ter tempo de registrar a criança, em razão da breve indisponibilidade 
da mãe em realiza-lo.
Contudo, esta não deve mais ser a função da licença paternidade, independentemente da sexuali-
dade dos pais. A criação e educação dos filhos do casal, qualquer casal, é um direito e a legislação é 
incoerente e retrógrada nesse ponto ao tentar definir os papeis sociais de cada sexo, bem como os 
papeis da figura materna e da figura paterna.
Será analisado, neste trabalho a partir de uma perspectiva histórica e das discussões de gênero, 
utilizando autores como Foucault, Levi Strauss, Philippe Airès, entre outros, o desenvolvimento da 
configuração familiar através da analise das legislações brasileiras no decorrer do tempo, em espe-
cial os Códigos Civis e as reformas Constitucionais.
Por fim, ficará evidenciado também o caráter sexista de nossa legislação e a dificuldade do ordena-
mento jurídico brasileiro em criar mecanismos para reconhecer a igualdade de sexo e gênero, mas 
que há elementos jurídicos que colaboram na luta pelo reconhecimento da igualdade.

Anderson da Cruz Nunes (Colégio Gonzaga)
• Uma análise dos saberes em torno da homossexualidade no Congresso Nacional Brasileiro 

através das legislaturas de Jean Wyllys e Jair Bolsonaro (2011-2014).
A sociedade brasileira trava um latente debate acerca de inúmeros temas que tangem a sexualida-
de humana. O beijo gay no horário nobre, o projeto “Escola sem Homofobia” do MEC, a polêmica 
da Cura Gay e a lei que criminaliza a homofobia são apenas alguns exemplos do espaço que tais 
questões ocupam no nosso país. 
Contudo, falar de homossexualidade é falar de um objeto em construção. Não há algo pré-exis-
tente ao sentido que damos a ele. O que conhecemos sobre a homossexualidade e o sentido que 
damos as relações homoafetivas, só é possível devido a um discurso que forma aquilo que diz. Por-
tanto, nossa pesquisa se situa no encontro dos estudos sobre os discursos, sobre as sexualidades 
e a História de Tempo Presente, de modo a buscar compreender quem é o homossexual no Brasil 
do século XXI?
Michel Foucault estudou na sua obra História da Sexualidade 1 como as sociedades burguesas ge-
riram e produziram as sexualidades a partir do século XVIII. Parte dos estudos do pensador francês 
é importante para esse texto, na medida em que o autor articula o pensar de como tais discursos 
são produzidos e de que forma os mesmos funcionam de modo a legitimar a heterossexualidade 
como a única manifestação sexual saudável e desejável. 
Contudo, sabemos das dificuldades de produzir um trabalho amparado por Foucault, seja pela 
grande erudição que possui o filósofo, seja pela dificuldade de aplicar quaisquer de suas teorias 
(provavelmente o autor recusaria esse termo). Foucault, um pensador rebelde em seu tempo, es-
critor daqueles que vivem as margens da normatividade, via o estudo sobre os discursos de forma 
diferente a outros intelectuais de sua época. A História seria menos vista pelas continuidades do 
que pelas dispersões. Assim, o analista do discurso para Foucault deveria encontrar a unidade na 
dispersão. 
No entanto, nossa proposta se distingue por ser bem mais modesta que a de Foucault. Não temos 
a intenção de pesquisar nem o tudo nem o todo sobre as complexas relações que tangem as sexu-
alidades no Brasil. 
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Sendo assim, escolhemos pesquisar a luta travada pela construção dos saberes acerca da homos-
sexualidade no Congresso Nacional, através das legislaturas de Jair Bolsonaro e Jean Wyllys (2011 
- 2014). Para atender tal demanda, selecionamos como fontes principais, os discursos realizados em 
plenário por ambos os deputados. 
Por fim, as contribuições de Françóis Bédarida, Rene Rémond serão somadas a de Foucault, para 
que possamos compreender as relações: Escrita da História e tempo presente, política e História, e 
Discursos, História e sexualidade respectivamente.

Victoria Carvalho Junqueira
• As mulheres infanticidas em Londres de 1674-1803

O presente trabalho propõe-se a analisar casos de infanticídio registrados nas publicações do Old 
Bailey’s Proceedings da Corte Central Criminal de Londres, entre os anos de 1674 e 1803. No perío-
do, foram registrados 204 casos desse crime, dos quais 194 rés são mulheres, totalizando 95,1% das 
rés. O infanticídio representa 57.57% dos crimes de assassínio cometidos por mulheres no período, 
seguido por 32.94% de homicídios . Os relatos nos permitem coletar informações concernentes aos 
motivos das rés, suas ocupações, os argumentos de defesa, os vereditos resultantes dos processos e 
os contextos em que os crimes aconteciam. 
O tema escolhido desloca o agente histórico feminino para além do escopo do que Natalie Zemon 
Davis chama de “Women Worthies”, classificado pela autora como o primeiro tipo de história regis-
trada acerca de mulheres. Essa abordagem se limitava a falar de mulheres que realizaram grandes 
feitos, excluindo da História a vida cotidiana das mulheres, e também as mulheres mais pobres. Se-
gundo John Beattie, muitas mulheres jovens migravam para Londres em busca de emprego, onde 
encontravam uma vida mais livre no campo, distantes da constante supervisão de familiares. Con-
tudo, a vida na metrópole era difícil, os salários baixos (menores para mulheres que para homens), 
as opções de trabalho limitadas (mulheres podiam exercer menos funções que homens) e muitas 
das ocupações sazonais . O autor relaciona tais fatores com os altos índices de envolvimento de 
mulheres em roubos .
Em um contexto em que as mulheres encontravam-se em constante dificuldade de se sustentarem 
sem apoio de familiares, supõe-se que criar um filho bastardo certamente seria extremamente 
oneroso. A lei de infanticídio de 1624 deu às cortes o apoio legal para condenar mais facilmente as 
suspeitas de cometerem infanticídio se embasava no pensamento que muitas mulheres indecen-
tes, para esconder a vergonha de terem dado à luz uma criança bastarda, optavam por enterrá-la. 
Os documentos analisados mostram que, ao falharem em provar que a criança era esperada (mos-
trando peças de roupas que haviam comprado), que eram casadas ou que a criança de fato nasceu 
morta, eram condenadas. A visão que os contemporâneos tinham da criminalidade era de peca-
dos cometidos por indivíduos em processo de perda do compromisso religioso, especialmente 
mulheres infanticidas, chamadas nos documentos de obscenas que tentaram esconder sua vergo-
nha (a de ter um filho bastado). Combinando a análise de fontes com a bibliografia especializada, 
esse trabalho pretende acessar as condições de vida de tais mulheres, quem eram, seus motivos e 
seus argumentos, de modo a refletir sobre as relações de gênero num crime cometido quase que 
exclusivamente pelo gênero feminino.

Priscilla Firmiano Valente
• Mulheres sós, família e propriedade em uma freguesia em transformação, Minas Gerais, 1800 

- 1880
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Nosso trabalho, fomentado pela Capes, tem por objetivo analisar a função social de mulheres viú-
vas e solteiras em Minas Gerais, entre fins do período colonial e durante o Império, sustentados em 
autores da historiografia referente ao tema. Nossa unidade de análise será constituída pela fregue-
sia de Guarapiranga, na região de transição entre o distrito minerador e a zona da Mata mineira, 
entre 1800 e 1880. Com as grandes transformações no cenário de nosso planeta para a segunda 
metade do século XX, e a transformação que realmente nos importa, a presença atuante e cres-
cente da mulher na vida publica fato que faz nascer à necessidade de uma quebra de paradigmas 
e a mudanças de olhar do pesquisador para novos temas, a viabilidade para novas fontes, teste-
munhos e métodos, como para as pesquisas de gênero, importantes tanto a Historiografia quanto 
para as outras Ciências Humanas. Contudo pretendemos em nosso trabalho discorrer sobre dois 
objetivos. O primeiro, pretendemos observar junto a autores da historiografia referentes a História 
da Família, História Social e Demográfica, a importância que os estudos sobre Família e os seus 
diferentes modelos trouxeram para o desenvolvimento dessa temática, destacando o papel social 
desempenhado pela mulher guarapiranguense em conduzir sua família e sua propriedade. E para 
isso destacaremos a importância de fontes como os inventários e testamentos para o estudo da 
família e sua riqueza material. O segundo objetivo consiste em apresentar alguns estudos de casos, 
que levantam algumas questões acerca do direito feminino no interior das disposições patrimo-
niais. E através dos dados presentes em listas nominativas, inventários e testamentos referentes à 
nossa região de analise, observaremos algumas trajetórias de mulheres viúvas e solteiras chefes de 
seu domicilio no âmbito rural, no qual geriam seu patrimônio, possuíam escravos, contavam ou 
não com a presença de agregados em seus domicílios, atribuindo à região várias formas de organi-
zação familiar. Analisaremos como a freguesia se encontra em um mundo onde prevaleceram os 
núcleos familiares e isso possibilitou o desenvolvimento de suas atividades econômicas, contando 
com a participação de nossas categorias em análise.

Kelly Cristina Benjamim Viana (Universidade Estadual Do Paraná - Campus Fafiuv)
• “Para meu sustento e de meus filhos”: mulheres forras, trabalho feminino e violência 

interpessoal nas Minas setecentistas
Há um consenso na historiografia quanto ao caráter singular da sociedade formada na região mi-
neradora, elevada, em 1720, à condição de Capitania de Minas Gerais. A ocupação e povoamento 
da capitania foi processo revestido de peculiaridade em razão, sobretudo da formação compósita 
de sua população formada por uma maioria de negros e mulatos livres ou escravizados, destacan-
do-se ainda um expressivo número de mulheres entre essa parcela da população. Segundo o histo-
riador Eduardo Paiva, na segunda década do século XIX, em pleno auge do escravismo brasileiro, 
as forras e seus descendentes formavam a maior parcela da população das Minas Gerais. Mulheres 
que começavam também a trabalhar bem cedo, aprendendo a dar importância ao trabalho, fonte 
de sua sobrevivência. Concomitante a essa aprendizagem, também o valor da honra, advinda da 
sobrevivência assegurada pelo trabalho e não pela mendicância ou prostituição ou qualquer outra 
atividade ilícita, condenada pelas leis e/ou pelos costumes. Trabalhar para viver e sobreviver na-
quela sociedade vincada pela escravidão e pelo preconceito contra o trabalho braçal representava, 
paradoxalmente, para as camadas populares o traço de honradez, embora reforçasse o de inferiori-
dade social perante as pessoas livres. Trabalhar representava para estas mulheres ser reconhecidas 
como pobres, porém pessoas honestas, que cumpriam suas obrigações e sustentavam a palavra 
empenhada. Como bem destacou Marco Antonio Silveira em sua obra “Universo do indistinto”, 
existia nas vilas e arraiais mineiros uma gama de atividades que requisitavam o deslocamento físico: 
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dar recados, buscar encomendas, lavar roupas, atuar no comércio itinerante. Essa mesma mobili-
dade também podia fazer com que estas mulheres estivessem também mais sujeitas à violência 
física, por estarem constantemente circulando pelas ruas. Neste sentido a proposta deste trabalho 
é analisar os as relações entre o trabalho realizado por mulheres negras e mulatas forras e a violên-
cia interpessoal a que as mesmas estavam sujeitas, principalmente por realizarem atividades que 
requeriam a circulação constante pelas ruas das vilas e arraiais mineiros em fins do setecentos. Para 
tanto nos aproximaremos da história destas mulheres no momento, em que por um crime co-
metido ou como vítima de algum crime, se aproximaram do aparelho judiciário. É também nosso 
interesse investigar como estas mulheres atuaram em meio à violência de sexo/gênero, classe e raça 
que vincava as relações na sociedade mineira de fins do século XVIII.

Maria Isabel de Souza Gradim (CAPES)
• Mulheres e a Oficina de Tecelagem da Bauhaus

Esta comunicação trata da Oficina a de Tecelagem da Bauhaus, e a concentração de mulheres na 
mesma. Primeiro será abordado a Bauhaus, e sua importância no campo do design. Depois vere-
mos como as modalidades dentro da escola têm prestígios distintos, e como a gênero afeta as dife-
rentes modalidades. É por fim, será tratado a oficina de tecelagem da Bauhaus propriamente dita.
A Bauhaus tinha como proposta a revalidação das artes aplicadas como um todo, apesar disso, as 
modalidades dentro da escola tinham prestígios diferentes. Segundo Simioni (2010), as oficinas 
de tecelagem e de cerâmica ocupavam uma posição marginalizada, elas eram consideradas mais 
manuais e tradicionais, enquanto os ateliês de vidro e metal, tinham uma posição mais nobre por 
serem considerados mais industriais e fabricarem produtos modernos.
As oficinas de cerâmica a tecelagem estavam entre os acessíveis às mulheres. Elas só puderam 
frequentar a escola devido a uma mudança na Constituição de Weimar, após a primeira guerra 
mundial que consagrava a liberdade ilimitada de aprendizagem pelas mulheres. Durante os dois 
primeiros anos da escola anteriores a esta lei, o conselho de professores decidia sistematicamente 
contra as mulheres que candidatavam a estudar na Bauhaus. Em seu primeiro discurso após a mu-
dança Gropius, então diretor da escola, disse que não haveria nenhuma diferença de tratamento 
para as alunas mulheres, porém em 1920, ele sugeriu ao Conselho dos Mestres que não se deveria 
fazer nenhuma “experiência desnecessária” e como alternativa, enviar as mulheres para os ateliês 
de tecelagem, cerâmica ou encadernação, além é claro de não permitir mulheres no atelier de ar-
quitetura, área na qual a escola é consagrada. (BENSON, 2003; DROSTE, 2001)
A Oficina de tecelagem, além de ser uma doas poucas acessíveis para as mulheres era quase que 
exclusivamente feminina, sendo algumas vezes chamado de classe das mulheres. (DROSTE, 2001)
Apesar desta dupla marginalização: têxteis são considerados inferiorizados por serem “trabalho de 
mulher”, mulheres são consideradas inferiorizadas e por isso os têxteis são adequados para elas; se-
gundo Benson (2003) produção desta oficina cujos, os nomes mais importantes são: Gunta Stölzl, 
Anni Albers e Trude Guermonprez, influenciou todo o design têxtil do século XX.

Aline Nandi (Faccat Bolsa Capes)
• A dinâmica de trabalho no meio rural: o caso das agricultoras familiares de Rolante (RS)

O estudo fundamenta-se no princípio das desigualdades de gênero, suas relações com o cotidiano 
do trabalho e a dinâmica de funcionamento das atividades desempenhadas pelas agricultoras fa-
miliares em Rolante (RS). Para tratar deste tema, a pesquisa está pautada, num primeiro momen-
to, em estudos bibliográficos, análise de documentos públicos e análise do cotidiano local acerca 



763

das práticas femininas no meio rural, com base também nos diários de campo. Faz-se necessário 
dar visibilidade ao trabalho desempenhado pelas mulheres agricultoras, bem como analisar como 
estas se representam e de que forma se reconhecem nestes espaços. A autonomia feminina e a 
participação na gestão dos empreendimentos e a percepção de suas contribuições das agricultoras 
familiares para o desenvolvimento fomentam esta pesquisa. Com o modelo patriarcal de sucessão 
familiar, baixa escolaridade e limitações para o casamento com jovens do campo, nas últimas dé-
cadas, tem havido um esvaziamento do meio rural – sendo que a maior parte que sai do campo 
são mulheres. No caso de Rolante, houve um significativo esvaziamento do meio rural nas últimas 
quatro décadas, impulsionados pelo processo de industrialização e a organização das atividades 
no setor coureiro calçadista ocasionando, com maior impacto entre 1970 e 1991 com redução 
de 57,60% da população rural. A expansão industrial impulsionou, assim, a saída das mulheres do 
campo, ampliando a invisibilidade do trabalho das mulheres que permaneceram no espaço rural, 
desempenhando atividades agrícolas. Desde o inicio da colonização europeia na região, a mão de 
obra familiar era a matéria prima disponível para fabricação de casas e das atividades do cotidiano, 
As mulheres tinham papéis prontamente definidos pela divisão sexual do trabalho, porém ocupa-
vam um espaço que desde aquele momento ia além dos afazeres domésticos tidos como não gera-
dores de renda. Estas estavam inseridas na organização das propriedades, no plantio de alimentos 
com cuidado para a segurança alimentar de toda a família, no cotidiano do plantio das roças e 
na abertura das matas para novos espaços de plantio – embora nestes dois últimos seu trabalho 
fosse tido apenas como ajuda – e ainda estava inserida na organização das práticas sociais locais 
de modo mais especifico a partir das organizações religiosas. O município de Rolante conta atual-
mente com 2.035 estabelecimentos agrícolas, sendo 1.100 estabelecimentos rurais produtivos. A 
partir dos pressupostos apresentados, emerge a importância deste estudo, que busca dar maior vi-
sibilidade social à participação das mulheres na agricultura familiar e ainda pautar novas discussões 
acerca da dinâmica de funcionamento das atividades desempenhadas pelas agricultoras familiares.

Jose Weyne De Freitas Sousa (Univ da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileir)
• Secas e Socorros Públicos no Ceará (1877-1932)

Este texto trata da relação entre secas e socorros públicos no Ceará entre 1877 e 1932. Defendemos 
a ideia de que o modelo de socorros públicos passou por mudanças na medida em que era re-
pensada a politica de combate as secas na província (depois estado). Em razão disso, as condições 
de moradia e sobrevivências de mulheres e órfãos em Fortaleza, vítimas das secas, serão afetadas. 
Examinamos nesse contexto a figura da mulher chefe de domicílio e a formação de contigentes de 
viúvas e órfãos.

050. Habitação e direito à cidade: favelas, mocambos, periferias e assentamentos 
informais no Brasil
Coordenação: Mauro Henrique de Barros Amoroso e Rafael Soares Gonçalves

Resumo: A habitação nas cidades brasileiras assume formas distintas no espaço e no tempo. Dan-
do continuidade aos realizados anteriormente em âmbitos nacional e regional, este é o enfoque 
proposto neste simpósio: fazer a aproximação historiográfica com temas abordados por outras 
disciplinas das ciências humanas, mas que tratem o tempo e a historicidade nas diversas formas de 
habitar as cidades, privilegiando aqui as formas consideradas ilegais e/ou irregulares por diversos 
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atores, principalmente o Estado. Esses diversos atores, ao lidarem com essas ‘formas de habitar a 
cidade’, ora combatendo, ora tolerando, são elementos que constroem histórica e socialmente um 
determinado tipo de habitação (favelas, mocambos, ‘periferias’), por outro lado, estruturam seus 
moradores como atores em lutas pelo direito à cidade, com aspectos políticos, culturais e sociais 
específicos, dentro do que Michel de Certeau (1984) chama de murmúrio da sociedade, ao analisar 
as representações que as pessoas fazem do espaço em que habitam e como estabelecem relações 
com estes no seu cotidiano. Assim, o propósito do simpósio é reunir análises historiográficas de 
processos correlatos, ou seja, formas de moradias consideradas irregulares, informais, quase sem-
pre ‘marginalizadas’, mas que guardam relevantes diferenças entre si a partir de processos históricos 
distintos.
Justificativa: As variadas formas consideradas, grosso modo, de ‘irregulares’ e/ou informais de ha-
bitar a cidade, que se tornaram mais conhecidas como favelas, e seus correlatos (vilas, mocambos) 
e também o conceito de periferia, tem sido tema de muitos estudos das diversas ciências sociais. A 
História, como disciplina, só tangencialmente tem tratado do tema, embora seja comum que soci-
ólogos, arquitetos, antropólogos, entre outros, recorrerem constantemente à História para analisar 
essas formas de moradia e a construção dos moradores de favelas, mocambos e periferias como 
atores na luta pelo direito à cidade. Por outro viés, até a década de 1990, alguns historiadores que 
se detinham a compreender as singularidades dessas formas de moradia, para além das questões 
de mercado, crise e produção de habitações, buscavam outros programas fora da área de História 
para realizarem seus estudos. Na historiografia mais recente, diversos trabalhos acadêmicos desen-
volvidos em programas de pós-graduação de História acompanham o esforço de renovação de 
fontes de investigação e objetos de estudo que caracteriza a historiografia contemporânea, fruto 
também da possibilidade de uma abordagem renovada do tempo histórico, em que o presente é 
o ponto de partida para pensar o passado. No dizer de Aldo Rossi (1995): ”Muitas vezes pergun-
tei-me por que somente os historiadores nos pintam um quadro completo da cidade; creio poder 
responder que isso acontece porque os historiadores cuidam do fato urbano na sua totalidade.”. O 
esforço de aproximar a História do estudo da favela e demais formas de moradia parte do pressu-
posto que essas formas não são um dado em si, e por isso, estudá-las a partir de suas construção no 
tempo é uma imprescindível contribuição que a disciplina histórica pode oferecer.

Linderval Augusto Monteiro (Universidade Federal Da Grande Dourados)
• “Crueldade mortal”: narrativa de um linchamento na Baixada Fluminense

O trabalho diz respeito a uma narrativa intensiva do primeiro caso de linchamento ocorrido na 
Baixada Fluminense no período seguinte ao movimento de colonização proletária da região - algo 
que localizo entre as décadas de 1950 e 1980. Trata-se do linchamento de Augusto Lopes da Silva, 
de 64 anos, que foi amarrado a um poste da rua das Graças em Nova Iguaçu, após ser considerado 
ladrão por moradores do bairro em formação de Jardim Iguaçu. Augusto foi espancado por toda a 
noite de 18 de janeiro de 1970, sendo o caso detalhadamente exposto pelos principais periódicos 
cariocas nas semanas e meses seguintes e se transformando em 1976 no episódio base do filme 
“Crueldade Mor-tal”, de Luis Paulino de Souza. Objetivo na presente pesquisa relacionar o suplício 
de Augusto com as formas populares de colonizar a Baixada, bem como pensar as representações 
presentes nos periódi-cos cariocas sobre a Baixada na década de 1970.

Taísa de Oliveira Amendola Sanches
• A compreensão e a formação da periferia carioca como símbolo da moralidade brasileira
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Este trabalho procura compreender de que forma a constituição e a percepção da periferia carioca 
representam, simbolicamente, a moralidade existente no Brasil. Para tanto, utilizarei as obras de 
Caio Prado Júnior e Oliveira Vianna, no que se referem a uma suposta ausência de nexo moral na 
sociedade brasileira, unindo-os a trabalhos mais recentes de José Murilo Carvalho e de Rafael Soa-
res Gonçalves. O primeiro deles analisa a ausência de participação social na transição republicana 
brasileira, no Rio de Janeiro; e o segundo mostra como a favela carioca é também uma construção 
jurídica, o que diz muito da moralidade social do país.

Rachel de Almeida Viana (Secretaria Estadual de Educação Rio De Janeiro)
• Anthony Leeds e as favelas do Rio de Janeiro na década de 1960

Este trabalho tem como objetivo mostrar a atuação do antropólogo Anthony Leeds no Brasil na 
década de 1960, quando iniciou suas pesquisas nas favelas do Rio de Janeiro. Realizada num mo-
mento de consolidação da antropologia no Brasil, e em plena política de remoções, sua pesquisa 
envolveu cerca de 200 favelas na cidade com o objetivo de fazer um estudo comparativo com os 
squatter settlements (assentamentos não controlados) de outras cidades latino-americanas, como 
Lima e Bogotá. As pesquisas feitas nesse período resultaram no livro A Sociologia do Brasil Urbano, 
ainda hoje, obra de referência para os estudos urbanos e sobre as favelas. 
Formado pela Universidade de Columbia, Anthony Leeds já havia estado no país no início da dé-
cada de 1950 na ocasião de seu doutorado, e no início da década de 1960, quando era chefe do 
departamento de estudos urbanos da OEA. Nesses períodos, manteve estreito contato com cien-
tistas sociais latino-americanos e brasileiros, destacando-se a realização do seminário estrutura, es-
tratificação e mobilidade social feito em colaboração com o Centro Latino Americano de Pesquisas 
em Ciências Sociais - CLAPCS. O evento envolvia intelectuais da região e priorizava uma perspecti-
va alternativa à dos países centrais, contribuindo para uma nova visão do desenvolvimento, tema 
privilegiado na época.
Em meio às demandas da Guerra Fria, o governo Kennedy criou a agência Peace Corps Volunteers 
para prestar assistência técnica aos países signatários da Aliança Para o Progresso. Através de um 
convênio firmado com o Estado da Guanabara, o PCV trouxe seus voluntários para atuar nas fave-
las da cidade do Rio de Janeiro em 1965. Entre estes estava a cientista política Elizabeth Plotkin, que 
se tornou colaboradora e esposa do então consultor técnico da agência e professor da Universida-
de do Texas, Anthony Leeds. A partir desta data, começam suas pesquisas sistemáticas nas favelas, 
mais especificamente na favela do Tuiuti, onde fixaram residência. 
Com sua pesquisa, focada principalmente na dinâmica da economia das favelas, Leeds contribuiu 
para desmistificar discursos que reiteravam o estigma das favelas como celeiros de pobreza e de 
marginalidade. Em um período marcado pelas políticas de remoção das favelas para áreas mais 
afastadas, a pesquisa feita pelos Leeds mostrou os mecanismos de ajuda mútua entre os mora-
dores, a complexidade política dentro das favelas, sobretudo no que tange às organizações dos 
moradores, bem como o empreendedorismo nas favelas. Mais ainda, trouxe uma nova compreen-
são das favelas como espaços que interagem com a cidade, não só como local importante para a 
economia da cidade, pois é o local de reprodução da mão de obra da cidade e de grande circulação 
de capital.

Bianca Freire-Medeiros (Universidade de São Paulo)
• Das origens da favela turística

A curiosidade de ver como vivem os pobres em seu ‘habitat’ não é nova. Motivados por preocu-
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pações filantrópicas, políticas ou religiosas, assim como por fantasias racistas e sexistas, homens e 
mulheres das elites do fin-de-siècle dirigiram-se as slums, concebidas como o espaço por excelência 
da pobreza urbana. Nesta comunicação, resgato essa prática cultural, que se tornou extremamente 
popular em Londres, Paris e Nova Iorque sob a alcunha de slumming (Cf. Koven 2004; Ginn 2006; 
Ross 2007; Dowling 2007; Heap 2009; Steinbrink 2010), no intuito de refletir sobre suas atualizações 
no cenário carioca. Que princípios, fantasias e desejos sobre os lugares de moradia dos pobres ur-
banos animaram os slummers de fins do século XIX e são compartilhados pelos turistas que visitam 
as favelas cariocas um século depois? Até que ponto a favela turística é tributária do imaginário que 
emergiu e se consolidou sobre as slums no contexto daquelas metrópoles? Quais especificidades, 
sócio-culturais e históricas, distinguem essas duas práticas? Fontes literárias, documentais e visuais 
são mobilizadas no intuito de dar conta dessas questões.

Rafael Ganster
• Enredo Favela: as diferentes imagens construídas pela imprensa carioca sobre os problemas 

habitacionais da Capital Federal e seus reflexos no debate sobre a industrialização nacional 
(1956-60)
O objetivo deste trabalho é analisar a apresentação/representação da mídia impressa carioca acer-
ca dos problemas habitacionais – mais precisamente o processo de expansão das Favelas - na Ca-
pital Federal (RJ) durante o governo de Juscelino Kubitschek. Buscamos desta forma compreender 
como, através do texto jornalístico, tais periódicos construíram diferentes imagens sobre o tema. 
Para delimitar a análise selecionamos três dos principais jornais do período, considerando sua in-
fluência no meio público a partir do seu prestigio e de sua tiragem diária e tendo como sede a ci-
dade do Rio de Janeiro, são eles: Última Hora, Correio da Manhã e Jornal do Brasil. Vale acrescentar 
que a relevância da comparação entre tais periódicos se da pelo fato de apresentarem, segundo a 
historiografia produzida sobre o assunto, diferentes orientações ideológicas, o que nos possibilita 
compreender a forma como esse debate se apresentou na esfera pública e sua relação com os dife-
rentes projetos de modernização nacional. 
Caracterizados por uma rápida expansão do parque industrial nacional, os anos compreendidos 
entre 1956 e 1960 também foram marcados por fluxos migratórios internos que se dirigiam, em 
sua maioria, as grandes cidades industriais do período (RJ e SP). Atraídos pelas oportunidades de 
emprego geradas na indústria, massas de imigrantes chegavam ao Rio de Janeiro – foco de análise 
deste trabalho – buscando se incorporar na economia local. Não possuindo, porém, a infraestrutu-
ra necessária para atender a essa nova demanda, estima-se que um déficit habitacional de cerca de 
10 mil moradias por ano tenha se acumulado neste período. Assunto de grande relevância no âm-
bito político, econômico e social - e mesmo no século XXI com importância crescente, buscamos 
analisar como estes diferentes periódicos, que se constituíam como principal veículo difusor de 
notícias e ideias no período, se posicionaram frente ao assunto produzindo diferentes visões sobre 
o tema (Favelas), o que segundo tentamos demonstrar, está diretamente ligado ao debate sobre os 
projetos de industrialização do país.

Mauro Henrique de Barros Amoroso (UERJ/FEBF)
• Favelas e atuação policial: memória de policiais militares sobre as favelas do Rio de Janeiro 

durante a abertura política (1979-1983)
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a construção de significados sobre as favelas do Rio de 
Janeiro no período que abrange da Lei da Anistia (1979) ao início do governo estadual de Leonel 
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Brizola (1983), a partir da memória de policiais militares. Historicamente, diferentes representações 
negativas têm sido atribuídas às favelas do Rio de Janeiro por diferentes setores da sociedade. O 
aparato policial possui fundamental participação nessa construção de significados, pois sua atu-
ação é de extrema importância para o entendimento da caracterização cultural de certos espa-
ços urbanos e, por consequência, de suas respectivas populações. Desse modo, a partir das fontes 
relacionadas e do recorte histórico proposto anteriormente, se refletirá sobre o impacto dessas 
representações em questões referentes ao direito à cidade e garantia do acesso à cidadania para 
moradores desses espaços na construção da Nova República.

Bruno Marques Silva (Colégio Pedro II)
• Reformar a polícia e pensar a cidade: o policiamento comunitário e a segurança pública 

pedetista no Rio de Janeiro (1983-95)
A comunicação pretende abordar as reformas implementadas na Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (PMERJ) nos governos de Leonel Brizola (1983-95), a partir da tentativa de implemen-
tação do programa de policiamento comunitário na cidade. Atentos às novas estratégias interna-
cionais de policiamento ostensivo, os novos gestores da PMERJ redefiniram o papel da corpora-
ção a partir de conceitos como prevenção, integração e legalidade, encarando o crime como um 
“problema público”. Assim, a Secretaria da PMERJ tentou construir um novo marco regulatório na 
administração da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O novo comando policial-militar, 
ao buscar a adequação entre o trabalho policial e os objetivos das comunidades, combateu as tra-
dicionais políticas de controle social, pondo em questão a exclusão dos populares nos processos de 
decisão em termos de política de segurança. Dessa maneira, esses oficiais reformistas ofereceram 
contornos institucionais concretos ao discurso brizolista dos direitos humanos. Essa empreitada 
política – fundada na produção de identidade social positiva dos pobres – teve como um dos 
maiores desafios a disciplinarização da própria polícia. Tais medidas inovadoras passaram a encarar 
os moradores das favelas como atores em luta pelo direito à cidade, envolvendo-os na elaboração 
e na execução de medidas relativas à segurança pública. Nessa perspectiva, o modelo comunitário 
de policiamento no Rio de Janeiro constituiu-se numa importante contribuição dos governos pe-
detistas para a redemocratização brasileira nas décadas de 1980 e 90. Portanto, creio que a análise 
dessas reformas – centradas não apenas na formação e nos métodos policiais, mas também na 
própria filosofia institucional da PMERJ – trata-se de um importante objeto de estudo para pen-
sarmos, de maneira mais ampla, a relação entre Estado e sociedade na recente história fluminense.

Vladia Pinheiro Cantanhede Heimbecker (Universidade Federal do Amazonas)
• A promoção estatal da moradia em Manaus: os conjuntos habitacionais de Flôres e da Raiz e 

o desmanche da cidade flutuante em 1967.
Este trabalho está relacionado à pesquisa desenvolvida durante o Mestrado em História Social na 
Universidade Federal do Amazonas, na qual foi abordada a promoção da habitação subsidiada 
pelo Estado, entre os anos de 1943 a 1975, em Manaus. No contexto de análise, tal processo pos-
suiu contornos próprios e uma cronologia particular, frente o aparato desenvolvido por sucessivos 
governos nacionais, para efetivar a promoção estatal da habitação como uma questão social no 
Brasil, cujo processo foi iniciado desde a primeira administração de Getúlio Vargas. Das demarca-
ções temporais do fenômeno estudado, a implantação dos primeiros agrupamentos de habitações 
seriadas promovidas pelo Estado, foi um referencial. Seu significado, para este estudo, decorre da 
aproximação com o desmanche do complexo de habitações, serviços, comércios, situado a sul da 



768

cidade, em palafitas e flutuantes, sobre as águas do Rio Negro, comumente nomeado de “cida-
de flutuante”. Conduzido pela administração de Arthur Cezar Ferreira Reis na década de 1960, o 
“desmanche” foi relacionado ao agenciamento da habitação subsidiada pelo Estado e à implanta-
ção dos primeiros conjuntos habitacionais em Manaus, o que incluiu a instalação de um aparato 
estatal, para promover a construção de “casas populares”, com as Cooperativas de Habitação – 
COHABs. Também, a contratação de técnicos arquitetos e a condução insipiente de práticas de 
Planejamento Urbano nesse contexto. Sob os incentivos nacionais para o erguimento da economia 
local, o “desmanche” comparece neste texto, como exemplar da aspiração e esforço da adminis-
tração pública em efetivar o controle sobre o espaço urbano, removendo compulsoriamente os 
habitantes desse território e mobilizando-os à formalidade, desobstruindo a paisagem urbana na 
região central de Manaus. Nos discursos oficiais e junto à imprensa, sobre a “cidade flutuante”, 
são lançados juízos higienista-sanitaristas além de outros, em defesa da construção dos primeiros 
conjuntos, dos bairros de “Flôres” e “Raiz”, motivados pelo ingresso dos moradores dessa outra 
“cidade”, na formalidade. A implantação dos conjuntos substituiria aquele território que passou a 
ser tomado como um problema de saúde pública e segurança, uma ameaça à vida urbana. Se por 
um lado o processo de implantação dos conjuntos e extinção da “cidade flutuante” não garantiu a 
acomodação da totalidade de seus habitantes na cidade formal, foi contributo para o rompimento 
de laços previamente estabelecidos com o lugar da memória daqueles que ali estabeleceram suas 
formas de vivência e experiências partilhadas, às margens da capital.

André Luiz da Silva Lima
• Atuação de agentes comunitários em Favelas: uma breve reflexão sobre sua presença na área 

de saúde, em Manguinhos, entre os anos de 1986 a 1989
O uso de trabalhadores comunitários em projetos governamentais e de organizações internacio-
nais tem registros no Brasil desde os anos 1940, especialmente nas iniciativas que incorporaram 
os preceitos da chamada Ideologia de Desenvolvimento de Comunidades. Com o processo de re-
democratização em andamento, a partir da 2ª metade dos anos 1970, a participação comunitária 
foi uma das bandeiras assumidas e defendidas pelos movimentos sociais e de muitos partidos. 
Esse movimento tem repercussão na esfera Estatal, quando na Prefeitura do Rio de Janeiro, por 
exemplo, em 1986, o então Chefe do Executivo, Saturnino Braga, buscou implementar a criação de 
“Conselhos Governo-Comunidade” vinculados às estruturas das regiões administrativas da Cidade, 
fruto de reinvindicações de organizações como a Famerj e Faferj. No âmbito da saúde, solidifica-
vam críticas aos modelos médicos vigentes que tinham a centralidade no hospital, estruturados 
sob uma lógica medicalizante, emergindo novas propostas que ampliavam a noção de saúde e 
redefiniam a prática da educação sanitária para uma educação em saúde. Caberia ainda informar 
que as propostas de estruturação de um único sistema de saúde, gratuito, custeado pelo Estado, 
de acesso Universal, estava em debate, especialmente na VIII Conferência Nacional de Saúde, que 
teve diversas plenárias preparatórias ainda no ano de 1986. Nessa dinâmica de participação, em di-
ferentes áreas de atuação do Estado, a figura do agente comunitário enquanto mediador desponta 
em diversos projetos.
Considerando este contexto, o presente trabalho assume por objetivo tecer algumas considerações 
sobre uma experiência na área de saúde, a partir de um estudo histórico, realizado no âmbito do 
Programa de Pós Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS/COC/Fiocruz), sobre a 
emergência e atuação de agentes comunitários, nas favelas de Manguinhos. O objeto deste estudo 
foi construído sob o recorte temporal do ano de 1986 a 1989, quando da implementação de um 
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projeto de saúde comunitária na Unidade de Treinamento Germano Sinval Farias (Fiocruz), fruto 
da parceria do Unicef com a Flasco. As reflexões aqui postuladas têm por foco analisar o processo 
de implantação do projeto, considerando: o porquê nas favelas de Manguinhos, as instituições 
envolvidas e os critérios adotados e a seleção das agentes. Apesar da ocupação de “Agente Comu-
nitário de Saúde”, naquele período (1986-1989), não estar ainda regulamentada, diversos elemen-
tos sinalizam o interesse dos gestores do projeto (aqui estudado) em incluir esta modalidade de 
atuação na prestação de serviços públicos em saúde, em caráter permanente.

Rafael Soares Gonçalves (PUC-Rio)
• Chuvas, desastres e políticas urbanas nas favelas cariocas.

Se grandes enchentes aconteceram com frequência no decorrer do século XX, algumas dessas chu-
vas tornaram-se uma referência na memória carioca O presente artigo pretende sublinhar o papel 
das “chuvas de verão”, enquanto agente ambiental de grande impacto na cidade, analisando em 
especial as chuvas de 1966/67, 1988 e 2010. A hipótese central desse trabalho repousa sobre a ideia 
de que as chuvas, em diferentes ocasiões, suscitaram um forte debate público, sobretudo em rela-
ção às favelas, mobilizando discursos e recursos, que impuseram importantes mudanças no modo 
de agir dos poderes públicos nesses espaços, tanto em termos de formulação de políticas públicas, 
como na definição de novas técnicas de intervenção nessas áreas

Mario Sergio Ignácio Brum (FEBF-UERJ)
• Educação em áreas de baixa renda: entre a busca dos indicadores e a afirmação de sujeitos

Educação em áreas de baixa renda: entre a busca dos indicadores e a afirmação de sujeitos
O presente artigo trata das ações para alunos de escolas localizadas em áreas de Baixa Renda, 
focando nos projetos Autonomia e Acelera, das secretarias de educação estadual e municipal do 
Rio de Janeiro, respectivamente. Ambos têm em comum a ideia de corrigir a ‘distorção de fluxo’ na 
trajetória escolar do aluno, de modo que a ele individualmente seja oferecida uma oportunidade 
de ensino e aprendizagem adequada a seu perfil de aluno com condição especial (via de regra, de-
fasado na idade/série), e no âmbito da escola, que ela alcance melhores resultados no IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica). Embora a condição de sujeito autônomo e protagonista 
de seu aprendizado seja um dos pressupostos dos programas, ao menos oficialmente, na realidade 
da sala de aula isso se efetiva a muito custo ou não se efetiva. Nosso objeto aqui são as distintas 
compreensões sobre os programas por parte das autoridades, direção, professores e alunos, em 
escolas da Zona Norte do Rio, sendo parte da pesquisa desenvolvida atualmente através da Bolsa 
de Pós Doutorado Capes no Programa de Pós Graduação em Educação, Cultura e Comunicação 
em Periferias Urbanas da UERJ.

Camila Arantes de Melo (Universidade Federal de Goiás)
• Goiânia, crescimento urbano e demandas habitacionais: o caso do Jardim Guanabara

O seguinte trabalho tem como eixo principal a análise do crescimento urbano de Goiânia e de sua 
relação com a produção da habitação popular. Tendo o Jardim Guanabara como foco, o estudo se 
justifica pela importância de se compreender o desenho urbano, crescimento e periferização da 
cidade, assim como os elementos formadores do espaço habitacional. Com objetivo de avaliar a in-
fluência que a produção habitacional causou no crescimento de Goiânia, especialmente na Região 
Norte, foram levantados dados que permitiram analisar a formação e consolidação de sua malha 
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urbana. A partir de então, foi realizado um resgate histórico para a compreensão do processo de 
construção da mesma, tais como o diagnóstico de seus elementos morfológicos e a identificação 
da sua imagem urbana, realizados a partir do levantamento cartográfico e textual. A observação 
da política habitacional, e como esta refletiu no processo de ocupação da cidade em questão, foi 
um fator significativo para o desenvolvimento do tema, o qual busca analisar a periferização da 
habitação popular em função da política estadual e do planejamento urbano, onde a segregação 
planejada, neste caso, pode agir diretamente como indutora da ocupação, prejudicado os recursos 
naturais ao ocupar desordenadamente o solo e ao expandir o perímetro urbano.

Marcia da Silva Pereira Leite (UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Novos regimes territoriais em favelas cariocas

O paper analisa os diferentes regimes territoriais que vêm sendo produzidos nos/para os atuais lu-
gares “de margem” no Rio de Janeiro e que se articulam ao projeto de revitalização da cidade como 
uma “cidade de negócios”, no que se convencionou designar de “contexto dos grandes eventos”. 
A temática que o inspira é a produção da cidade e de suas “margens” e a hipótese que orientou a 
pesquisa, cujos resultados se pretende apresentar, consiste em que, no atual processo de produção 
de “lugares outros” no Rio de Janeiro, determinadas favelas podem estar ou não incluídas, a partir 
de agenciamentos diversos e da possibilidade de serem reconfiguradas como “territórios seguros” 
e que oferecem “oportunidades de negócios”. Considera que a possibilidade de integração urbana 
de alguns desses territórios, as favelas “pacificadas”, sob a condição do sucesso da implementação 
de um novo modo de gestão da vida e de administração dos conflitos imposto pelas UPPs e da 
captura de seus moradores pelo mercado através da lógica do empreendedorismo operada pela 
UPP Social e que mobiliza diversos atores, no campo do mercado, do Estado e das ONGs.

Rodrigo Lopes Cavalcanti Ribeiro
• Pensando em antigas e novas formas (políticas) de habitação popular no Rio de Janeiro: 

Para onde foram (ou vão) os pobres?
O presente trabalho corresponde ao ensaio final da disciplina Produção de Margens Urbanas em 
uma perspectiva comparada, ministrada pelas professoras Lícia do Prado Valladares, Márcia Perei-
ra Leite e Lia Rocha no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPCIS) da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O mesmo é fruto da pesquisa de mestrado em andamento, 
realizada por Rodrigo Lopes Cavalcanti Ribeiro, cujo objetivo é estudar os novos conjuntos habita-
cionais do programa “Minha Casa, Minha Vida” recém construídos na área de planejamento 1(AP), 
responsável pelo centro da cidade do Rio de Janeiro e suas adjacências. Os conjuntos estudados 
são o “Bairro Carioca” e o “Zé Keti e Ismael Silva”, o primeiro localizado no bairro de Triagem e de 
responsabilidade do governo municipal e o segundo situa-se na Cidade Nova (Estácio) ficando a 
cargo do governo estadual.
Os conjuntos são destinados a famílias com renda de zero a três salários mínimos, em sua maioria 
moradores das favelas da Zona Sul, do Centro e da Zona Norte, oriundos de novos processos de 
reassentamentos de localidades consideradas “áreas de risco” ou de interesse para obras do po-
der público. Tal política está diretamente relacionada ao clima de “pacificação” construído pelos 
governos e setores da sociedade civil, sobretudo na conjuntura dos megaeventos esportivos, re-
sultando na aceleração das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e agravando 
à tendência da gentrificação carioca no grande eixo Zona Sul – Centro e Zona Portuária – Zona 
Oeste, configurando uma série de intervenções sobre as favelas, como novo objeto de interesse 
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imobiliário e turístico, reeditando com novas roupagens o fantasma da remoção e a constituição 
de novos conjuntos habitacionais de grandes dimensões que ora ressurgem na paisagem urbana 
do Rio de Janeiro.
O ensaio possui toda uma revisão bibliográfica histórica, assim como uma grande pesquisa nas 
principais politicas de habitação ocorridas no Rio de Janeiro desde o fim do século XIX aos dias 
atuais, realocando com as relações sociais produzidas em cada conjuntura. Logo em seguida foco 
principalmente na pesquisa de campo e o que podemos nos apropriar das nossas análises.
No título “Pensando em antigas e novas formas (políticas) de habitação popular no Rio de Janeiro. 
Para onde foram (ou vão) os pobres?”, observa-se que utilizo duas vezes os parênteses, faço isso no 
sentido de retomar historicamente as formas de habitar das classes populares, assim como as po-
líticas institucionais constituídas em cada período, reordenando os mais pobres no solo urbano e 
produzindo suas respectivas alteridades em cada conjuntura. Divido essa primeira parte em cinco 
(5) tópicos, em cada um desses articulo a pesquisa acadêmica com conceitos de autores específi-
cos.

Maria de Fatima Cabral Marques Gomes (Escola de Serviço Social/UFRJ)
• Trajetória histórica do serviço social e políticas urbanas: retorno à práticas de apoio à 

remoção de moradores de favelas?
Esse trabalho destaca mudanças importantes no trabalho do Serviço Social nas intervenções pú-
blicas em favelas, analisando os principais pontos de inflexão teórica e política na trajetória da 
profissão, em sua inserção no espaço urbano. Realizamos ainda uma reflexão sobre os desafios 
impasses do trabalho social em uma perspectiva de emancipação social, desenvolvido no âmbito 
dos projetos de urbanização de favelas, que se multiplicam a partir da década de 1990, passando 
a compor a agenda pública. Data também desse período a importância estratégica que assume o 
Serviço Social na implementação de processos participativos, organizativos e apoio às interven-
ções físicas, sobretudo em projetos que envolvem remoções, realocações e remanejamentos de 
famílias em favelas.

Philippe Maurice Hugo Marie Urvoy De Portzamparc
• A cidade sem o Estado: Movimentos de bairros e luta pelo direito à cidade na periferia de 

Belo Horizonte (1960 - 1980)
O presente trabalho pretende desenvolver uma reflexão acerca dos movimentos de bairros que 
eclodiram na periferia de Belo Horizonte nas décadas de 1960 e 1970 tendo como pauta principal 
a luta pelo direito à moradia. 
As décadas que seguem a Segunda Guerra Mundial no Brasil se caracterizam por uma forte expan-
são urbana e crescimento industrial. A ausência de infra-estrutura adequada e de medidas políticas 
para alojar a nova população urbana tem por consequência a multiplicação do urbanismo infor-
mal. Dentro desse contexto, surgem nas periferias de várias grandes cidades brasileiras diversos 
movimentos – com grau de espontaneidade e de organicidade variável – atuando no campo na 
luta por moradia e por direitos à infra-estruturas básicas – educação, transporte e saúde principal-
mente. Na cidade de Belo Horizonte, as estratégias de atuação desses movimentos passam tanto 
pela ação direta - através da ocupação de terras ociosas então chamadas de latifúndios urbanos, 
quanto pela organização local dentro dos bairros – através das assembleias de moradores – ou pela 
reivindicação dirigida ao poder público.
Até uma época recente, ao contrário das ciências sociais, o campo historiográfico pouco se dedi-
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cou ao estudo desses movimentos e aos processos que deram origem – nesse período – à diversos 
bairros e favelas das nossas cidades atuais. Além disso, nos estudos existentes sobre esses movimen-
tos, a relação destes com o Estado foi – muitas vezes – privilegiada em detrimento da dinâmica 
interna aos movimentos. 
Enxergamos esses diversos movimentos que surgem na periferia de Belo Horizonte – principal-
mente na região de Contagem e na chamada Cidade Industrial - como uma rede de práticas, reto-
mando a expressão de Roger Chartier. Essas práticas vão participar da construção de novos espaços 
de produção e transmissão de cultura na cidade, fora do campo de atuação do Estado, onde vão 
poder se implicar atores que eram tradicionalmente excluídos dos movimentos sociais: as mulhe-
res, os idosos ou ainda os desempregados. 
Ao estudar os movimentos de periferia através de sua dimensão cultural e política, enquanto gru-
pos relevantes no processo histórico de transformação e expansão urbana, levantamos algumas 
perguntas sobre o papel desempenhado por estes dentro da história da cidade: De qual forma 
esses movimentos sociais urbanos promovem a emergência de práticas e representações culturais 
que se contrapõem aos modelos sociais e políticos tradicionais? Como estes movimentos conse-
guem – ou não – desconstruir as relações de dominação e dependência impostas na estrutura 
social urbana propiciando a construção de discursos e ações que propõem novas formas de morar 
e viver na cidade?

Glaucia Almeida Marinho (Justiça Global)
• A disputa pelo que é central: a luta por moradia no Centro Rio de Janeiro entre 2004 e 2014

O artigo faz uma breve analise dos processos de ocupações urbanas e resistências na área central 
do Rio de Janeiro entre 2004 a 2014. E busca analisar os impactos causados pela gentrificação – 
com os projetos revitalização da área portuária, megaeventos e implantação da Unidade de Polícia 
Pacificadora do Morro da Providência - nas habitações coletivas.
O ponto inicial é 2004, quando dezenas de famílias sem-teto organizadas pela Frente de Luta Po-
pular (FLP) e Central de Movimentos Populares (CMP) ocuparam um prédio abandonado há cerca 
de 20 anos na Rua Barão de São Félix, pertencente ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária). Batizada de Ocupação Chiquinha Gonzaga, ela impulsionou a retonada das ocu-
pações urbanas no Centro do Rio. 
Em abril de 2005, Ocupação Zumbi dos Palmares; Em 2006, Ocupação Quilombo das Guerreiras e 
Ocupação Flor do Asfalto; Em 2007, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) organi-
zou a Ocupação Manuel Congo e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) a Ocupação 
Carlos Marighella. Outros processos foram construídos, como as Ocupações Machado de Assis, 
Guerreiros do 510, Guerreiros do 234 e Guerreiros Urbanos. Nesse contexto, imóveis ocupados de 
maneira mais espontânea, nessas áreas, também ganhavam mais organicidade, como a Ocupação 
Alípio de Freitas, com a colaboração da Frente Internacionalista Sem Teto (FIST). 
As ocupações sem-teto promoveram um aprofundamento na disputa pelo direito à cidade e a 
reflexão sobre a centralidade do lugar de moradia. O trabalho também pretende analisar o des-
censo desse processo. A partir de 2010, durante a abertura do 5º Fórum Urbano Mundial da ONU, 
quando a Polícia Militar invade o Morro da Providência a fim de implantar uma Unidade de Polícia 
Pacificadora e ganham força os planos de requalificação da área central.

Marize Bastos da Cunha (ENSP/FIOCRUZ)
• Desenraízamento e provisoriedade nas favelas do Rio de Janeiro e a negação do direito 
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à cidade: uma reflexão sobre a experiência histórica de moradores do Complexo de 
Manguinhos, Rio de Janeiro
O trabalho busca discutir a potencialidade das noções de desenraizamento e provisoriedade para 
compreender a experiência histórica de moradores das favelas do Rio de Janeiro, frente aos proces-
sos de produção e reprodução de desigualdades econômicas e sociais urbanas desenvolvidas pelo 
capitalismo e às políticas públicas aí implementadas, bem como diante das disputas políticas e so-
ciais que marcam estes territórios. Concebida em sua dimensão histórica, e em diálogo com a con-
cepção trazida por Simone Weil, entende-se que o desenraizamento contribui para a compreensão 
das mudanças pelas quais passam as populações das favelas e áreas periféricas, que se deslocaram 
para outros territórios, ou se tornaram estranhas em suas próprias localidades, em função das mu-
danças na dinâmica do narcotráfico, da ação das milícias e das novas formas de políticas públicas, 
mediadas por um leque diversificado de agentes sociais, desde ONG´s até o narcotráfico. Quanto 
à provisoriedade, compreende-se que desde o surgimento das primeiras favelas no Rio de Janeiro, 
ela tem se destacado, e as intervenções públicas nas favelas também tem se dado de forma provi-
sória, obrigando aos moradores a conviverem com a precariedade do que é deixado, e buscarem 
respostas para aquilo que fica inacabado. Os atuais processos de mudança nos territórios atingidos 
pelo PAC, ao invés de promover políticas públicas intersetoriais, contribuir para inserir os morado-
res na cidade e potencializar suas redes de sociabilidade e coesão social, concorrem para reforçar a 
provisoriedade, como um modo de vida que marca historicamente tais localidades. A reflexão tem 
origem em pesquisas desenvolvidas no território de Manguinhos, zona norte do município do Rio 
de Janeiro, tendo como base o uso de diferentes instrumentos da metodologia qualitativa, onde se 
dialoga particularmente com os depoimentos orais dos moradores.

Eladir Fátima Nascimento dos Santos (SEEDUC-RJ)
• História e memória de uma pluralidade jurídica frente às atuais mudanças na configuração 

e nos rearranjos das normatividades nas favelas da cidade.
Das redes criadas pela Federação de Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, FAFERJ, 
durante o processo de sua reorganização em 1979 e a partir dos contatos feitos com os alunos re-
cém-formados da faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – resultou 
a formação do Departamento Jurídico da entidade federativa. Jovens advogados saídos do Movi-
mento Estudantil, no qual militavam como quadros ligados às organizações da esquerda revolucio-
nária, desejosos de contribuir com seu conhecimento profissional para a realização de transforma-
ções na sociedade, tornavam-se assessores da FAFERJ e das Associações de Moradores, num misto 
de profissionalismo e trabalho político. Parte das atuações do Departamento Jurídico da FAFERJ se 
desenvolvia nas visitas e atendimentos nas sedes das Associações de Moradores, filiadas da FAFERJ. 
Neste trabalho, procuro trazer a história e a memória das atuações do Departamento Jurídico da 
FAFERJ, entre 1979 e 1987, quando com o método da observação participante, já que atuei como 
advogada do Departamento Jurídico da FAFERJ, eu pude observar e reunir elementos relativos às 
ações e comportamentos dos diversos atores sociais, na busca de soluções para os conflitos sur-
gidos no interior da favela e nas relações da favela com organizações ou instituições da sociedade. 
Com esta história e memória e tomando de empréstimos conceitos da sociologia jurídica, como 
pluralidade jurídica e juridicidade não oficial, procurei analisar situações em que esteve presente, 
ora a formalidade, ora a informalidade, ora a rigidez, ora a flexibilidade dos atores sociais ao impor-
tarem seletivamente elementos do sistema jurídico oficial como estratégia para dirimir os conflitos 
surgidos. São inferências iniciais de uma pesquisa que, partindo dessas análises, tem como objetivo 
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principal, melhor compreender as mudanças na configuração e nos rearranjos das normatividades 
nas favelas do Rio de Janeiro, hoje locus das novas políticas públicas de segurança caracterizadas 
pela implantação das UPPs.

Maira Machado Martins (Universidade Federal Fluminense/CNPq)
• Novas soluções para antigos processos de exclusão sócio-espacial : a reconversão de fábricas 

como alternativa à habitação popular
Esta pesquisa se desenvolveu a partir de um trabalho etnográfico sobre três ocupações de terrenos 
industriais abandonados localizados na Avenida Brasil, iniciadas em 2000 por moradores de fave-
las próximas, como o Parque União. Estas ocupações, que denominamos condomínios populares, 
apresentam uma organização particular, em relação às regras estabelecidas no interior e à estrutura 
física destes conjuntos. A reconversão do espaço em habitação, a presença de síndicos e as práticas 
dos habitantes no interior destes espaços fechados por muros revelam uma forma distinta de habi-
tação popular. Este trabalho propõe discutir as significações desta nova forma de moradia no con-
texto de desenvolvimento histórico da habitação informal, na cidade do Rio de Janeiro a partir das 
características observadas no interior dos condomínios populares. Buscamos destacar o processo 
de construção do espaço de moradia e as representações sociais da habitação no Rio de Janeiro, 
para analisar os condomínios populares como uma alternativa atual para a habitação popular.

Camilla Agostini (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Protejo Chacrinha: arqueologia e memória sobre uma antiga favela de Copacabana

Nesta apresentação serão trazidas questões suscitadas por uma pesquisa que se debruça sobre 
vestígios arqueológicos existentes na área do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca – Setor 
Chacrinha, no bairro de Copacabana (RJ). A vegetação densa de hoje esconde vestígios esparsos de 
casas arruinadas, objetos deixados para trás e lembranças sobre uma antiga ocupação na encosta 
do Morro São João, cujos moradores foram removidos durante o período militar.
Segundo relatos orais ali teria se instalado uma comunidade nas primeiras décadas do século XX 
e os vestígios dessa ocupação permitem pensar sobre um processo de formação social peculiar da 
cidade do Rio de Janeiro, que veio a se tornar um fenômeno de grandes dimensões geográficas e de 
complexidade que são as favelas cariocas nos morros da cidade. A análise arqueológica da transfor-
mação daquela paisagem socialmente construída, assim como entrevistas com antigos moradores 
permitem uma aproximação a esse processo, assim como dinâmicas cotidianas de moradores que, 
em um primeiro momento, encontram “refúgio” na mata estabelecendo relações peculiares com 
a cidade e o “asfalto”.

Bianca Melzi De Domenicis (Prefeitura do Município de São Paulo)
• Transformações urbanas e habitação no final do século XIX: proibição e permanência dos 

cortiços na cidade de São Paulo
As transformações urbanas que acontecem em São Paulo a partir do final do século XIX não estão 
ligadas somente à questão do embelezamento urbano, de trazer à cidade uma aparência estética 
digna de uma capital de tamanha importância econômica como São Paulo. A cidade de São Paulo 
precisava ser reestruturada para atender à demanda de trabalhadores que vinham atraídos pelo 
café e depois pela indústria, sendo indubitável a coexistência de preocupações higiênicas e esté-
ticas nas transformações urbanas da cidade em fins do século XIX. Essas transformações urbanas 
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são uma redefinição do espaço que pretende sanar os problemas de saúde e de comportamento 
dos paulistanos. Mas, não bastava sanear a cidade sem dar conta da insalubridade da habitação 
pobre. A atenção da municipalidade com os cortiços paulistanos que se dá no mesmo período, 
fez parte de um amplo plano de saneamento que buscava um ambiente belo e saudável, ou seja, 
útil ao bem estar social e à imagem promissora da cidade. Os vilões da saúde e da moral paulis-
tana eram os cortiços: lugar de aglomeração, sujeira, vício e pobreza. Apesar de indesejadas, estas 
habitações coletivas existiam em grande número na capital paulista, e o poder público, baseado 
nas Posturas Municipais e no Código Sanitário, se utilizou principalmente de visitas domiciliares e 
interdições aos cortiços para diminuir este mal social, higiênico e estético nos arredores do centro. 
Ponto de partida e destino final diário de todo agente paulistano, a casa coloca-se em evidência 
num momento da história em que a expansão demográfica da cidade de São Paulo trouxe proble-
mas médicos e sociais para os ocupantes da urbe. O poder público passa, então, a conferir especial 
atenção aos impasses sanitários que envolviam e manchavam a promissora São Paulo, montando 
um verdadeiro plano de saneamento com a finalidade de “limpar” a capital e seus ares. A demoli-
ção dos cortiços era, na opinião dos médicos sanitaristas, a solução para eliminação dos focos de 
contaminação e propagação das doenças fatais provenientes da falta de limpeza, iluminação e re-
novação de ar, as quais estava submetida dentro do próprio lar a população pobre da cidade. Deste 
modo e seguindo a legislação sanitária nascente no Estado em 1894, os cortiços estariam fadados 
ao desaparecimento, mas questões legislativas, de investimento imobiliário e infraestrutura urbana 
transformam tal imposição em debates e tensões que permearam a construção da capital paulista 
no final do século XIX.

Francisco Canella (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• Cidade turística, cidade de migrantes: movimentos dos sem-teto e representações de cidade 

em disputa (Grande Florianópolis, 1989 - 2015)
A trajetória do movimento dos sem-teto em Florianópolis revela a forma como a cidade tem cres-
cido, as relações de poder entre os diferentes atores políticos e sociais e suas disputas simbólicas 
e territoriais. O crescimento da Região Metropolitana se deu articulado a um discurso de metro-
polização da cidade, bastante presente na mídia local e estimulado por setores empresariais, o 
qual pretendeu divulgar Florianópolis como uma capital com excelente qualidade de vida, lugar 
tranquilo e cercado de belezas naturais. No final da década de 1980 o movimento dos sem-teto 
denunciou a presença de migrantes pobres na cidade, confrontando o discurso oficial com a ação 
organizada de ocupação de terrenos em Florianópolis, logrando importantes conquistas. Em 2012 
teve início um novo ciclo de ocupações organizadas. Tendo como foco a Ocupação Contestado, 
na qual tem sido realizada uma pesquisa que articula metodologias qualitativas e quantitativas 
de pesquisa (histórias de vida, grupos focais e questionários) o trabalho discute o novo padrão de 
segregação socioespacial presente na expansão das áreas de pobreza na Região Metropolitana e 
compara nos dois períodos históricos (1989-1992 e 2012-2015) as representações em disputa acer-
ca da cidade e de seus personagens, em especial, dos trabalhadores migrantes.

051. História & Música
Coordenação: Adalberto Paranhos e Tania da Costa Garcia

Resumo: Esta proposta representa um desdobramento de outros oito simpósios temáticos reali-
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zados desde 2007, durante os Simpósios Nacionais de História da Anpuh e de Encontros Regionais 
de História da Anpuh-SP. Trata-se, portanto, de consolidar e ampliar as discussões que convergem 
para o exame das relações entre História & Música, valendo-se, para tanto, do acúmulo de experi-
ências adquiridas ao longo dos últimos anos. 
Já há algum tempo, como que tateando novos caminhos, os historiadores têm procurado incorpo-
rar ao arsenal de recursos de pesquisa outras linguagens, para além das habituais. Esse ato, próprio 
de quem se lança ao desafio de experimentar novos sabores dos saberes, resultou numa biblio-
grafia, de produção mais ou menos recente, que valoriza objetos de estudo normalmente postos 
à margem pela academia até os anos 1970/1980. Nessas circunstâncias, a música popular vem 
assumindo crescente importância como fonte documental, respondendo por uma parcela dos 
esforços daqueles que se empenham em insuflar novos ares nas pesquisas históricas. 
Independentemente da tendência – bastante evidente no caso de historiadores, cientistas sociais 
e profissionais da área de literatura – de se concentrar o foco de análise quase exclusivamente, ou 
pelo menos de forma prioritária, nas letras das canções, a complexidade do trabalho com música 
conduziu muitos pesquisadores a trilhar caminhos paralelos. Sem que se colocasse no primeiro 
plano o estudo de natureza especificamente musicológica, passou-se, mais e mais, a atentar para 
distintos modos de articulação entre melodia e texto, ou para as relações de complementaridade 
e/ou de oposição que as letras entretêm com outros elementos da obra musical na sua realização 
histórica ou no seu fazer-se.
Justificativa: Cada vez mais se difunde a consciência de que as palavras que, aparentemente, inje-
tam sentido numa canção não deixam de se submeter, numas tantas situações, a um processo de 
dessignificação e/ou de ressignificação, ou, como queira, de reapropriação. Dito de outra maneira, 
evidenciou-se que o sentido das letras das canções é cambiante, muda, por vezes, com o tempo, na 
dependência do contexto histórico-musical em que ressurgem. Enfim, quando não permanecemos 
reféns da mera literalidade das letras, estamos aptos a compreender que nenhum significante se 
acha irremediavelmente preso a um significado único, esvaziado de historicidade.
Em meio aos avanços vivenciados na pesquisa histórica com música popular, outra conclusão, não 
menos relevante, apontou para a necessidade de atribuir o devido peso analítico à performance. 
Ganhou força a idéia de que interpretar implica também compor. Por outras palavras, quando 
alguém canta e/ou apresenta uma música, sob essa ou aquela roupagem instrumental, atua, num 
determinado sentido, não como simples intérprete, mas igualmente como compositor. O agente, 
no caso, opera, em maior ou menor medida, na perspectiva de decompor e/ou recompor uma 
composição, o que ocorre de modo consciente ou inconsciente. 
Este quadro, aqui desenhado em rápidas pinceladas, nos fornece um breve painel das potencialida-
des e da riqueza do trabalho do historiador preocupado com a tarefa de deslindar as relações que 
delineiam conexões possíveis entre música e o contexto histórico sociopolítico mais geral. Envolve 
ainda, por certo, reflexões de caráter fundamentalmente metodológico a respeito dos usos que se 
podem fazer da canção popular para a análise crítica da realidade histórica e/ou da própria história 
da música.

André Augusto de Oliveira Santos
• A batucada dos engraxates paulistanos (1930-1945)

A pesquisa aborda a relação dos engraxates ambulantes da cidade de São Paulo com a música, 
durante os governo provisório de Vargas e o Estado Novo. Apontadas como umas das formas 
originais do samba tipicamente paulistano, as rodas de batucada organizadas informalmente por 
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engraxates ambulantes nas ruas, largos e praças da cidade, entre um cliente e outro ou após o ex-
pediente, eram muitos comuns em meados do século XX. Sujeitos ecléticos que se relacionavam 
com os mais diferentes estratos sociais, os lustradores de sapatos paulistanos tinham uma forte 
imbricação com a cultura musical da cidade, apreciavam ópera, maxixe e choro; alguns deles in-
clusive eram compositores e criticavam, nos sambas, a repressão a qual estavam submetidos pelas 
autoridades, já que era proibido exercer o ofício nas ruas. As fontes documentais são de origem 
policial, relatos de cronistas, reportagens, músicas e história oral.

Nayre Carolina Gomes Luz (Secretaria Educação Estado de São Paulo)
• Conflitos e conciliações em torno do samba e do projeto de construção de uma identidade 

nacional na era Vargas
O debate instaurado na década de 1930 e mais acentuadamente na década de 1940 acerca da mú-
sica popular brasileira e especificamente sobre o gênero samba, deflagram uma tensão a respeito 
da ascensão desse gênero musical à condição de “música nacional”. Esse conflito se instaura num 
momento histórico peculiar da cultura brasileira, no qual a institucionalização do nacionalismo te-
cido a partir da década de 1930 e levada a cabo durante a Era Vargas (1930-1945) seleciona alguns 
elementos culturais identificados às camadas populares e os incorpora ao discurso de cunho esta-
tal sobre a identidade nacional brasileira. O samba torna-se um desses elementos que, incorporado 
ao “nacional”, passa a ser divulgado em todo o território brasileiro, e a partir do Estado Novo isso 
ocorre com o aval do governo. Essa incorporação do samba à identidade nacional ocorreu em 
meio a debates entre intelectuais, críticos musicais, profissionais da imprensa e grupos específicos 
que defendiam ou condenavam a associação desse gênero musical à ideia de brasilidade. Busca-se, 
em nossa pesquisa, mapear parte desses debates disponíveis em periódicos das décadas de 1930 e 
1940, visando identificar e problematizar historicamente o caráter dessas críticas e desses conflitos 
em torno do samba e de sua valorização como gênero musical de caráter nacional.

Lígia Nassif Conti (Conservatório de Tatuí)
• “Das batucadas do chorinho e do cordão”: transformações dos antigos espaços do samba na 

capital paulista (1968-1991)
“Eu vou mostrar que o povo paulista também sabe sambar”. Assim cantam os primeiros versos 
de um samba composto por Geraldo Filme, sambista emblemático a defender para a cidade uma 
maneira peculiar em sua maneira de fazer samba. A história do samba paulista contada por seus 
sambistas e entusiastas – para além de destacar uma história particular e características musicais 
que o singularizariam diante do gênero carioca – elege alguns espaços tradicionais da cidade onde 
o samba acontecia na primeira metade do século. Esses antigos espaços nas ruas, praças e largos 
que o samba em São Paulo frequentava nas décadas iniciais do século e que são evocados pelos 
sambistas em sua narrativa memorialística, paulatinamente se transformam na nova lógica da ur-
banização da cidade. Na década de 1970, a metrópole paulistana não mais oferece aos sambistas 
aqueles antigos espaços informais em que, entre batucadas de engraxates e o jogo da tiririca, o 
samba acontecia. Esse não lugar do samba na cidade transformada é um aspecto relevante a ser 
considerado, já que se tratou de importante elemento motivador da narrativa memorialista dos 
sambistas. Diante da ausência do samba em seus redutos tradicionais, resta a lembrança dos mo-
mentos musicais partilhados por esses homens na primeira metade do século, revivida através 
das histórias por eles contadas, tantas vezes, em memórias e versos de samba. A tônica geral é de 
lamento e saudade pela extinção dessas práticas, quase sempre atribuídas às transformações sofri-
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das pelo espaço urbano. Assim, é proposta desta apresentação analisar os depoimentos e letras de 
canções no que diz respeito às referências aos antigos redutos do samba em São Paulo, avaliando a 
maneira como os sambistas constroem uma memória para o samba paulista e identificando, com 
esse fim, os espaços por eles escolhidos para se tornarem símbolos de um samba regional que dé-
cada após década veio se ausentando das ruas, praças e outros espaços públicos da cidade.

Alessander Mário Kerber (UFRGS)
• Tango e identidade nacional no cinema argentino: o caso da obra de Libertad Lamarque

No presente trabalho, propõe-se uma análise das relações entre o tango e a identidade nacional ar-
gentina a partir da obra cinematográfica de Libertad Lamarque. Essa artista recebeu, como cantora, 
o título de Reina del Tango e foi, também, a principal protagonista do cinema argentino dos anos 
1930 e 1940, atuando em 16 filmes, quase todos musicais, os quais são tomados aqui como fontes 
primárias desta investigação. Em sua trajetória cinematográfica na Argentina, Libertad contribuiu 
para construir e difundir determinada versão sobre a identidade nacional deste país associando-a 
ao tango. Libertad apresenta-se, inclusive, como uma síntese possível acerca da identidade nacio-
nal argentina.

Bernardo Thiago Paiva Mesquita (Universidade do Estado do Amazonas)
• O Canto orfeônico na Amazônia: O conservatório amazonense Joaquim Franco e a 

importância de Margarida Schiwazappa
O canto orfeônico surgiu na Europa do século XIX, criado pelos Estados Nacionais na tentativa de 
introduzir costumes e uma moral “civilizada” na população pobre, menos favorecida. Segundo o 
projeto civilizacional as classes sociais trabalhadoras e pobres deveriam abandonar seu estado de 
“selvageria” adotando costumes “civilizados”. Em termos musicais a “selvageria” correspondia às 
músicas de tradição oral consideradas inferiores, “bárbaras” ou “primitivas”. Neste trabalho preten-
do refletir sobre o desenvolvimento do canto orfeônico nas duas principais capitais da Amazônia, 
Manaus e Belém. Para tal, trago a tona o processo de criação do conservatório Joaquim Franco em 
Manaus e a atuação de Margarida Schiwazappa em Belém.

Antonio Maurício Dias da Costa (Universidade Federal do Pará)
• A polifonia formadora do Carimbó nas representações de literatos, jornalistas e folcloristas 

no Pará (1900-1960)
A comunicação aborda o percurso histórico de debates artísticos e intelectuais relacionados com 
a transformação do carimbó em expressão típica da musicalidade cabocla do Pará e da Amazônia. 
Os debates desenvolvidos entre jornalistas, folcloristas e escritores em torno do folclore no Pará, 
entre o início do século XX e a década de 1960, incidiram na promoção de sentidos que se articula-
ram em torno da visão do carimbó como manifestação folclórica tipicamente regional. Ao mesmo 
tempo, este percurso de debates contribuiu para a introdução do carimbó no mercado musical 
brasileiro nos anos 1970. A partir de então, a projeção midiática do carimbó tenderia a oscilar con-
tinuamente entre referências étnicas e folclóricas e formas de estilização musical.

Tony Leão da Costa (Universidade do Estado do Pará)
• Carimbó - negritude, indianeidade e caboclice: debates sobre raça e identidade na música 

popular amazônica (década de 1970)
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Do ponto de vista da música popular, a década de 1970, em Belém do Pará, foi marcada pela expan-
são do carimbó rumo à indústria cultural local e nacional. O carimbó, que até então era identifica-
do com uma música folclórica, interiorana e/ou suburbana, rapidamente passou a ser gravado em 
LPs e veiculado na rádio e TV. Num intervalo de poucos anos aquele gênero foi “eleito” pelo público 
local como uma música de “identidade amazônica”. Concomitantemente a este processo, surgiria 
um acirrado debate entre setores intelectualizados, tendo por tema a origem racial do carimbó. 
De maneira geral, a disputa girava em torno da suposta influência de índios, caboclos, negros e/ou 
portugueses, em menor medida, em sua composição. 
Dentre os muitos personagens que se posicionaram no debate, podemos encontrar nomes de fol-
cloristas, historiadores, poetas, músicos, jornalistas e artistas plásticos, tais como: Pedro Tupinam-
bá, João de Jesus Paes Loureiro, Serzedello Machado, Vicente Salles, João da Cruz Neto, o artista 
plástico Arerê, Mário Martins, José Ubiratan Rosário, Antônio Francisco Maciel e até o crítico José 
Ramos Tinhorão, que nas folhas dos jornais sudestinos deu sua opinião sobre o assunto.
O sentido da identidade racial do carimbó ultrapassava o meramente musical e envolvia a defini-
ção da própria noção de “povo” amazônico: um personagem imaginado que poderia dar traços de 
unidade a uma cultura efetivamente ampla, heterogênea e recortada de contradições sociais. De 
um lado, o debate mostrava o impacto, no campo das “representações”, da massificação de um 
gênero musical feito por grupos subalternos; de outro, essas mesmas representações sobre o carim-
bó e sobre sua composição racial, expressavam um lugar de fala externo, nomeador, que tentava 
caracterizar/controlar uma realidade popular alheia às formulações intelectuais. Tais representa-
ções, para além de simplesmente caracterizar um sujeito sociocultural, acabaram por (re) inserir 
os “agentes” do carimbó em uma forma “compreensível” e “assimilável” de “povo”, no qual a raça (a 
negritude, a indianeidade e/ou a caboclice), aparecia apenas como fenômeno cultural e folclórico, 
externalizado e esvaziado em sua condição político-estética. 
Neste estudo pretendemos entender tais discussões como representantes da “realidade” histórica 
do carimbó, uma música eminentemente popular e marginal em processo de massificação; assim 
como buscamos identificar as inquietações ideológicas de grupos da classe média e intelectuali-
dade local frente ao aparecimento de agentes mais ou menos autônomos, que realizavam sua vida 
cultural alheios às interferências e às nomeações que lhes eram atribuídas por esses mesmos seto-
res intermediários da sociedade.

Edilson Mateus Costa da Silva (Faculdade Integrada Brasil-Amazônia)
• “Música Popular do Norte”: Marcus Pereira e sua “missão” folclórico-musical na Amazônia 

(anos 1970).
Este artigo busca analisar os discursos folcloristas acerca da região Norte na década de 1970. Neste 
sentido, o documento em questão é a coleção “música popular do norte” (em 4 volumes), realizada 
através de coleta da gravadora Marcus Pereira, que tinha como objetivo recolher as manifestações 
musicais folclóricas da Amazônia. Através do estudo destes registros poderemos compreender os 
conceitos de “folclórico” e “popular” desenvolvidos por intelectuais, críticos e pela indústria fono-
gráfica do período, perspectivas que convergem para os valores expressos nos discos. Ao mesmo 
tempo, iremos abordar a mediação cultural desenvolvida por intelectuais folcloristas que por meio 
da produção musical popularizaram os conceitos de cultura popular e folclórica desenvolvidos nos 
âmbitos intelectuais, em consequência popularizados por registros como os da gravadora Marcus 
Pereira.
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Kelly Márcia de Moura Leal
• Cala a boca, Bárbara: censura musical e disputas de gêneros em tempos de Ditadura no 

Brasil
Frequentemente, costumamos associar a censura somente ao período da Ditadura Civil-Militar, 
relacionada com a existência dos Atos Institucionais. No entanto, já notamos a existência de uma 
censura oficial ainda durante a República Velha, ligada aos departamentos de polícia, as chamadas 
polícias políticas, e durante o Governo de Getúlio Vargas. Durante o regime civil-militar, estes ti-
pos de censuras também se fizeram presentes e buscavam, além de exercer um controle político, 
“proteger” a população de conteúdos que fossem contra a moral vigente à época. Dentre essas cen-
suras, a voltada para as letras de música sofreu forte intervenção por parte da Divisão de Censura 
de Diversões Públicas-DCDP, quando vários artistas, dentre eles Chico Buarque, sofreram vetos nas 
suas produções. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é compreender de que maneira a moral 
e os valores existentes em parcela da sociedade brasileira do período estudado atuaram como 
um elemento presente nas maneiras de fazer da censura. Essa análise nos foi possível através da 
escuta e leitura atenta das canções de Chico Buarque que tratavam de temáticas de cunho moral, 
especificamente nas canções que compuseram o disco e peça Calabar: o elogio da traição, assim 
como também, a partir das análises feitas aos discursos proferidos pelos censores, presentes nos 
pareceres censórios referente a estas músicas, discursos esses resguardados em um aparato legal e 
institucionalizado, onde procurava-se constituir-se através de uma vontade de verdade acerca das 
composições musicais de Chico Buarque, agindo de forma legalizada ―em defesa da moral e dos 
bons costumes.

Adalberto Paranhos (Universidade Federal de Uberlândia)
• Mulher, políticas do corpo e sexualidade na música popular (Brasil, 1970-1980)

Esta comunicação incursiona pelos caminhos da história da música popular brasileira na década de 
1970, que assinalou a emergência, numa proporção jamais vista, de compositores(as), cantores(as) 
e canções que tematizaram a problemática das mulheres, da sexualidade e da erotização das rela-
ções de gênero. Destacaram-se, então, outros enfoques, para além dos habituais, sobre questões 
que envolvem as relações afetivo-sexuais, a ponto de abarcarem também, num segundo plano, te-
mas referentes ao universo gay e à androginia. Compreender o significado desse momento históri-
co, quando – em meio à ditadura militar e a um suposto “vazio cultural” – outras formas de ação e/
ou de contestação política adquiriram força e expressão social, é um dos propósitos fundamentais 
da pesquisa que ora desenvolvo, com auxílio do CNPq (bolsa PQ). Ela pretende evidenciar o alarga-
mento da noção de política, em circunstâncias sob as quais ganhou espaço a concepção feminista 
de que “o pessoal é político” e de que as políticas do corpo eram igualmente uma maneira legítima 
de afirmação da presença no mundo de sujeitos sociais nem sempre valorizados politicamente. 
Para tanto, a produção no campo da música popular – desde as canções, suas interpretações, até 
as capas dos discos e apresentações ao vivo – fornece elementos que desaguarão na reflexão sobre 
os enlaces estabelecidos entre as áreas da cultura e da política. Nisso tudo, será ainda relevante 
apontar os nexos existentes – mesmo que não de modo direto e/ou mecânico – entre certas mani-
festações como a contracultura, o movimento hippie e, em especial, o feminismo que, a partir dos 
anos 1960, viveu o que foi batizado internacionalmente de “segunda onda”.
De acordo com o diagnóstico dominante nos meios intelectuais, imperava na década de 1970 a 
“falta de ar”, que impedia a oxigenação da criação cultural. Mas é possível, apesar dos pesares da 
ditadura, olhar com outros olhos o período, valendo-se das lentes proporcionadas pela produção 
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musical daquela época. Afinal, nela se avançou muito, por exemplo, em relação à expressão da 
liberdade afetivo-sexual. 
Neste paper, pretendo colocar em destaque acima de tudo os estreitos nós que vincularam as te-
máticas da mulher, do amor e da sexualidade. Esse foi o momento em que muitos compositores 
passaram a tratar da mulher, das suas contradições, da busca de prazer e de independência, procu-
rando, de alguma forma, exprimir um ponto de vista feminino. Isso significou, por vezes, conferir 
um novo tratamento a velhos temas. E mais: os anos 1970 assistiram à entrada em ação, em escala 
até então inusitada, de compositoras afinadas com as novas demandas, elas que se puseram a ex-
plorar um território, o da música popular brasileira, historicamente dominado por homens.

Camila Mota Farias (Universidade Estadual do Ceará)
• “O coco tá no sangue”: a (re)invenção de uma tradição em fluxos dançantes por mulheres no 

Cariri – ce (1979-2012)
O Coco é uma prática das culturas populares de origem afro-indígena que se constitui a partir de 
uma íntima ligação entre dança, música e poesia, podendo ser encontrada no Nordeste brasileiro. 
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de (re)invenção dos Cocos por grupos de mu-
lheres no Cariri cearense, através de fluxos dançantes. No Estado do Ceará esta prática é desenvol-
vida no litoral e no sertão, existindo uma maior concentração no litoral, onde é vivenciada como 
dança de homens pescadores. No Cariri, local estudado, revela-se um coco de diferença no qual as 
mulheres emergiram, a partir de 1979, como sujeitos produtores desta prática cultural. O trabalho 
de campo baseado em observação participante, assim como a realização de entrevistas, com me-
todologias da História Oral, e a análise de suas produções musicais, permitiram identificar que os 
Cocos na região remetem a um “outro tempo” na qual era praticado, principalmente, por homens, 
acompanhando o labor do feitio das casas ou da agricultura. Desde a década de 1970, as mulheres 
tornaram-se “guardiãs desta tradição cultural”, apropriando-se dos cocos em contextos marcados 
por políticas públicas culturais, através de uma (re)invenção destes cantos dançados por processos 
de ressignificação cultural, introduzindo novos instrumentos, criando novas modalidades, envol-
vendo outros sujeitos (as mulheres), produzindo diferentes poéticas e significados para o dançar/
cantar Coco que se revelam através do que denominamos de fluxos dançantes, resultado de um 
movimento simbiótico que envolve arte e vida, conflitos e resistências. Identificamos três fluxos 
dançantes reveladores de novos significados atribuídos aos Cocos pelas mulheres que engendram 
o processo de reinvenção da tradição, visamos problematizá-los neste texto: o entendimento da 
dança/canto como uma atividade corporal terapêutica; a vivência da arte como possibilidade de 
(re)ligação entre passado e presente; a experimentação dos Cocos como mecanismo produtor de 
conhecimento e veículo que permite as mulheres ocuparem outros espaços além dos privados, 
refazendo lugares de gênero. Assim, percebemos que a emergência das mulheres nos Cocos ma-
nifesta a dinamicidade de uma tradição popular que entre repetições e diferenças, permanências 
e mudanças, (re)inventa-se em produções de fluxos sígnicos que revelam a arte/vida de sujeitos 
femininos em processos criativos específicos.

Jefferson William Gohl (UNESPAR - Campus União da Vitória)
• Rita Lee e a canção pop em tempos de censura: entre a sexualidade e a maternidade nos 

anos 1980.
A proposta deste trabalho é problematizar como as canções de Rita Lee Jones capturavam uma 
determinada historicidade a partir de imagens da mulher sexy e da mulher maternal no inicio da 
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década de 1980. As fontes utilizadas para tal são canções da artista, documentos de imprensa, 
relatórios do departamento de censura da polícia federal e entrevistas concedidas pela artista em 
diferentes momentos de sua carreira. Para tanto se entenderá a partir da conceituação desenvolvi-
da por Teresa Lauretis de tecnologias de gênero que permitem compreender e descortinar redes de 
significados que compõe a construção social entre os gêneros nos produtos culturais de circulação 
mídiatica. Entre 1980 e 1983 a artista Rita Lee alcançava a consagração de uma carreira bem suce-
dida junto a seu público. A transformação dos temas dos primeiros tempos associados ao rock and 
roll passava por uma transformação identificada pela imprensa como advinda de seu amadureci-
mento e ocorrência da maternidade como vetores de um abrandamento das propostas cancionais 
por ela empreendidas. Os valores sexistas da sociedade repressiva dos anos ditatoriais vigentes 
naquele momento recaiam tanto, no meio musical em que circulava a cantora, quanto, sobre as 
significações que suas canções recebiam. Canções como Chega mais, Mania de Você, Uai, Uai, Ma-
nia de Você, Favorita, Afrodite e Barriga da mamãe eram amplamente difundidas nos meios de co-
municação e consumidas ganhavam sentidos de apreciação ou de desabono de determinadas ima-
gens sugeridas no espaço cancional. Os documentos e avaliações que censores do Departamento 
de Censura e Diversões Públicas (DCDP) realizavam sobre os conteúdos submetidos por Rita Lee 
Jones realizavam vetos ou liberações em função de um julgamento de adequação social a partir de 
valores comuns a toda a sociedade naquele momento. Polarizava-se na arte e na vida entre temas 
que abordavam a sexualidade e a maternidade da artista em questão, em um contexto de ampla 
discussão de determinadas temáticas ligadas a condição da mulher no Brasil. Em 1983 é publicado 
em revista de grande circulação um relatório de construído a partir da pesquisa de Rose Marie 
Muraro Sexualidade da Mulher Brasileira: Corpo e classe social no Brasil o que revelava o estado 
de emergência com que estes temas eram levados até população. Recorrentemente Rita Lee Jones 
foi chamada a responder na mídia sobre sua condição feminina e o trabalho com o rock no Brasil, 
além de questionamentos que se preocupavam com os temas políticos e de engajamento possíveis 
de se realizar nos espaços cancionais e da performance. Procura-se desta forma ao perscrutar estas 
imbricações, deslindar conexões entre a música e o contexto histórico sociopolítico mais geral.

Sheyla Castro Diniz (Universidade Estadual de Campinas)
• Denúncia política e contracultura: uma análise da canção “Oriente” no contexto do show de 

Gilberto Gil na Poli/USP (1973)
Em maio de 1973, Gilberto Gil realizou um show na Escola Politécnica/USP. O evento, praticamente 
ignorado pela bibliografia dedicada à música popular, traduziu impasses de um momento para-
doxal, no qual o Movimento Estudantil buscava se reerguer sob a violenta repressão da ditadura. 
Discentes da USP constavam entre os presos políticos. Em março daquele ano, um estudante havia 
sido torturado e morto por agentes do DOI-CODE. A apresentação de Gil reforçava o propósito do 
ME de criar espaços alternativos de debates e denúncias.
O fim dos anos 60 registrou hostilidades entre o estudantado de esquerda e Gilberto Gil, músico 
que, ao lado de Caetano Veloso, foi um dos ícones do Tropicalismo. Às vésperas do show na Poli 
os conflitos estavam amansados: não apenas pelo fato de Gil ter sido submetido ao exílio entre 
1969-72, uma vez acusado pelos militares de “agitador cultural”; mas, sobretudo, pela parceria que 
ele estabeleceu com Chico Buarque, então considerado um típico compositor de protesto. A can-
ção “Cálice”, criada por ambos no início de 1973 e vetada na sequência, tecia críticas à censura e à 
repressão política. 
“Cálice”, no entanto, era uma canção diferenciada no repertório de Gil. Ao regressar do exílio, onde 
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vivenciou a agitação contracultural europeia, ele trouxe consigo influências do rock inglês e do 
misticismo oriental. Nas três horas de duração do show, Gil cantou e dialogou com a plateia. Falou 
sobre disco voador, macrobiótica; insinuou sua crença na filosofia yin e yang e desmontou cobran-
ças da esquerda em relação à arte em tempos de ditadura. Diante da insistência dos estudantes, ele 
interpretou “Cálice”. A canção consistiu no auge do show e talvez tenha livrado o músico das vaias. 
Contudo, Gilberto Gil reuniu um público heterogêneo no anfiteatro da Poli. O áudio do show e 
as raras informações ao seu respeito, sugerem a presença de ao menos dois segmentos entre os 
estudantes (segmentos que às vezes se mesclavam): um mais ortodoxo e herdeiro das utopias revo-
lucionárias dos anos 60 e outro mais libertário e afeito aos valores e experiências da contracultura. 
Observo “Cálice” na medida em que ela permite situar o show naquele contexto político-cultural. 
Proponho, entretanto, uma análise de “Oriente” (Gilberto Gil), primeira canção apresentada e cuja 
temática, distante da ideia de “resistência”, é reveladora de um novo ethos que aos poucos se con-
solidava. “Cálice” contemplava as angústias de parte daquele público de mais de mil pessoas. Indi-
cava, porém, o fim de um processo marcado pela expectativa da revolução. Já “Oriente”, além de 
explorar traços da contracultura (misticismo, esoterismo, postura drop-out), apontava para uma 
sociedade fragmentada, desprovida da perspectiva de síntese (superação/revolução) e, no limite, 
individualista.

Eduardo Felipe Cangemi da Cruz (Universidade Estadual Paulista - Unesp)
• Discos Marcus Pereira e a música popular urbana do brasil.

A proposta desta apresentação é discutir alguns dos dados arrolados e analisados na elaboração da 
pesquisa que venho desenvolvendo e que, tem como objeto central a produção fonográfica da gra-
vadora Discos Marcus Pereira. Comumente citada pelos registros sonoros ligados às manifestações 
populares folclóricas, de gênese rural, a gravadora também foi responsável na década de 1970 por 
vários lançamentos ligados ao universo da música popular urbana. Foram 27 elepês dedicados ao 
choro e 12 relacionados ao universo do samba. Essa quantidade considerável de registros denota 
uma preocupação da Discos Marcus Pereira com a perpetuação de uma memória ligada à produ-
ção dos gêneros urbanos, seguindo os apontamentos propostos, principalmente pelos intelectuais 
envolvidos com o projeto de folclorização destes estilos. Essa linha de pensamento encontra-se 
intensamente vinculada a um discurso que há décadas vinha se estruturando a partir da mediação 
e articulação de músicos, jornalistas, memorialistas e folcloristas, que irão mover esforços em prol 
da preservação, legitimação e divulgação de uma dada concepção de música popular, escolhendo 
para tanto, seus representantes e repertórios. Neste ínterim elaboraram e produziram um tipo de 
narrativa sobre o cenário musical do país que ao longo do século XX tornou-se hegemônica com 
relação a outras. O foco desta apresentação é o mapeamento e análise das possíveis congruências 
entre a produção da gravadora Discos Marcus Pereira e a construção dessa narrativa, com vistas 
a institucionalizar um repertório urbano como representante da “genuína” música popular brasi-
leira. A partir dessas aproximações, identificar as práticas sociais que se constituíram, produzindo 
representações específicas acerca de uma determinada tradição musical a ser salva e preservada 
das influências espúrias dos gêneros musicais estrangeiros. Essa análise auxiliará no delineamento 
dos critérios utilizados pela empresa de discos na escolha dos repertórios e artistas, permitindo um 
mapeamento das redes de sociabilidade e das concepções que orientam esses recortes musicais, 
assim como os discursos que irão conduzir a empreitada fonográfica da gravadora nos anos da 
década de 1970.
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Tania da Costa Garcia (Unesp/Franca)
• FUNARTE em tempos de Hermínio Bello de Carvalho

Esta comunicação enfoca o projeto concurso de monografias Lúcio Rangel, criado e implementa-
do por Hermínio Belo de Carvalho, durante sua gestão Instituto Nacional de Música como dire-
tor-adjunto do Departamento de Música Popular Brasileira. O concurso de monografias foi criado 
na intenção de incentivar a produção sobre a história da música popular brasileira. Segundo seu 
idealizador, era preciso despertar o interesse de novos pesquisadores sobre o tema e incrementar a 
escassa bibliografia existente, já que o número de publicações sobre o assunto era pífio e a maioria 
dos livros estava esgotada há décadas. A partir da documentação coletada no Centro de Docu-
mentação da Funarte, no Rio de Janeiro, objetiva-se analisar as aproximações estético-ideológicas 
com projetos que, em anos anteriores, se dedicaram a fazer a defesa da “autêntica música popular 
brasileira”, rendendo livros e publicações periódicas.

Renan Branco Ruiz
• O Jazz e a produção musical ‘independente’ no Brasil setentista

A década de 70 é marcada por grandes e significativas alterações na dinâmica da indústria fo-
nográfica nacional. Foi no decorrer desse período que o mercado de bens culturais se expandiu 
intensamente, possibilitando novas estratégias de atuação por parte das grandes empresas da mú-
sica e, também, dos pequenos empreendimentos. Apesar do desenvolvimento estrutural nas bases 
produtivas e do aumento na venda de discos no país, muitos artistas não conseguiram um espaço 
de trabalho vinculado às instituídas empresas da música. Nesse panorama, ocorreu uma forte di-
minuição da possibilidade de produção e distribuição de obras vinculadas à indústria fonográfica 
tradicional e, alguns músicos optaram pela atitude de viabilizar suas produções independentemen-
te às ações das grandes gravadoras: é o momento de uma considerável movimentação em torno da 
ideia de musica ‘independente’ no Brasil. O conceito de produção musical independente é carac-
terizado pela dificuldade em sua definição: existe um leque muito diversificado de interpretações 
possíveis para o termo. Essa multiplicidade interpretativa se cristaliza justamente devido a grande 
variedade de mediações diferentes que podem se constituir na relação entre o músico e sua criação 
com o público e a sociedade. Nas pesquisas acadêmicas em geral , o conceito de produção relacio-
nado a musica independente ou ‘indie’ é vinculado aos artistas, produtores musicais e/ou peque-
nos empreendedores e micro-empresas que criaram modos alternativos na gestão de carreira para 
o trabalho musical, não dependendo exclusivamente dos grandes empreendimentos fonográficos 
(denominadas majors) para viabilizar a produção geral de seus trabalhos. Tal perspectiva de ação 
coloca os artistas em participação mais ativa de determinadas etapas do processo de produção 
geral do registro musical e no gerenciamento de sua própria carreira: desde a captação do áudio e 
mixagem, atingindo atividades como divulgação e distribuição física do material, dependendo das 
circunstâncias e possibilidades. Nesse cenário, muitos artistas e grupos que trabalhavam na ótica 
da música instrumental jazzística se cristalizaram enquanto figuras importantíssimas no fomento 
às novas formas de se pensar a gestão da carreira musical: Grupo D’Alma, Grupo Medusa, Heraldo 
do Monte, Banda Metalurgia, Grupo Um, Pau Brasil, Pé-Ante-Pé, Divina Increnca Nelson Ayres, 
Roberto Sion, entre outros, são nomes que atuaram nesse momento. Assim, o presente trabalho 
objetivou compreender como a música instrumental e o jazz foram forças catalisadoras singular-
mente fortes para a formação da primeira movimentação ‘independente’ que, por sua vez, foi um 
fenômeno importante na dinâmica na indústria fonográfica e da sociedade brasileira no decorrer 
da década de 1970.
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Mariana Oliveira Arantes (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”)
• Folclore e Engajamento na Produção Artística de Violeta Parra e Woody Guthrie.

A presente comunicação tem por objetivo realizar um mapeamento das semelhanças e diferenças 
entre duas trajetórias artísticas marcantes da história da música folclórica no continente america-
no: Woody Guthrie e Violeta Parra. O primeiro nasceu em 1912, no estado de Oklahoma, Estados 
Unidos, fruto da união do caubói, especulador de terras e político local Charles e de Nora Belle Gu-
thrie. Durante a adolescência Woody saiu de casa e passou a viver por conta própria, dedicando-se 
à suas veias artísticas: a música, o desenho, a pintura e a escrita. Acompanhando a tendência de 
valorização do folclore ocorrida no país a partir dos anos de 1930, Guthrie viveu uma vida errante 
viajando pelos Estados Unidos, recompilando e compondo suas próprias canções e, em suas apre-
sentações, o cantor discorria sobre políticos corruptos, leis e negócios, defendendo os princípios 
humanos cristãos e de organizações que lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Seguindo uma 
trajetória artística similar, Violeta Parra nasceu em 1917, no sul do Chile. Filha da camponesa Clarisa 
Sandoval e do professor de música Nicanor Parra, passou a infância em áreas rurais, tendo intenso 
contato com a música popular. A partir de 1952, Violeta se dedicou integralmente à música fol-
clórica, recompilando material em diversas regiões do Chile, bem como compondo suas próprias 
canções, seu trabalho autoral é marcado pela crítica social. Violeta viveu o processo de mudanças 
estilísticas em seu repertório ocorrido com a incorporação do repertório folclórico à canção popu-
lar urbana, ao mesmo tempo em que se auto afirmava representante legítima do folclore nacional, 
reivindicando para si, enquanto camponesa de origem, um lugar representativo junto aos sujeitos 
de suas canções. Violeta estendeu sua atividade artística ao trabalho com cerâmica, arame, pintura 
em óleo, bordados em serapilheira e à publicação de livros. A valorização e inovação do folclore in-
tensamente defendida por Woody Guthrie e Violeta Parra não passou pela adoção de uma estética 
sofisticada nas canções, mas sim pela primazia das letras e de parâmetros estéticos condizente com 
o objetivo de atuar politicamente nas causas da esquerda, como melodias e harmonias simples e 
conhecidas pela grande maioria da população. Ambas as personagens procuraram representar o 
que consideravam o povo e sua cultura popular. Por meio do trabalho de recompilação e difusão 
do folclore de seus respectivos países, eles intencionaram ir ao encontro do povo e valorizar sua 
cultura. O foco central da abordagem estará nas temáticas das obras, atentando para o lugar do 
folclore na produção musical e artística de ambos e a relação de suas produções com as discussões 
sociais, políticas e estéticas em pauta ao longo de suas vidas.

Andrea Beatriz Wozniak Giménez (SEED-PR)
• De artista popular de folclore à “artista total”: transformações nas perspectivas artísticas de 

Violeta Parra
Violeta Parra desenvolveu sua trajetória artística dentro da música folclórica chilena, envolvendo-
se em suas dinâmicas e interferindo em seus processos, tanto na definição de repertórios, critérios 
estéticos e performances, durante a década de 1950, assim como inserindo elementos novos deci-
sivos no processo de renovação do próprio campo musical na década de 1960. Já consagrada como 
uma das mais importantes folcloristas chilenas, sua prática artística implicou em transformações 
para a música folclórica nacional, principalmente por significar uma nova forma de apropriar-se da 
cultura popular e por inserir temática social em suas composições, utilizando a música como espa-
ço de crítica social. A presente comunicação tem como objetivo analisar o percurso da artista den-
tro de seu campo musical, evidenciando tensões e transformações em suas perspectivas artísticas.
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Caio de Souza Gomes (FFLCH-USP)
• “El clamor solidario del mundo entero se levanta”: os movimentos de apoio ao povo chileno e 

a construção de uma “rede musical de solidariedade” nos anos 1970
As experiências dos golpes civil-militares na América Latina suscitaram o estabelecimento de redes 
de solidariedade em vários países, principalmente naqueles que abrigaram quantidades significa-
tivas de exilados latino-americanos. Embora os grupos de exilados do Brasil, da Argentina e do 
Uruguai tenham provocado a constituição de redes de apoio, sem dúvida o movimento interna-
cional de solidariedade que ganhou maior expressão ao longo da década de 1970, até por conta 
do impacto internacional do fim abrupto da experiência de governo da Unidade Popular, foi o de 
apoio ao povo chileno.
Esses movimentos de solidariedade encontraram na canção, entendida como veículo importante 
para a veiculação de ideias, um modo de manifestar-se. Os discos editados em diferentes países 
com o intuito de promover o discurso da solidariedade aos países que viviam agora sob ditaduras, 
funcionaram como um importante espaço de construção de diálogos entre os artistas das diferen-
tes partes da América Latina, e também do estabelecimento de pontes com os meios artísticos dos 
países do exílio.
A produção musical em solidariedade ao povo chileno é bastante emblemática da criação de obras 
que carregavam as marcas dolorosas dessas experiências e buscavam expressar, por meio de can-
ções, os sentimentos daqueles que sofriam e também daqueles que buscavam se solidarizar com 
as “vítimas”. No contexto do exílio, a canção seguiu sendo ponto importante da militância política, 
e esses discos, que constituem uma verdadeira “memória musical” do exílio, são exemplares do 
estabelecimento de uma “rede musical de solidariedade” nesse período.

Rafael Rodrigues Cavalcante (Unesp Franca)
• O apagão e o contra-apagão cultural: a música na ditadura militar chilena

Com o golpe militar de 11 de setembro de 1973, Augusto Pinochet e a Junta Militar instauram no 
Chile uma ditadura caracterizada pela repressão à cultura de esquerda, através da censura e do 
exílio massivo de diversos artistas e intelectuais chilenos, como a Nova Canção Chilena, que foi 
um dos principais movimentos musicais símbolos do governo de Salvador Allende e da Unidade 
Popular. Com isso, se inicia no país um período que ficou conhecido por “apagão cultural”, em que 
os militares realizam o retorno a Música Típica, com vistas reafirmar a canção huasa enquanto sím-
bolo da chilenidade. A presente comunicação tem por objetivo compreender o acionar cultural 
da Junta Militar durante a ditadura chilena, e os movimentos musicais de resistência que surgiram 
no país durante esse período, o que levou a ocorrência de um “contra-apagão cultural” no Chile, 
através do Canto Novo e do Rock.

Natália Ayo Schmiedecke (UNESP)
• “Música en Onda”: a esquerda chilena na disputa pelo público jovem (1971-1973)

Até 1971, inexistiam no Chile revistas de esquerda direcionadas à juventude, mas a necessidade 
de disputar o mercado com a oposição no contexto do governo da Unidade Popular (1970-1973) 
estimulou a criação de Onda. A revista foi publicada semanalmente entre setembro de 1971 e 
setembro de 1973, totalizando 53 números. Produzida pela División de Publicaciones Infantiles 
y Educativas da recém-estatizada Editora Nacional Quimantú , Onda abordava temas variados, 
sendo os mais recorrentes: música, moda feminina, vidas das celebridades, drogas, sexualidade e 
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política. 
A temática musical foi abordada em Onda em espaços diversos. As fotografias de solistas e con-
juntos ocuparam a maior parte de suas capas e pôsteres, ao passo que cada edição trazia uma 
grande quantidade de artigos, entrevistas e notícias sobre os gêneros musicais cultivados dentro e 
fora do país, os discos de maior êxito comercial e as opiniões dos artistas sobre diferentes assuntos. 
Também havia seções especificamente dedicadas ao cenário musical – caso de “Algo sobre discos” 
(depois renomeada “Discos”); “Ranquin”; “Onda en guitarra” (posteriormente “Música en onda en 
guitarra” e por fim “Onda en guitarra”); e “En onda comenta: Ricardo García”. 
Por meio da análise do conteúdo publicado dentro e fora dessas seções, buscaremos compreen-
der como a música foi utilizada na “batalha ideológica” levada a cabo pela revista. Interessa-nos, 
em especial, observar como o movimento da Nova Canção Chilena aparece ali representado, em 
relação aos demais gêneros musicais abarcados nas matérias. Temos por hipótese que houve uma 
tendência a mesclar cada vez mais, em suas páginas, os diferentes estilos em voga dentro e fora do 
país, distanciando-se da visão maniqueísta predominante nos discursos da esquerda. Por um lado, 
a ênfase crescente nos hits expressava a intenção de disputar espaço com revistas como Ritmo de 
la Juventud; por outro, a presença frequente da canção engajada colaborava para difundir o gênero 
a um público juvenil mais amplo. Conforme destaca o portal Memoria Chilena, o jingle utilizado 
para promover a revista, “curiosa peça que no gênero rock interpretada pelos Amerindios, um 
conjunto de raiz folclórica latino-americana vinculado ao movimento da Nova Canção Chilena e 
um dos mais comprometidos com o projeto da Unidade Popular”, exemplifica esta tática de apro-
ximação do discurso social e político em relação à juventude, constituindo-se no “melhor reflexo 
da mescla de estímulos que viveram os jovens sob o governo de Salvador Allende”.

José Rada Neto (UFSC)
• A criação de Krig-Ha, Bandolo!: aspectos simbólicos e mercadológicos no disco de estreia de 

Raul Seixas
Após uma tentativa fracassada de se lançar como cantor/compositor em 1967, Raul Seixas mu-
dou-se para o Rio de Janeiro para trabalhar na gravadora CBS, ocupando o cargo de produtor mu-
sical por mais de dois anos. Durante esse período de atividades na indústria fonográfica, Raul Seixas 
assimilou diversos conhecimentos acerca do modo de operar da indústria cultural (composição 
de capa, ordenação das canções no disco, uso de efeitos sonoros oriundos de novas tecnologias, 
formas de divulgação do trabalho artístico, etc.) que são perceptíveis em seu disco de lançamento 
oficial, Krig-Ha, Bandolo! No presente artigo artigo, busco analisar este disco em seu conjunto, des-
tacando o uso da imagem na capa e contra-capa, a utilização de vinhetas entre as canções, as fotos 
de divulgação do trabalho inicial e as relações entre gênero musical e letras, buscando indicar seu 
sentido (que não segue uma direção unívoca) dentro daquele contexto histórico.

Gabriela Cordeiro Buscácio
• Entre lutas e protestos: Cazuza e Gonzaguinha na Redemocratização

O objetivo desta comunicação é apresentar alguns resultados iniciais da pesquisa que estou desen-
volvendo acerca das transformações culturais pelas quais passava a sociedade brasileira no contex-
to da abertura política/redemocratização a partir da análise da produção musical de duas verten-
tes: a chamada MPB “engajada” e o rock nacional dos anos 80. 
Renato Ortiz defende que o processo de consolidação da indústria cultural no Brasil entre as déca-
das de 1960 e 1970 substitui o conteúdo anterior baseado no caráter nacional-popular por outro 
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de cunho internacional-popular que se iniciaria nos anos 1980 ligados ao Brock. 
Diferimos desta interpretação de Ortiz sobre o caráter internacional-popular da indústria fonográ-
fica durante a década de 1980, pois nos aproximamos da análise iniciada por Eduardo Vicente, mas 
ampliada por Rita Morelli no que diz respeito a modernização da indústria fonográfica no Brasil.
Entendemos, portanto, que o Brock não se constituiu em uma novidade no sentido de expressão 
pura e simples desse internacional-popular, mas que ao retomar, de seu modo próprio e com sua 
interpretação, a tradição poética e política brasileira da canção popular também cantava e pensa-
va sobre o país. É claro que essa nova expressão musical vinda dos roqueiros, massificou e ampliou 
o circuito de circulação e consumo dos discos e da indústria fonográfica no Brasil, mas manteve 
ainda características de busca pelo nacional com o acirramento do processo de redemocratização 
que o país atravessava.
Em nossa pesquisa utilizamos dois artistas representativos de cada um desses gêneros musicais 
para nos auxiliar em nossa análise deste processo. São eles: Gonzaguinha, representando a MPB 
“engajada”; e Cazuza, ligado ao Brock. Assim, analisaremos algumas de suas canções para entender-
mos que projeto de país e de nação eles estão cantando nesse contexto.

Roberto Camargos
• “Aqui tem voz”: a ideia de poder da palavra como valor entre os rappers brasileiros

As ideias que giram em torno da noção de “poder da palavra” e de se “ter voz” adquiriram um lu-
gar de destaque no rap produzido pelos brasileiros. É uma dimensão da prática do rap que rompe 
qualquer delimitação espacial ou temporal, já que não está presa a um lugar ou contexto, sendo 
continuamente construída e alimentada como uma importante estratégia de informação, comu-
nicação, inserção social e de uma participação menos assimétrica nas complexas relações de poder. 
Daí que a voz emerge como um elemento de destaque na construção de um lugar/função social 
para o rap e os rappers em que o empenho da palavra — cantada, falada ou escrita — implica 
uma forma de ação social e de luta considerada legítima e eficaz. Tomando como ponto de partida 
composições de rappers brasileiros, pretendo construir uma leitura para o processo que instituiu a 
ideia de um “poder da palavra” como um valor fundamental para os MCs do país.

Uelba Alexandre do Nascimento (UFCG)
• “Deus me deu essa vida por prêmio, serei o boêmio enquanto Ele quiser”: Música e Boemia 

nas Primeiras Décadas do Século XX.
O momento cultural no início do século XX no Rio de Janeiro, a capital da República, era bastante 
intenso. Eram oferecidos ao público, em termos de apresentações musicais, o teatro de variedades, 
os cafés cantantes, para os artistas mais famosos, e o picadeiro dos circos, as casas de chope e as 
bandas de música, para os principiantes. Os gêneros musicais que predominavam na primeira dé-
cada do século eram os mesmos que predominavam no século XIX, como a valsa, chótis, modinha, 
cançoneta e polca. A influência francesa continuava e o piano era o instrumento por excelência. 
É justamente neste ambiente cultural efervescente que encontramos várias canções que fazem 
referencia a boemia como um modo de ser e de viver. Mas o que é “ser boêmio”? Como esse ser 
aparece na primeira canção com registro fonográfico no Brasil? São questões que nos propomos a 
responder neste artigo.

André Rocha Leite Haudenschild (Centro de Educação a Distancia da UDESC/UAB)
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• “A caminho do mar”: a boemia solar da Bossa Nova
O trabalho almeja realizar uma compreensão da melopoética da Bossa Nova, dando ênfase às te-
orias sociológicas de Walter Benjamin em torno de seu conceito de experiência. A nossa hipótese 
germinal é entender o etos poético da Bossa Nova como indício de uma experiência em transição 
decorrente da modernização da vida social e da cultura nacional de meados do século XX. Portan-
to, pretende-se entender a “experiência da modernidade” da Bossa Nova a partir de um campo de 
forças tensionado pela transformação da experiência autêntica (a Erfahrung) e pela vivência do 
mundo moderno (a Erlebnis), cujo sujeito poético usufrui de uma singular sociabilidade praiana 
na Zona Sul carioca no final dos anos 1950, entre a intimidade dialógica da vida privada e a fruição 
contemplativa da paisagem: sua boemia solar.

Lucas Victor Silva (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• Invenção e reinvenções do frevo: notas para uma história de um gênero musical do século XX

Este artigo propõe apontamentos para a construção de uma história do gênero musical frevo para 
além da memória folclórica e coletiva acumulada. Surgido no contexto das transformações cultu-
rais, tecnológicas e sociais dos anos 1930, o frevo tornou-se símbolo da identidade pernambucana 
e foi celebrado como tal durante o século XX, circulou em mercados fonográficos mais amplos, 
foi incorporado a “movimentos” culturais como a MPB e a Tropicália e animou os desfiles dos pri-
meiros trios elétricos baianos. Nos inícios do século XXI foi registrado como Patrimônio Imaterial 
nacional e recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Partimos de um 
corpus documental diversificado formado por documentos oficiais, discos, canções e a produção 
folclorista local que permitiu a reflexão sobre a construção do gênero musical em diálogo com as 
estratégias de afirmação de identidades locais, com os processos de consolidação e diversificação 
do mercado fonográfico nacional e com a presença dos fluxos culturais internacionais na criação e 
recriação da música popular nacional.

Tiago Antonio Bosi Concagh (Hospital Premier)
• Sidney Miller e a Crise do Nacional-Popular (1966-1969)

O trabalho tem como objetivo central repensar a obra de Sidney Miller no contexto de início de 
crise do Nacional-Popular (1966-1969). Para tanto o trabalho apresentará uma análise dos dois 
primeiros álbuns de Miller e sua intensa relação com determinado período da obra de Nara Leão. 
Ademais, a música “maravilhoso”, de seu segundo LP, será analisada e repensada como resposta e 
crítica aos princípios estético-ideológicos do tropicalismo em seus primeiros momentos.

Paulo Henrique Pinto Coelho Rodrigues Alves (Centro Pedagógico da UFMG)
• Práticas culturais educativas na constituição do cenário musical no Brasil: as partituras em 

revistas
O objetivo deste trabalho é analisar a publicação e circulação de partituras em “A Revista da Se-
mana” como prática educativa que constitui o cenário musical brasileiro no início do século XX. 
Para isso, propomos o aprofundamento da noção de educação e adotamos o conceito de práticas 
culturais educativas, nos referindo ao papel educativo dos impressos periódicos. Utilizamos como 
fontes principais 40 partituras que circularam no interior da Revista da Semana e que faziam parte 
da coleção de um pianista amador de Minas Gerais. Cotejando essas partituras, os estilos musicais 
contemplados e o contexto político e cultural do Rio de Janeiro, foi possível verificar a forte influ-
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ência europeia e também norteamericana no desenvolvimento do repertório musical brasileiro 
naquele período. O consumo das músicas em revistas promoveu e fortaleceu hábitos, tais como 
bailes, saraus, transposições de peças escritas para piano para instrumentos de sopro e corda por 
músicos amadores e não leitores de partituras.

Tereza Virginia de Almeida (Universidade Federal de Santa Catarina)
• A canção popular e a materialidade da voz: um desafio à historiografia

Há algumas décadas, a música popular brasileira tem sido objeto de estudo das Ciências Humanas 
e Sociais. Entretanto, devido à própria especificidade da linguagem musical, fora do âmbito dos 
especialistas da área de música, os estudos tendem a se concentrar nas palavras das canções, seja 
tratando-as como documentos ou monumentos. Na área de Letras, os inúmeros esforços de ins-
crição da canção tendem a tomar a letra como poema para nelas fazer incidir os pressupostos da 
teoria e da análise literária em nome da interpretação. No trabalho que proponho pretendo reto-
mar a noção de “materialidades da comunicação”, formulada por K. Ludwig Pfeiffer e Hans Ulrich 
Gumbrecht, em fins da década de 80 do século passado, para abordar o que se apresenta como 
suporte da canção: a voz. A partir desta perspectiva, opto por demonstrar como a voz que veicula 
a canção a transforma ao operar como o elemento que se coloca como elemento participante do 
processo significativo e irredutível a este. Neste sentido, colaboram para o desenvolvimento de mi-
nha argumentação tanto o pensamento de Paul Zumthor em sua perspicaz distinção entre orali-
dade e vocalidade, quanto contribuições mais recentes como as Madlen Dolar e Adriana Cavarero. 
Trata-se de indagar o quanto a voz é, para além da canção, o objeto que efetivamente se oferece à 
história e em torno do qual operam diversas outras materialidades.

Danilo Pinheiro de Ávila (UNESP)
• Koellreutter e a Vanguarda: mediações possíveis

O presente trabalho é fruto de algumas reflexões derivadas de uma dissertação em andamento 
(“Hans Joachim Koellreutter: uma experiência de vanguarda nos trópicos?” que tem o objetivo de 
entender a trajetória intelectual e musical de Koellreutter durante seus anos de atuação no grupo 
Música Viva (1939-1951), a fim de apreender as especificidades de sua atuação no interior deste 
grupo visando contribuir para a discussão teórica construída em torno do conceito de vanguarda 
(musical) no Brasil. O trabalho é dividido em duas partes e não tem pretensões de sintese entre 
elas, mas encontra-se preocupado em propor questões sobre a possibilidade de uma reflexão que 
deve partir da historicidade da trajetória intelectual-musical de Koellreutter para podermos re-
organizar sua formalização conceitual. A primeira parte é composta por uma reflexão conceitual 
que procurará problematizar o conceito desenvolvido por Peter Bürger, na sua Teoria da Vanguar-
da, em função do contexto do desenvolvimento do modernismo e da vanguarda no Brasil, assim 
como questionamento colocados por outros teóricos. Ao passo que a segunda parte trata-se de 
alguns apontamentos sobre como poderíamos construir uma trama com algumas formulações 
alternativas para a trajetória de Koellreutter a partir da contradição conceitual que falha em iden-
tificar-se ao objeto. O recorte documental proposto aqui se orienta dentro dessa contradição, se 
aproximando das atividades intelectuais desenvolvidas por Koellreutter no interior do grupo: a 
composição e participação dos Boletins Música Viva, que procuram se inserir em uma tradição de 
revista modernista; sua inserção na esfera radiofônica, fazendo-nos pensar sobre as possibilidades e 
limites de um grupo de música contemporânea no rádio; a produção de manifestos, forma literária 
identificada à movimentos de vanguarda; por ultimo, a crítica à pedagogia proposta pelos Conser-
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vatórios do Rio de Janeiro e sua proposta pedagógico-musical. Não é objetivo do presente trabalho 
realizar análises musicais, mas orientar-se dentro do recorte documental para propor uma discus-
são estética e conceitual.

Marcello Messina (Universidade Federal do Acre)
• Desdizendo o Risorgimento: Narrativas revisionistas nas canções do Sul da Itália

É reconhecido que as recentes celebrações pelo 150º aniversário da unificação italiana (2011) têm 
renovado a necessidade de esclarecimento da história nacional: Neste contexto, é possível identi-
ficar uma série de narrativas subalternas no Sul da Itália, que apontam a renegociação da posição 
da população do Sul na sociedade italiana e dentro da história nacional e internacional recente e 
passada. No geral, essas narrativas podem ser entendidas como reações culturais às representações 
tradicionais do Sul como “outro”, instrumento para a legitimação e construção de uma identida-
de italiana compartilhada, baseada num etnocentrismo do Norte “branco”, que existe em oposi-
ção a um Sul “oriental” e “atrasado”. Músicos de regiões, origens e tradições musicais diferentes, 
contribuíram abundantemente à consolidação dessas narrativas subalternas, e um número sem 
precedentes de canções abertamente revisionistas foi lançado nos meses anteriores e posteriores 
às celebrações. Muitas vezes, conjuntos, bandas, cantores e compositores comunicaram-se direta-
mente com alguns dos numerosos recém-formados movimentos políticos e associações culturais 
que suportam as narrativas revisionistas, assim como denunciam o isolamento cultural e econó-
mico do Sul e exigem mais atenção, ou mais autonomia, por parte do governo central. Neste ar-
tigo será apresentado um número de estudos de caso, destacando elementos comuns à maioria 
das canções, mas também analisando e discutindo as principais diferenças em termos de discurso 
político e ideológico de fundo, a fim de avaliar a medida em que essas narrativas são destinadas 
a uma renegociação da posição das pessoas do Sul na sociedade italiana, e a medida em que são 
tentativas explicitas de promover agendas autonomistas.

052. História & Teatro
Coordenação: Kátia Rodrigues Paranhos e Vera Regina Martins Collaço

Resumo: A iniciativa de propor um simpósio que refletisse sobre História & Teatro começou em 
Florianópolis/SC, em 2006, no III Simpósio Nacional de História Cultural, e se consolidou em São 
Leopoldo/RS, em 2007, no XXIV Simpósio Nacional de História, em São Paulo/SP, em 2008, no 
XIX Encontro Regional de História da ANPUH-SP, em Fortaleza/CE, em 2009, no XXV Simpósio 
Nacional de História, em Franca/SP, em 2010, no XX Encontro Regional de História da ANPUH-SP, 
em São Paulo/SP, em 2011, no XXVI Simpósio Nacional de História, em Campinas/SP, em 2012, no 
XXI Encontro Regional de História, em Natal/RN, em 2013, no XXVII Simpósio Nacional de História 
e, em Santos/SP, em 2014, no XXII Encontro Regional de História da ANPUH-SP, em São Paulo/SP.
Ela é retomada agora visando reafirmar o sentido original da nossa proposta e incorporar um 
maior número de pessoas interessadas em se integrar a essas discussões. Cabe ainda registrar que 
a partir desses encontros foi constituído em 2009 o grupo História & Teatro, registrado no CNPq 
como Diretório de Pesquisa (ver http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?gru-
po=0015705A4DLU6F
Entendemos o teatro como um discurso que, como um ato comunicativo, utiliza códigos – verbais, 
gestuais, visuais, auditivos, culturais, estéticos etc – que possibilitam a percepção visual do mundo 
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e a construção de um imaginário social, pois comunicam uma mensagem a seus receptores. As-
sim, com os procedimentos metodológicos da história cultural, torna-se possível perceber o teatro 
como um espaço privilegiado para captar, em diferentes momentos históricos, as articulações e 
as negociações de idéias e imagens. O teatro, portanto, caracteriza-se como um espaço plural de 
signos, apontando para a multiplicidade das tramas e das narrativas sociais.
Justificativa: A re-escrita do teatro é um processo constante, tanto pela transformação do ob-
jeto – os discursos teatrais -, como pelas transformações dos códigos dos discursos críticos e os 
deslocamentos de interesses ideológicos e estéticos dos sujeitos sociais que escrevem a história. 
Acreditamos, também, relevante perceber diferentes categorias de discursos teatrais, indo além do 
dominante discurso teatral hegemônico, ou seja, voltar o olhar para discursos teatrais marginais, 
para os discursos teatrais deslocados, bem como, para os discursos teatrais subjugados. Preocupa-
ção que diz respeito à problemática das inclusões e exclusões, seja na seleção do corpo textual, ou 
mesmo espacial, ultrapassando a contínua exclusão do que é produzido fora do eixo das grandes 
metrópoles. 
Consideramos, portanto, o fenômeno teatral em toda a sua amplitude, procurando convergir te-
oria e prática teatral, – o processo de criação em si mesmo, a interpretação e formação dos atores, 
o trabalho e formação do diretor, os ensaios, os cadernos de criação, as experiências dos grupos 
teatrais etc – levando em consideração as várias escolas de pensamento que fundamentam as di-
versas práticas teatrais. Ainda não muito explorado por nossa historiografia, mas de fundamental 
importância, é a questão da recepção do espectador, a relação espetáculo-espectador, ou seja, a 
prática “espectatorial”. Podemos destacar ainda como significantes objetos de estudos os teatros, 
espaço físico/cênico, onde as obras são apresentadas, os novos textos cênicos, bem como, as esco-
las formativas do agente teatral – ator, diretor, cenógrafo, entre outros.
Significa, portanto, eleger também outros textos; não apenas os fundadores, legitimados dentro de 
uma tradição cultural, e ainda tentar compreender como se deu o silenciamento dos textos não 
coincidentes ou não aceitáveis por essa tradição. Tudo nos leva a questionar tanto o corpus do 
discurso crítico como o dos discursos teatrais.

Juliana Ferrari Guide (Elite Pré-vestibular)
• Suicídio no teatro francês do século XVII: tensões e reapropriações do Antigo

O teatro trágico francês do século XVII se constituiu marcado por uma série de polêmicas entre 
seus principais autores, principalmente em relação à forma, à temática, à encenação e à aderência 
aos modelos deixados pela Antiguidade Clássica. A querelle dos modernos contra os reguliérs e a 
querelle dos modernos contra os antigos são exemplos destes importantes debates entre autores, 
de grande importância para o panorama artístico e literário europeu do período, que explicitam a 
importância dos textos filosóficos e teatrais antigos, bem como de personagens antigos, na cons-
tituição do teatro clássico francês. A presente comunicação pretende explorar especificamente a 
representação do suicídio no teatro clássico francês que parte de textos ou contextos antigos. Tal 
tema, bastante recorrente, encontrava-se na França do século XVII sob tensões jurídicas e morais 
muito diversas das presentes no mundo greco-romano antigo que inspirava as peças. Pretende-se 
num primeiro momento expor de forma geral quais eram estas tensões, a partir do tratamento 
dado ao suicídio pela legislação francesa e por textos de filósofos e moralistas cristãos no século 
XVII, e por fim analisar de que maneira elas aparecem nas cenas de suicídio nas peças Medée, de 
Longepierre e de Corneille, Iphigènie, Phèdre e La Thebaïde, de Racine e Cinna, de Corneille.
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Andréa Sannazzaro Ribeiro (UFOP)
• Tragédia e Comédia Teatral: duas faces da mesma moeda, Melancolia oitocentista e 

formação da identidade nacional brasileira.
Esse trabalho tem como objeto as peças teatrais de Gonçalves de Magalhães e Martins Pena, no 
período de estreia no teatro São João (hoje chamado João Caetano), na corte do Rio de Janeiro, 
entre 1838 (estreia de O Poeta e A Inquisição e o Juiz de Paz na Roça) e 1846 (data de encenação da 
última peça de Martins Pena). Partimos da premissa de que ambos tomaram parte, ainda que de 
maneiras diferentes, do projeto de formação da identidade nacional após a Independência Brasilei-
ra. Momento em que era necessário criar uma individualidade histórica e elevar o país ao patamar 
dos outros países considerados civilizados. Dentro dessa perspectiva era necessário não apenas a 
construção de artefatos civilizatórios mas um teatro que cativasse o público e pudesse o civilizar 
com hábitos como ir ao espaço teatral, proposta que pode ser relacionada a uma forma de “Educa-
ção estética do Homem”, tal como defendido por Schiller. Esta pesquisa pretende entender como 
as obras de ambos, ao proporem revelar traços de uma individualidade brasileira, em um ideário 
de estreitos laços com o romantismo, foram reflexo de um clima histórico melancólico resultado 
de uma aceleração conturbada dos acontecimentos em que a perda de sentindo se torna latente 
e a necessidade de orientação se tornar urgente. Nas comédias de Pena aparecem as desmazelas 
da sociedade, como a escravidão e pequenas corrupções, e o riso pode então ser entendido como 
crítica. Já na tragédia de Magalhães, é revelado o desejo por um sentimento comum para o público 
que se dirige, busca-se um resgate histórico de um passado nas ações do poeta dramaturgo, An-
tônio Jose. Dessa forma, o teatro no período pode ser entendido como lugar em que a sociedade 
brasileira era não apenas imaginada mas se consolidava no partilhar de emoções em comum, uma 
vez que o teatro no período era importante centro social. Tornando se dessa forma também, as 
peças teatrais de ambos autores, importante objeto para se entender o chamado clima histórico 
dessa primeira metade do XIX brasileiro, momento de importantes mudanças no cenário políti-
co e social. Bem como, no que tange a Historiografia teatral brasileira, entender que lugar ambos 
autores ocupam com seus respectivos gêneros, ao se ocuparem de montagens teatrais, em que 
a análise merece ser feita de métodos diferentes de uma História da Literatura, resgatando desse 
modo o que ambas tem de particular da cena. Lugar este que Martins Pena merece ser analisado 
com atenção uma vez que apresenta características preocupadas com a montagem da peça em si.

Bruna Grasiela da Silva Rondinelli
• Repensando o Melodrama Romântico Francês no Brasil

O melodrama francês, por muito tempo, permaneceu às margens nas tradicionais histórias do 
teatro brasileiro, inclusive nos ensaios de importantes críticos teatrais do século XX. Apesar da 
posição ingrata destinada ao gênero pela historiografia teatral calcada em valores literários, o me-
lodrama obteve longa permanência nos palcos oitocentistas. Nesse sentido, este trabalho, dividido 
em três partes, pretende problematizar o espaço ocupado pelo melodrama na atividade teatral do 
Rio de Janeiro no século XIX. Na primeira parte, discute-se brevemente o tratamento destinado ao 
gênero pela historiografia teatral brasileira. Na segunda, a partir da abordagem da história cultural 
transnacional e do enfoque ao melodrama romântico, apresentam-se dados primários recolhidos 
na imprensa diária do Rio de Janeiro, a fim de lançar luz sobre a complexa dinâmica que envolveu 
a circulação internacional do gênero nos oitocentos. Na terceira e última parte, analisa-se, como 
estudo de caso, o diálogo entre a comédia O Noviço, de Martins Pena, e o melodrama romântico 
Fabio, le Novice, de Charles Lafont e Noël Parfait, peça representada no Rio de Janeiro em 1845, 
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meses antes da estreia da mais importante obra do comediógrafo brasileiro.

Maria Clara Gonçalves
• Uma leitura histórica da dramaturgia de Qorpo-Santo

A comunicação propõe considerar a dramaturgia do escritor gaúcho José Joaquim de Campos 
Leão, cognominado Qorpo-Santo (1829-1883), com ênfase em seus vínculos com o teatro oito-
centista brasileiro, especialmente no que tange aos gêneros dramáticos populares e de grande re-
percussão em sua época. Parte-se da hipótese de que a singularidade de Qorpo-Santo, sancionada 
por diversos críticos, deve-se não a um afastamento radical em relação às tendências estéticas de 
seu tempo e sim a circunstâncias que inviabilizaram a difusão de sua obra junto a seus contem-
porâneos. Desse modo, será exposto um estudo histórico da constituição do teatro completo de 
Qorpo-Santo – considerando-se suas dezessete comédias – a partir da investigação documental 
da sua Ensiqlopédia ou Seiz Mezes de Huma Enfermidade. Sendo assim, pretende-se, a partir de 
atestados de concepções estéticas (literárias e dramáticas) e de contatos com o fenômeno teatral 
presentes na Ensiqlopédia depreender-se referências concretas que permitam avaliar os pontos de 
consonância e dissonância entre a dramaturgia qorpo-santese e a praticada em sua época, buscan-
do-se, com isso, contribuir à recuperação da historicidade desse autor que ocupa lugar incerto na 
tradição da história do teatro e da literatura brasileira.

Luciana Lamblet Pereira (UCB)
• A dramaturgia shawniana e a ressignificação do “ser inglês”

A Grã-Bretanha da virada do século XIX para o século XX encontrava-se mergulhada em transfor-
mações sociais, onde os tradicionais valores da nobreza britânica se viam cotidianamente contes-
tados pela moralidade do capital. Neste sentido, os britânicos precisaram ressignificar e repensar 
suas identidades e construir novas tradições. 
Concomitante a este processo, encontramos aquela que denominamos como a primeira fase do 
teatro de George Bernard Shaw, em que o dramaturgo irlandês buscou compreender o que, afinal, 
seria “ser inglês”. Neste sentido, produto e dialeticamente produtor desta ressignificação da iden-
tidade inglesa, a obra shawniana contribui para a compreensão da referida conjuntura britânica.
A comunicação pretende discutir tais transformações à luz da interpretação de Bernard Shaw em 
suas primeiras peças apresentadas em Londres e anteriores à Grande Guerra.

Luciana Penna Franca (estado do Rio de Janeiro e prefeitura de Teresópolis)
• A Morgadinha de Valflor na rota de teatro entre Portugal e Brasil

O presente artigo é parte da pesquisa de doutorado que propõe, entre outras questões, uma refle-
xão sobre as escolhas dos temas e conteúdos dos espetáculos teatrais encenados e apresentados 
pelos clubes dramáticos amadores do Rio de Janeiro em fins do século XIX e início do XX. Partindo 
da premissa que a análise da lógica social e política de alguns textos teatrais pode apontar uma 
identidade social, política e/ou ideológica entre os participantes dos clubes dramáticos, será possí-
vel compreender as maneiras de pensar e agir daqueles sujeitos. Dessa forma, é possível entender 
teatro como uma prática social tanto do grupo que atua, como de quem assiste, e perceber em que 
medida essa prática se constitui como um elemento identitário daquele grupo.
Após uma cuidadosa triagem do repertório escolhido pelas sociedades particulares percebe-se 
uma preferência por temas e autores portugueses indicando ainda uma tendência a um conser-
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vadorismo romântico. Grupos sociais mais ou menos favorecidos, espalhados por toda a cidade, 
representavam peças que abordavam questões bastante parecidas, o que sugere pensar se os as-
suntos, os valores e princípios abordados nos textos teatrais eram compartilhados da mesma for-
ma - ou não - nas diferentes escalas sociais. Qual o diálogo que esses variados grupos dramáticos 
amadores estabeleciam com textos e pensamentos hegemônicos e tradicionais produzidos em 
temporalidades e circunstâncias históricas muito distintas do momento da encenação? Como ex-
plicar o apego e permanência deste repertório por longos intervalos de tempo? Será que havia uma 
maior circulação dessas peças nas livrarias do Rio de Janeiro e, se havia, por que isso acontecia? 
Dentre os títulos selecionados é preciso destacar A Morgadinha de Valflor, representada no Rio de 
Janeiro, por, pelo menos, dois clubes dramáticos amadores. O autor da peça, o português Pinheiro 
Chagas (1842-1895), foi também político, jornalista, crítico teatral, tradutor de inúmeros dramas, 
romances históricos e comédias e teve alguns de seus sucessos representados nos palcos amadores 
e profissionais da capital. O longo período de cinquenta anos em que a peça retornava aos palcos 
e encantava plateias diversificadas em diferentes momentos da história era retratado nas críticas 
teatrais dos jornais brasileiros e portugueses, que comentam os “aplausos”, as “enchentes”, as “ova-
ções”, o “triunfo”, entre outros termos usados para demonstrar o sucesso da Morgadinha.

Marilda de Santana Silva (Universidade Federal da Bahia)
• Revistas em trânsito: teatro de revista no Brasil e Portugal

O presente texto busca caracterizar e comparar o teatro de revista brasileiro e português, quanto 
às categorias: convenções, estrutura, personagens-tipo e temas. As revistas brasileiras selecionadas 
foram: O Mandarim de Arthur Azevedo e Moreira Sampaio, encenada em 1884; O Rio de Janeiro 
em 1887 de Moreira Sampaio e Lino D’Almeida e a Revista Carnavalesca Gato, baeta e carapicu de 
Cardoso de Menezes encenada em 1920. As revistas portuguesas selecionadas foram Tim tim por 
tim tim da Cia. de Souza Bastos que chegou ao Brasil em 1892 e a revista Bola de sabão de Lino 
Ferreira e Arthur Rocha, encenada em 1918 em Lisboa. Utilizou-se um recorte histórico do final do 
século XIX, do ano de 1884 ao final da década de 1920. Esta pesquisa assume um caráter qualitati-
vo e trabalha numa perspectiva Multidisciplinar, considerando contribuições que vêm da História, 
da arte em geral e do teatro musicado, em particular e dos Estudos Culturais. Utilizou-se como 
fontes, os textos encenados, livros sobre o tema, matérias de jornais e revistas em meio impresso 
e eletrônico, partituras, arquivos públicos, fotografias, dentre outros. Questões abordadas: Quais 
características se aproximam e se distanciam dos espetáculos selecionados do Teatro de revista 
no Brasil e em Portugal? Quais elementos foram destacados nas Revistas brasileiras e portuguesas 
para caracterizar os personagens-tipo na construção de identidades? Quais heranças este teatro 
musicado apresenta na sociedade contemporânea de ambos os países estudados? Buscou-se pen-
sar o cotidiano e as trocas culturais de ambos os Países a partir de abordagens multidisciplinares, 
abarcando as culturas portuguesa e brasileira.

Christine Junqueira Leite de Medeiros (UNIRIO-CAPES/FAPERJ)
• As histórias globais do teatro e as turnês da atriz Beatriz Costa entre Portugal e Brasil

Estudos recentes sobre as rotas transatlânticas de teatro entre Portugal e Brasil apontam para a 
consolidação de um novo campo de investigação de caráter historiográfico atento às pesquisas 
relacionadas à vinda de turnês artístico-comerciais de companhias portuguesas ao Brasil. Sob a 
denominação “histórias globais do teatro”, esta nova abordagem vem produzindo configurações e 
perspectivas a partir de uma visão multidisciplinar que tem como horizonte o contexto de moder-
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nização das relações econômicas e culturais entre os séculos XIX e XX e o fenômeno da globaliza-
ção. A mobilidade de artistas e produções teatrais constituídas por redes teatrais internacionais (as 
turnês) ainda é um fato pouco pesquisado. Neste sentido, os empreendimentos de empresários e 
atores portugueses no mercado artístico brasileiro, a logística das turnês, os recursos financeiros, a 
publicidade, a mídia, assim como a recepção dos espetáculos permitem a realização de um estudo 
diferenciado e inédito, baseado nas oportunidades transnacionais de potencializar o valor do tea-
tro enquanto mercadoria. Para melhor exemplificar esta vertente historiográfica serão analisados 
conceitos globais aplicados à dinâmica comercial de produção e circulação referentes às tempora-
das de Beatriz Costa (1907-1996), atriz do teatro de revista português, durante turnês ocorridas nas 
décadas de 1920 e 1930, na cidade do Rio de Janeiro.

Henrique Buarque de Gusmão (UFRJ)
• A construção do personagem no romance e no teatro

Esta comunicação apresenta um conjunto de questões elaboradas para a montagem de um novo 
projeto de pesquisa que será desenvolvido por mim junto ao Instituto de História da UFRJ. Propo-
nho que os diversos mecanismos de representação da subjetividade operacionalizados por roman-
cistas em suas obras, a partir do século XVIII, foram apropriados por artistas de teatro que busca-
ram uma renovação das práticas de atuação. Dessa forma, pensa-se numa circulação específica 
entre obras romanescas e trabalho de ator, circulação esta que envolve também, de algum modo, 
a produção dramatúrgica. As estratégias narrativas utilizadas para a construção dos personagens 
romanescos teriam mobilizado homens de teatro a provocar os atores a reformularem seus pro-
tocolos de atuação, fazendo com que muitas propostas de criação do personagem teatral recor-
ressem a operações correntemente utilizadas por romancistas. Discute-se, então, uma proposta 
de trabalho que recorre a ferramentas de uma história cultural contemporânea (preocupada com 
noções como a de “apropriação” e “circulação”), de interpretações estilísticas, aproximando-se de 
discussões sobre a historicidade das representações da subjetividade e, finalmente, do debate que 
coloca tensão experiência e linguagem.

Nádia Saito (USP)
• O Teatro no Departamento de Cultura: fontes e documentação

No presente trabalho houve a intenção e elaborar uma uma narrativa do contexto político do Es-
tado brasileiro e da cidade de São Paulo, explicitando o papel do teatro e a (re)formação da identi-
dade brasileira. Bem como, será explicitado o percurso da evolução de uma ideia de brasilidade da 
década de 1920 à fundação de uma instituição voltada para a cultura e educação e como essa ideia 
influenciou a cena teatral em São Paulo. Apresenta-se também um diagnóstico das fontes encon-
tradas e a análise metodológica e teórica que a disponibilidade delas impõe. Foram investigados os 
arquivos: IEB, Arquivo Municipal de São Paulo e principais periódicos da década de 1930.

Mirna Aragão de Medeiros (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• As companhias teatrais e o Estado: coerção e consenso na sociedade brasileira dos anos 1930

Este artigo tem como objetivo analisar as políticas públicas propostas pelo Estado para o campo 
cultural brasileiro; mais especificamente, a relação entre a produção teatral do período de 1930 
a 1954, a censura e o Estado. O seu objeto de estudo é a atuação do Serviço Nacional do Teatro 
(SNT), criado em 1937, para estimular e fomentar o teatro nacional, e a sua relação com os órgãos 
de censura até a década de 1950, portanto, analisando a atuação e a relação com a censura teatral 
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durante o primeiro e o segundo governo Vargas e o governo Dutra. Para tal utilizaremos o concei-
to de coerção e consenso proposto por Antônio Gramsci. Para essa apresentação selecionaremos 
as peças financiadas pelo SNT como Caxias e Emboscada Nazista, realizadas pela companhia de 
Jayme Costa, Nazismo sem máscara, montada pela Companhia Eva Todor, e Galinha Verde (levada 
aos palcos pela Companhia de Teatro Cômico). A montagem dessas peças foi solicitada pelo Mi-
nistro Gustavo Capanema, com o objetivo de ajudar o DIP na construção da propaganda sobre a 
participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tentaremos por fim analisar as montagens das 
peças financiadas e a construção de um projeto de nação

José Denis de Oliveira Bezerra (Universidade Federal do Pará)
• O teatro do estudante e o teatro amador no pará (1941-1951).

O presente trabalho se propõe a discutir o trabalho do grupo Teatro do Estudante do Pará (1941-
1951) e sua relação com a política do teatro amador no Brasil. Tal grupo empenhou-se na transfor-
mação da produção artístico-cultural em Belém, na primeira metade do século XX, motivo pelo 
qual se torna importante analisar as suas atividades amadoras, pois além de buscar a renovação da 
cena local, pautada em um rompimento com uma tradição teatral, que consistia na produção de 
espetáculos comerciais e na circulação de companhias nacionais e locais pelos palcos paraenses, 
suas propostas teatrais contribuíram para as mudanças do meio artístico-cultural na Belém do 
século passado. Por isso, estudá-lo, pelo olhar da história social, promoverá uma reflexão sobre o 
seu papel, principalmente, no que corresponde às suas relações com a sociedade, ou seja, como ela 
interage nas transformações sociais e, da mesma maneira, como ela é resultado das mesmas trans-
formações. Neste campo de investigação, serão abordados a relação entre as formas e as transfor-
mações sociais; o papel do artista na sociedade; e a recepção de tais produções. Para tanto, pauta-
se no debate promovido por Raymond WILLIAMS (1992), o qual discute a relação entre o artista 
e a sociedade, usando como exemplo as companhias teatrais na Inglaterra elizabetana, no que diz 
respeito ao conceito de “proteção” e “manutenção”. Dessa forma, esse tema contribuirá com os 
estudos voltados para uma historiografia do teatro brasileiro.

Giovana Miglio do Carmo
• O Cena Aberta na construção do Teatro Contemporâneo em Belém do Pará

Esta comunicação apresenta a proposta de pesquisa que tematiza o Teatro Contemporâneo em 
Belém do Pará, e que tem como objeto o grupo Teatro Cena Aberta (TCA) em relação aos demais 
grupos que o sucederam nesta cena contemporânea. Iniciado na segunda metade do século XX, 
o teatro contemporâneo na cidade de Belém teve suas duas primeiras décadas marcadas por um 
intenso regionalismo, com o predomínio do Teatro Infantil e do Teatro Popular, originário do Tea-
tro de Pássaros, do Cordão de Boi, das Pastorinhas, dentre outros. A esta cena tradicional, a partir 
da década de 1970, se junta um movimento de ruptura, o Teatro Experimental, tendo como sua 
grande figura precursora o grupo Teatro Cena Aberta (1976-1991), que, através de suas temáticas, 
inovações formais e modo de produção, questionavam a cultura dominante belenense notoria-
mente influenciada pela sociedade burguesa europeia, de exacerbado puritanismo cristão e ideais 
de raça e gênero, propondo o exercício do olhar crítico sobre a cidade, sua política e seu homem. 
A produção teatral contemporânea no Pará, mesmo após o término do Cena Aberta, continuou 
predominantemente experimental, conforme se pode observar na prática de diversos grupos exis-
tentes atualmente na cidade, tais como In Bust Companhia de Teatro, a Usina Contemporânea 
de Teatro, a Companhia de Atores Contemporâneos e o Grupo Cuíra que apresentam a multi-
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plicidade de experimentações formais como uma marca de seus espetáculos até os dias atuais. 
Dessa forma, em face da atuação precursora do grupo TCA na cena experimental contemporânea 
da cidade de Belém, a presente pesquisa possui como objetivo central analisar as influências do 
teatro experimental realizado pelo grupo Teatro Cena Aberta (1976-1991) na prática teatral dos 
principais grupos em atuação até o ano de 2010 na cidade de Belém. Como base teórica norteado-
ra da pesquisa, utilizaremos o Materialismo Cultural de Raymond Williams, que nos fornece uma 
concepção marxista atualizada de cultura ao compreendê-la tanto como um modo de vida global 
quanto como uma atividade específica (como no caso das artes), guardando sempre em seu fun-
cionamento a relação dos elementos tradicionais perpetuadores dos sentidos já conhecidos com 
os inovadores, criadores de novos sentidos a serem testados socialmente. Além disso, a noção de 
“cultura dominante”, “cultura emergente”, “comunidade formal” e “processo de incorporação” po-
derão nos ajudar a compreender a dinâmica presente na cena contemporânea em Belém do Pará.

Camila Maria Bueno Souza (UNESP)
• O encenador Ziembinski na escrita do crítico Décio de Almeida Prado (1950-1959)

A crítica teatral na metade do século XX passou por transformações influenciadas pelas mudanças 
na imprensa e no teatro. Essas alterações contribuíram para que o antigo crítico de teatro, compro-
metido com o teor literário e com o interesse das companhias teatrais, desse lugar à nova geração, 
que realizavam análises detidas do texto, da cena, do papel do diretor, enfim, do espetáculo como 
um todo, pautados pelo conhecimento teórico adquirido na formação universitária. A especializa-
ção da crítica surgia no dentro de um contexto cujas transformações dos palcos exigiam novos cri-
térios para a sua avaliação. Se no âmbito da crítica Décio de Almeida Prado, contratado pelo jornal 
O Estado de S. Paulo foi um dos principais expoentes no teatro o encenador Ziembinski foi uma 
das figuras centrais no processo de modernização dos palcos no eixo Rio-São Paulo. Assim, o obje-
tivo desta comunicação é apresentar como ocorreu a construção da imagem do diretor nas linhas 
publicadas no jornal O Estado de S. Paulo, avaliando o jovem crítico, por mais que não concordasse 
com todas as práticas do experiente diretor, legitimou-o em sua seção destinada ao teatro.

Thiago Herzog (UFRJ)
• O mineiro “acariocado” na escola paulista - Investigação das referências de história e teatro 

norteadoras da escrita Panorama do teatro brasileiro
A apresentação pretende analisar o livro Panorama do teatro brasileiro (1997. [1962]), de Sábato 
Magaldi, considerado um dos “pais fundadores” da nossa historiografia teatral. Esta obra tornou-se 
um cânone dos estudos históricos teatrais e um guia fundamental de aulas nos cursos de gradu-
ação e pós-graduação em teatro e artes cênicas. Partindo de uma minuciosa análise do livro, e da 
busca de referências em outros livros deste crítico, pesquisador e historiador, serão investigadas 
as matrizes referenciais que nortearam esta escrita, procurando-se entender os jogos de força do 
campo intelectual e artístico no qual o autor em questão atuava, as alianças estratégicas firmadas, a 
posição ocupada e as disputas que levaram à construção e consagração desta narrativa. O objetivo 
é compreender os projetos de teatro e história, por trás da realização dessa obra; e, dessa maneira, 
compreender os pressupostos das atuais pesquisas em teatro. A partir desta abordagem crítica e 
sociológica, será possível debater as formas de hierarquização das obras teatrais propostas pelo 
livro estudado e as manifestações excluídas desta historiografia e, possivelmente, propor novos ca-
minhos para a formulação de uma história do teatro brasileiro. A investigação é parte da pesquisa 
para dissertação de mestrado, intitulada Teatro brasileiro sabático - a história e o teatro em Pano-



799

rama do teatro brasileiro, orientada por Henrique Buarque de Gusmão e co-orientada por Andrea 
Casa Nova Maia, financiada pela FAPERJ (bolsa nota 10), vinculada à linha de pesquisa Sociedade 
e Cultura do Programa de Pós-Graduação em História Social/ PPGHIS, do Instituto de História/ 
IH, da Universidade Federal do Rio de Janeiro/ UFRJ; e parte do projeto de pesquisa Perspectivas 
historiográficas do teatro de Nelson Rodrigues, coordenado por Henrique Buarque de Gusmão.

Angela de Castro Reis (UFBA (na UNIRIO por Acordo de Colaboração Técnica))
• “Filho de peixe, peixinho é”: aprendizado atorial em âmbito familiar no teatro brasileiro

Habitualmente associada ao universo circense, a formação pelo aprendizado familiar é de grande 
importância na história do teatro brasileiro, no século XIX como ao longo do século XX. “A família, 
portadora de saberes e práticas presentes na memória preservada de seus antepassados” (TELLES, 
2009: 92), fez parte não apenas da construção do circo no país como também do nosso teatro. 
Antes da Escola Dramática Municipal (atual Martins Pena, no Rio de Janeiro), primeira escola de 
teatro fundada no Brasil, em 1908, não havia uma educação teatral formal, sendo o aprendizado 
profissional dos atores e atrizes feito através da prática e pela formação familiar (sendo essa tam-
bém prática): “A formação atorial familiar é responsável pelo aprendizado artístico inicial que vai 
sendo aprimorado no enfrentamento com o fazer teatral, ou seja, assimilando técnicas de atuação 
pela vivência atorial em cada montagem e não de um conjunto de conhecimentos formalizados 
a priori. Mesmo no caso dos atores que se especializavam em tipos, a testagem e a afinação deste 
aprendizado ocorre na cena diante do espectador” (TELLES, 2009: 92).
A tradição do aprendizado familiar, sendo facilmente encontrável em muitos momentos impor-
tantes do teatro universal, como a Comédia dell’Arte, e mantida até hoje pelo circo, começou a ser 
substituída na Europa pela implantação de novas estruturas teatrais a partir do fim do século XIX. 
No Brasil, embora a manutenção destas estruturas tenha permitido a permanência da tradição 
familiar até boa parte do século XX, a regulamentação da profissão de ator na década de 70 trouxe 
novas exigências para a formação deste tipo de profissional; concomitantemente, o declínio das 
companhias também abalou este modelo de aprendizado, que praticamente desapareceu.
No entanto, ecos dessa tradição podem ser encontrados na trajetória de atores e atrizes brasileiros, 
sendo vários os exemplos de dinastias de trabalhadores do palco, em que membros de diversas 
gerações compartilharam uns com os outros o exercício da cena, sendo avôs, avós, pais, mães, tios 
e tias os primeiros companheiros de atuação de atores e atrizes célebres: Dulcina de Moraes, per-
tencente à terceira geração de uma família teatral, que ainda se estendeu por mais uma geração; 
Bibi Ferreira, neta, sobrinha e filha de artistas não só do teatro como também do circo; e Marília 
Pêra, de igual modo neta, sobrinha e filha e também irmã e mãe de atores. As duas últimas são o 
foco desta comunicação, que apresentará os primeiros resultados de uma pesquisa ainda em de-
senvolvimento.

Berilo Luigi Deiró Nosella (UFSJ)
• Teatro e Política: ensaio à introdução de um debate

Partindo-se do pressuposto, senso comum, que, sendo o político o campo da representatividade 
do público na polis, e o teatro uma arte da representação, urbana e coletiva, todo Teatro é em 
essência político, a presente mesa propõe, numa inversão dialética, pensar (e quem sabe compre-
ender) que é apenas na busca pelos limites do político no teatro que talvez se possa vislumbrar o 
real potencial crítico dessa arte da representação. Tal inversão dialética procura, enquanto estra-
tégia de uma disputa teórica efetiva, reconfigurar o sentido de político num campo específico, ou 
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melhor dizendo, partidário, com base na convicção de que sua generalização (já posta como senso 
comum) esconde um ato anestesiante dos seus potenciais críticos. Do mesmo modo, desde os 
gregos, certas formas artísticas, ajustadas aos interesses de classe no poder, buscaram, sem deixa-
rem de ser políticas, a anestesia dos seus sentimentos críticos. Se todo Teatro é Político, nem todo 
Teatro explicita tal pressuposto.

Letícia Gouvêa Issene
• Black-Tie e Chapetuba: O político e o popular na cena textual brasileira pré 1964.

A pesquisa em desenvolvimento procura analisar e debater as dramaturgias do Centro Popular 
de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE), na tentativa de debater e questionar 
quais foram as problemáticas que fez com que o CPC não atingisse tal objetivo, isto é: Conscientizar 
a massa, levantando, para tal, uma hipótese dramatúrgica. para tal, levantando. A referida propos-
ta de análise tem a finalidade de compreender como os autores estavam visualizando o contexto 
histórico, e as transformações cênicas que vinham acontecendo, como uso do recurso narrativo, e 
a discussão da cultura popular como estratégia política, desvendando encaminhamentos estéticos 
para uma comunicação significativa com o público. A partir dessa perspectiva, consideramos que 
a multiplicidade de ideias que surgiram em torno do engajamento das artes e que caracterizou a 
trajetória do CPC oferecera uma relação mais íntima com o público do que se pretendia alcançar. 
Dessa forma, o exercício aqui proposto parte da premissa, que o CPC, possuía uma complexidade 
textual de forma e conteúdo ficando pouco de teatro em seu texto que, no entanto, impedia um 
diálogo efetivo com o povo, não resolvendo essa difícil questão do público. A forte crítica que recai 
sobre a trajetória do CPC, é que este não atingiu seu principal objetivo, ou seja, não alcançou nem 
conscientizou o povo, constituindo assim um teatro popular, sem o público essencialmente popu-
lar. A forte crítica que recai sobre o CPC, é que este não atingiu seu principal objetivo, ou seja, não 
alcançou nem conscientizou o povo.

Luiz Carlos Checchia (Secretaria de Cultura de Osasco)
• Cenas de resistência, Três Experiências do Teatro e a da Vida Operária em Osasco/SP durante 

a Ditadura Militar
O artigo CENAS DE RESISTÊNCIA debruça-se sobre o conceito de cultura operária, como ela se 
manifestou na cidade de Osasco, localizada na Grande São Paulo, e qual o papel do teatro naquele 
processo. Para isso, aborda três experiências teatrais ocorridas durante os anos iniciais do regime 
militar de 1964-85, a saber: a censura imposta ao espetáculo Rede, Seca e Fome, montado pelo gru-
po Teatro Independente de Osasco (TIO), em 1966; a montagem de Oração Para Uma Negra, pelo 
Grupo Osasquense de Teatro Amador (GOTA), formado por funcionários da fábrica COBRASMA, 
também em 1966; e, por fim, pela montagem do espetáculo Um Homem Chamado Jesus, pelo 
Núcleo Expressão, em 1971.

Carla Maria Oliveira Nagel (UDESC)
• Modernidade e Nacionalidade no Teatro de Márcio Souza

O presente artigo propõe discutir a criação cênica do dramaturgo amazonense Márcio Souza e a 
importância de sua inserção na história da dramaturgia contemporânea. Como parte do processo 
cultural de constituição do moderno teatro brasileiro, o trabalho cênico de Márcio Souza destaca-
se pela sua originalidade e sua visão crítica da realidade política nacional. Seu engajamento cênico 
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torna-se referência para o processo de politização do teatro no Brasil, através de uma intensa de-
dicação intelectual voltada para a construção de uma estética própria e de uma linguagem teatral 
compatível com a representação da cultura popular.
Mantendo uma tradição estética que teve início nos anos 60, época de manifestações artísticas de 
vanguarda no Brasil, foi junto ao grupo TESC (Teatro Experimental do Sesc - Amazonas) que man-
teve o objetivo de seguir duas vertentes de pesquisa e linguagem cênica: a primeira vertente vol-
tando-se para uma visão crítica do processo histórico da região amazônica, e a segunda trazendo 
para o palco o universo dos povos indígenas. Desde que assumiu a direção do grupo, Márcio Souza 
vem intensificando estas pesquisas e tornando o estudo sobre sua produção cênica fundamental 
para o alargamento da compreensão da realidade amazônica, e concomitantemente do processo 
histórico e cultural brasileiro.

Miliandre Garcia de Souza (Universidade Estadual de Londrina)
• Da resistência à desobediência, das ruas à Justiça: a I Feira Paulista de Opinião

A I Feira Paulista de Opinião é um espetáculo teatral que, encenado em 1968, conciliava teatro, 
música, poesia e artes plásticas de artistas de tendências estéticas e ideológicas distintas, mas que 
tinha em comum a luta contra a ditadura militar, por isto, também representava a organização de 
uma frente ampla contra a opressão do sistema vigente, no qual artistas, intelectuais e estudantes 
colocaram suas divergências em segundo plano para lutar contra as forças ditatoriais vigentes.
Além de integrar outras artes como a poesia e as artes plásticas, o diálogo entre texto e música vi-
nha se transformando em tradição no teatro engajado dos anos 1960 com produções como Show 
Opinião (1965), Arena Conta Zumbi (1965), Arena Canta Bahia (1965) e Arena Conta Tiradentes 
(1967) e nele assumiam uma função estética e também política como também acontecia com a 
elaboração de técnicas e métodos teatrais como o sistema coringa e o teatro-jornal.
Ao idealizar a I Feira Paulista de Opinião, Augusto Boal tinha dois propósitos centrais. Um era reu-
nir artistas e intelectuais que integravam a resistência cultural na luta contra a ditadura, outro evi-
denciar as incongruências do sistema que submetia todo setor artístico a imposições draconianas, 
evidenciando assim uma série de contradições inerentes ao meio teatral que só se tornaram pro-
blemas efetivos para o regime militar no final da década de 1970 quando as instituições culturais 
como o Serviço Nacional de Teatro (SNT) passaram a exigir certificado de censura aos dramaturgos 
brasileiros que desejavam inscrever suas peças teatrais no concurso de dramaturgia.
No início de 1968, representantes do Teatro de Arena de São Paulo solicitaram ao Serviço de Censu-
ra de Diversões Públicas (SCDP) do Estado de São Paulo a aprovação da I Feira Paulista de Opinião. 
Os idealizadores de espetáculo não mascararam seus reais objetivos, ao contrário, exteriorizaram 
em documento escrito. O principal objetivo deles era lutar pela liberdade de expressão e, por isto, 
solicitaram censura sem cortes, também acentuaram a aprovação de agências culturais do Estado 
de São Paulo como se isto fizesse alguma diferença na análise da censura. 
Se outrora fizera, não fazia mais. Os agentes da censura ignoraram a solicitação dos produtores, 
evidenciando uma série de transgressões que iam desde descrédito das instituições nacionais, aten-
tado contra o “regime democrático”, até se configurar em prejuízo para as relações diplomáticas, 
apologia do regime cubano, exortação das ações guerrilheiras e a transformação de Che Guevara 
em mártir.
Portanto, nessa comunicação pretendemos analisar esse processo mais amplo de judialização das 
manifestações contrárias à ditadura militar e mais específico as contradições do regime relaciona-
das às políticas culturais.
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Izis Guimarães Mueller
• Dr Getúlio, sua vida e sua glória: A rememoração de Getúlio Vargas na obra de Dias Gomes 

em plena Ditadura Civil-Militar
Esta arguição tem por objetivo partilhar parte das reflexões e dos resultados de minha pesquisa de 
dissertação recentemente defendida no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e 
Sociedade na UESB. 
Tendo como foco investigativo a atualidade e a historicidade dos usos do passado, parto da análise 
de um texto dramático, Dr. Getúlio, sua vida e sua glória– escrito pelo dramaturgo brasileiro Dias 
Gomes em parceria com o escritor Ferreira Gullar quatorze anos após o suicídio do presidente 
Getúlio Vargas, em plena Ditadura Civil-Militar, correlacionando o universo ficcional criado por 
Dias Gomes e Ferreira Gullar ao rememorar os governos Vargas e a conjuntura política do Brasil 
(Ditadura Civil-Militar) em 1968, momento histórico em que o texto foi escrito.
O estudo partilhado nesta arguição tem por corpus uma produção teatral, entretanto na análise 
aqui operada escapam os estudos sobre a recepção da obra, suas montagens e circulações. Aqui 
nos interessa aquilo que é indicado pelo texto, as escolhas e as soluções empregadas pelo drama-
turgo ao rememorar Getúlio Vargas e sua proposição em transpor para o palco uma personagem 
importante da política brasileira. Nos interessa o caráter desta rememoração e sua relação com a 
conjuntura política do Brasil no momento histórico em que foi concebida.
Obviamente há uma distância entre o Getúlio Vargas real (1882-1954) e o Getúlio Vargas reme-
morado por esta ficção (1968) a partir de uma seleção operada pelos escritores do que a realidade 
lhes ofereceu. O Vargas de 1968, rememorado por Dias Gomes e Ferreira Gullar, é um ente ficcional, 
uma criação operada num contexto histórico especifico e, portanto, um ponto de vista material-
mente ancorado nelas circunstâncias históricas e pelo posicionamento de seus criadores dentro 
desta malha social. A personagem de teatro não é uma cópia fiel ao modelo, mas uma construção 
resultante do ordenamento de elementos selecionados segundo os critérios do poeta. Mas que 
critérios são esses? A quais princípios ele atende?

Kátia Rodrigues Paranhos (Universidade Federal de Uberlândia)
• A construção e a reconstrução de um autor: maneiras de ver e de editar a obra teatral de 

Dias Gomes
As balizas temporais que enquadram e classificam as obras de um autor estão associadas a pro-
cessos de demarcação de seu sentido que se revelam muitas vezes móveis e fugidios. Nessas ope-
rações, empreende-se um trabalho de apropriação e reapropriação de seu significado por vezes 
estranho às intenções que guiaram os autores dessa ou daquela obra. Dias Gomes e sua produção 
teatral não escaparam, obviamente, a determinadas periodizações e classificações que implicam, 
no fundo, maneiras de ver e editar que procedem a construções e reconstruções várias, quando 
não a desconstruções.
Nesta comunicação, pretendo examinar a trajetória do dramaturgo Dias Gomes tendo como re-
ferências básicas livros lançados pela Civilização Brasileira, nos anos 1970, e pela Bertrand Brasil, 
na década de 1980. Em 1972 foi reunido em dois volumes o Teatro de Dias Gomes. Sua marca dis-
tintiva é que as peças que deles constam foram agrupadas pela ordem cronológica, a partir de O 
pagador de promessas (1959), estabelecendo-se como critério norteador a “maturidade” literária e 
política do autor. É como se, ao fim e ao cabo, se pudesse senão sepultar pelo menos desconsiderar 
seu passado anterior a esse marco temporal. 
Já em 1989 – data comemorativa dos cinquenta anos de vida artística do dramaturgo –, sob a co-
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ordenação do diretor Antonio Mercado foi publicada a Coleção Dias Gomes. Registrou-se aí uma 
virada classificatória. Os critérios de seleção das obras foram diferentes dos adotados em 1972. A 
idéia inicial consistia em distribuir um vastíssimo material por sete volumes dando conta de uma 
grande diversidade de gêneros, enfoques e níveis de abordagem, a ponto de no sétimo livro edita-
rem-se pela primeira vez as “peças da juventude”, correspondentes ao período definido por muitos 
críticos, de forma preconceituosa, como “a primeira fase” do dramaturgo, até por conta da sua 
ligação com o ator Procópio Ferreira. O mesmo caráter seletivo orientaria a organização dos dois 
últimos volumes. O número 6 (Rádio e TV”) e o 7 (“Contos”) trariam, também de modo inédito, 
parte dos roteiros para o rádio e para a televisão e os contos de ficção não dramática. Mas, devido 
a questões editoriais, a coleção não foi finalizada. 
As duas iniciativas aqui destacadas são edições primorosas e marcam, sem dúvida alguma, manei-
ras distintas de ver e de editar a obra de Dias Gomes. Este trabalho pretende abordar a importância 
do texto teatral e dos sentidos políticos imprimidos pelas publicações e republicações, permitindo, 
desse modo, uma reflexão sobre o significado da autoria e do lugar social do dramaturgo na cena 
artística. 

Rafael de Souza Villares (Universidade Estadual de Campinas)
• Apenas um homem comum: análise da peça Nossa vida em família

A partir de 1968, a sociedade brasileira passou por diversas transformações sócio-políticas devido 
ao decreto do AI-5. Dentre as mudanças ocasionadas, os artistas brasileiros são forçados a conviver 
com o agravamento da censura. Neste contexto, o dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha) 
modificou sua forma de fazer artístico, aproximando-se da estética proposta por Georg Lukács que 
ficou conhecida como Realismo Crítico. Desta forma, Vianinha, que sonhava com uma sociedade 
mais justa e ligada ao comunismo, viu a ditadura impedir a concretização desse sonho, que cada 
vez mais estava longe de ser alcançado. Esse período também foi marcado pela ascensão da Tele-
visão como principal meio de comunicação em massa, o que fez com que Vianna Filho dedicasse 
grande número de reflexões ao papel dos intelectuais que ocuparam espaço na TV e no mercado 
publicitário. No ano de 1970, Vianinha escreveu dois textos, baseados no filme norte-americano A 
cruz dos Anjos (1936) de Leo Carey. O primeiro apresentado na Rede Globo de televisão no pro-
grama Casos Especiais, em co-autoria com Paulo Pontes e Ferreira Gullar, com o título Domingo 
em família. O segundo é teatral, escrito individualmente no mesmo ano com o título Nossa vida 
em família. Após estes dois trabalhos, Vianinha ajuda o diretor Paulo Porto na adaptação cinema-
tográfica da peça teatral intitulada Em família (1971). A peça apresenta o casal de idosos ( dona Lu 
e seu Sousa) que são despejados da casa onde moravam por não terem condições financeiras para 
mantê-la. Dessa forma, Vianna Filho expõe o problema do sistema previdenciário, e ao mesmo 
tempo denuncia as dificuldades de se viver em uma sociedade onde o trabalho é imprescindível, 
marginalizando os idosos. Com isso, este trabalho propõe estabelecer um debate acerca da obra 
Nossa vida em família, partindo da análise da personagem principal seu Sousa.

Cassia Maria Fernandes Monteiro (Escola de Belas Artes/UFRJ)
• Feira Latino Americana de Opinião: (Des)Encontros de Hélio Oiticica e Augusto Boal na ilha 

de Manhattan.
Este paper analisa o encontro entre Hélio Oiticica [1937-1980] e Augusto Boal [1931-2009] em 
Nova Iorque no ano de 1972. Deseja-se ressaltar a prática em conjunto durante o período de exílio 
de Boal e a estadia de Oiticica em Manhattan além de analisar as perspectivas distintas de arte e po-
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lítica determinadas por estes artistas-teóricos. Com este estudo pretende-se revelar a metodologia 
utilizada por ambos para a concepção do espetáculo Latin American Fair of Opinion realizado na 
Saint Clement’s Church. A feira que contou com a “consultoria ambiental” de Hélio Oiticica, foi ide-
alizada sob a direção de Augusto Boal durante o período que escreveu alguns artigos incluídos no 
livro “O Teatro do Oprimido” (1962-1973). Por meio de cartas, periódicos, depoimentos e registros 
visuais foi possível investigar o percurso que permitiu pôr em cena no território norte-americano 
as ditaduras militares comuns à América Latina daquele período. A feira de artes foi realizada com 
a parceria de diversos artistas; era constituída principalmente pelo arranjamento de cinco peças, 
três delas realizadas simulteamente e dispostas em diferentes espaços do edifício teatral. Enquanto 
havia ausência do espetáculo o ambiente cênico comportava ainda com shows de música, exibição 
de filmes, mesas temáticas e exposição de pinturas, esculturas e instalações de artes visuais. Pouco 
conhecida e divulgada no Brasil, a feira pode ser considerada uma fonte viva de referências históri-
cas que enunciam o percurso de Hélio Oiticica e Augusto Boal bem como revela a tensão existente 
entre os pensamentos sobre arte e política. Sob o referencial teórico que conta com o pesquisador 
Marvin Carlson, Teorias do Teatro(1993) e Performance: uma introdução crítica(2009); e o filósofo 
Jaques Rancière, O espectador emancipado (2014) deseja-se desvendar como este espetáculo se 
situa no difuso ambiente artístico da segunda metade do século XX investigando a desejável parti-
cipação do espectador, bem como às biografias dos artistas em questão.

Carolina Martins
• As Três Irmãs – o encontro do Teatro Oficina com o dramaturgo russo Anton Tchekhov

Neste artigo apresento uma análise sobre o encontro do Teatro Oficina com o dramaturgo russo 
Anton Tchekhov. Como ponto de partida, no papel, um texto escrito no início do século XX, com-
posto por 4 atos, com nuances de simbolismo, comicidade e tragicidade. Uma complexa arquite-
tura por debaixo de diálogos aparentemente triviais e fúteis, estruturada em movimento constante 
e cíclico: como as quatro estações do ano, ou como uma mandala, por que não?! Na vida real, em 
cena, um grupo de teatro, um patrimônio cultural brasileiro, resistente e em atuação desde 1958 na 
cidade de São Paulo, estreou o espetáculo As Três Irmãs, sob direção de José Celso Martinez Corrêa 
(mais conhecido como Zé Celso), na virada do ano de 1972 para 1973. Essa encenação marcou 
profundamente a vida do grupo: foi um momento de racha e quebra por um lado, e de exploração 
de novos caminhos para a cena teatral brasileira, por outro.

Mariana Rodrigues Rosell (Universidade de São Paulo)
• A revolução do dia-a-dia: expressões da cultura política comunista em O último carro 

(1967/1976) e Rasga Coração (1974/1979)
Durante o regime militar brasileiro, as manifestações culturais desempenharam um importante 
papel para a oposição e o teatro constituiu-se na área cultural em que primeiro se organizaram as 
vozes da resistência. Nele também se colocaram os mais diferentes projetos políticos que faziam 
divergir e convergir a oposição, ampliando o espaço de discussão e também os temas postos em 
debate. Dentre os principais projetos políticos que tiveram lugar nos palcos brasileiros, destacamos 
aquele, de certa maneira vinculado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), que teve nas obras de 
dramaturgos como Oduvaldo Vianna Filho e João das Neves expressão bastante significativa. 
Apesar disso, não se pode dizer que o PCB tenha desenvolvido uma política cultural oficial. Desde 
a Declaração de Março de 1958 – que apesar de não abordar a temática cultural de maneira es-
pecifica teve reflexos muito importantes nessa área de atuação – o partido havia abandonado a 
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política cultural zdanovista (política cultural vinculada às regulamentações de Andrei Zdanov, com 
vigor do realismo socialista) e repensava sua atuação em termos de valorização da “questão demo-
crática”. Essa linha de atuação pautou a agenda política do PCB durante o regime militar, agenda 
essa para a qual a cultura de modo geral e os artistas e intelectuais foram de extrema importância. 
Diante disso, a dramaturgia de inspiração marxista foi uma importante porta-voz do projeto polí-
tico pecebista, sobretudo durante os anos 1970. Articulando a pesquisa estética a elementos que 
constituem a cultura política comunista, esses e outros dramaturgos contribuíram para a discussão 
e a reelaboração das propostas políticas defendidas e sustentadas pelo PCB. 
Esse trabalho pretende identificar e analisar como elementos da cultura política comunista – entre 
eles, o anti-imperialismo, a moralidade comunista e o destacado papel de artistas e intelectuais –, 
se manifestaram e foram representados nessas duas importantes peças da dramaturgia comunis-
ta. Atentamos, especialmente, para aqueles elementos que podem ser considerados peculiares da 
cultura política brasileira, como a disposição à flexibilidade e à conciliação, o personalismo e a mo-
bilização nacionalista, que se fundiram à cultura política comunista geral, gerando características 
peculiares da cultura política comunista no Brasil.

Cássia Abadia da Silva
• “Um ato confuso de amor” com “uma soma feliz de talentos” de “uma peça contraditória” – 

A (des)construção de “O Percevejo” pela crítica
Aventurando-se em um diálogo entre História e Teatro, nos deixamos levar pelos encantos do últi-
mo acreditando que seus artefatos nos contam e evidenciam as práticas, as experiências, as lutas, 
as ideias e os sonhos daqueles de outrora que habitam as diferentes temporalidades que também 
costumamos chamar de passado. A arte teatral e assim como a de historiar adentram estes outros 
tempos e lugares e dão uma nova vida aqueles então esquecidos, os tornam presentes, contempo-
râneos para seus espectadores.
Frente a efemeridade da cena teatral que se esvai com o apagar das luzes da ribalta, o que fazer 
quando propomos rememorar e recontar tal experiência por meio de nossa escrita? Revisitar o 
passado repleto de “agoras” por meio da arte teatral implica enfrentar o desafio da própria ma-
terialidade de evidências, afinal o registro mais valioso e com maior riqueza de detalhes está na 
memória daqueles que vivenciaram e compartilharam o fazer teatral seja no palco ou na plateia.
O texto teatral na maioria das vezes ganha grande parte da atenção em nossas análises, de um lado 
por ser o registro material de mais fácil acesso e de outro por conseguir resistir às intempéries do 
tempo, entretanto temos buscado outras possibilidades que nos permitam pensar acerca da trans-
posição do texto para o palco, com a intenção de que a encenação também possa ocupar um lugar 
central em nossos estudos e escritos.
Outros sujeitos do fazer teatral ganham a nossa cena enquanto objetos, fontes e documentos 
como os figurinos, a cenografia, registros fotográficos e fílmicos, a crítica dentre outros, “restos” 
que estamos a juntar a fim de compor o que outrora fora o todo de uma encenação.
Deste modo, nossa proposta tem a finalidade de tomar a encenação do texto teatral, “O Perceve-
jo” do poeta russo Vladímir Maiakóvski, escrito entre 1928/1929 e levado aos palcos brasileiros na 
década de 1980, pelo saudoso diretor Luís Antonio Martinez Corrêa e um interessante grupo de 
artistas e intelectuais. Passados mais de trinta anos, o que terá restado daquele artefato artístico 
considerado como um dos mais promissores da temporada teatral de 1981 segundo a crítica? 
Tendo em vista a importância e o lugar da crítica para o crescimento e desenvolvimento do fazer 
teatral, para a historiografia do teatro brasileiro, também tomamos detidamente a crítica (aquelas 
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que nos chegaram) na tentativa de compreender o modo que ela por meio de seus representantes 
como Yan Michalski, Sábato Magaldi dentre outros construiu suas versões acerca de o premiado 
“Percevejo”.

Vera Regina Martins Collaço (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• O corpo senil de Dona Maria I na composição cênica de Berna Santanna

Antonio Cunha escreveu em 1999 o drama monológico denominado de Dona Maria I, A Louca. 
O texto foi levado ao palco pela atriz ilhôa Berna Sant’Anna, no papel título, em setembro desse 
mesmo ano. A peça reconstrói os dois dias em que Dona Maria I ficou dentro do navio atracado 
no Rio de Janeiro, em 1808, por não ter condições, físicas e mentais, de enfrentar a realidade de seu 
exílio. Seu corpo chegou ao Brasil, doente e fragilizado. E, sua alma ficou presa em Lisboa. Dividido 
estava seu corpo e sua mente entre a sanidade e a loucura aterradora que a paralisava de medo e 
angustias. Nesta comunicação pretende-se debater como a atriz Berna Sant’Anna materializou esse 
corpo fragmentado entre o sonho e o pesadelo, entre um passado feliz e um presente que adentra-
va na “boca do inferno”. Este trabalho se realiza através de leituras de imagens do espetáculo e de 
entrevista com a própria atriz, na busca de suas memorias da cena e da personagem.

Walquiria Pereira Batista (Universidade Federal de Goiás)
• O teatro comunitário à luz da História Cultural: um estudo sobre a Associação Cidade Livre, 

de Aparecida de Goiânia
O presente trabalho tem o propósito de estudar o teatro comunitário da Associação Sociocultural 
Cidade Livre, de Aparecida de Goiânia, na perspectiva da História Cultural. Para isso, pretende-se 
voltar para o conceito de teatro comunitário, no contexto da periferia, a partir de paradigmas 
que permitam historicizar essa arte à margem das estéticas hegemônicas. A referida Associação 
iniciou as suas atividades no ano de 2004, se dedica a projetos como o “Sonho e arte na periferia”, 
baseados em um tripé, a saber, o social, o pedagógico e o humor. A hipótese deste estudo é a de 
que certos conceitos, correntes e campos da História Cultural propiciam algumas das chaves para 
examinar a natureza estética e ideológica desse teatro. Nesta medida, a linguagem teatral dá a ver 
formas de representação da realidade, ideias, valores e aspirações das pessoas que residem nos 
bairros carentes da região de Aparecida, como no espetáculo Cidade Livre, sua história, sua gente, 
construído da memória dos atores. As sensibilidades constituem, nesse contexto, forma privilegia-
da do conhecimento, tanto no fazer teatro quanto no fazer história, observando-se que o enfoque 
aqui se dirige para as histórias de vida, que carregam os sentimentos, os sonhos e as inquietações 
dos socialmente excluídos, tendo como foco as subjetividades das chamadas “pessoas comuns”, na 
acepção da micro história. Por sua vez, a dramaturgia da cena, de criação coletiva, alia áreas que, 
por si, dialogam com a História Cultural, como a literatura e a imagem, faz da cidade um objeto de 
reflexão e, por conseguinte, traz à tona o tema da identidade com sua noção de pertencimento.
No caso, a identidade é vista como construção simbólica dos aparecidenses da Cidade Livre, a qual 
os reúne em torno de uma realidade sociocultural e lhes confere o senso de comunidade, cuja resis-
tência é levada à ribalta, que conjuga princípios de cidadania e transformação social. A encenação 
se caracteriza pela linguagem engajada do humor crítico que cumpre o seu papel de denunciar 
os descaminhos da polis Aparecida, despertando à conscientização de seu meio. Desse modo, o 
teatro se torna um espaço privilegiado para refletir questões de identidade e, ao discutir as contra-
dições sociais à sua volta, atua no processo educacional de sua comunidade. Finalmente, deve-se 
notar que o estudo ora proposto, diz respeito não apenas a experiências já realizadas pela Associa-
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ção em questão, como a práticas que se encontram em pleno curso, identificando na história do 
tempo presente mais um campo da História Cultural a se destacar. Com este trabalho, espera-se 
contribuir para futuras pesquisas acerca do teatro no entorno de Goiânia, as quais consideram o 
sentido político do fazer história de um fazer teatral periférico.

Lígia Gomes Perini (Cnpq)
• Viudas (Ariel Dorfman) e Viúvas (Ói Nóis Aqui Traveiz): entre textos e imagens.

Este trabalho tem o propósito de contribuir para os estudos que buscam convergências entre his-
tória e teatro, por meio da análise do texto teatral Viudas (1991) do argentino/chileno Ariel Dor-
fman e da sua apropriação para a cena em 2011 através do espetáculo Viúvas – performance sobre 
a ausência encenado pelo grupo gaúcho Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. Assim, a propos-
ta é analisar, no texto e na cena, as representações, leituras, apropriações e significados acerca de 
regimes ditatoriais que vêm sendo construídas na América Latina, especialmente no que se refere 
à sua principal ferida não cicatrizada: os desaparecidos e mortos políticos.
Em linhas gerais, a história de Viudas se passa em um pequeno povoado chamado Camacho, que 
fica às margens de um rio onde mulheres lavam roupas. Todos os homens do povoado estão desa-
parecidos, com exceção de uma criança e de um adolescente, Alexis, neto de Sophia, a protagonis-
ta. Um dia, ao estarem na margem do rio, as mulheres veem um cadáver. Embora não fosse possível 
reconhecer seu rosto, Sophia acredita ser de seu pai. A partir daí a história mostra a luta de Sophia 
para conseguir autorização do tenente da cidade para enterrar seu pai enquanto, com o passar dos 
dias, outros corpos vão aparecendo e sendo reconhecidos pelas mulheres como de seus familiares. 
Nesse caminho entre texto e cena, entre livro e palco, a proposta é apreender questões inerentes 
ao Chile e ao Brasil acerca dos perseguidos políticos pelas ditaduras militares, bem como as repre-
sentações no teatro latino-americano. Percorrer as pontes que ligam as múltiplas facetas desse pro-
cesso que marca o encontro do texto de Dorfman com as performances do Ói Nóis Aqui Traveiz, 
considerando o universo da apropriação e da criação de sentidos/significados.

Carina Maria Guimarães Moreira (UFSJ)
• O Político na cena: história e teatro.

A presente comunicação pretende apresentar meu atual projeto de pesquisa, que encontra-se ain-
da em fase inicial. O projeto “As formas do político na cena contemporânea” propõe realizar, ao 
longo de dois anos, dois processos de investigação cênica a fim de levantar possíveis metodologias 
de construção de uma encenação que se pretende como política, partindo-se do pressuposto de 
que a dimensão política presente num produto artístico é fruto de um posicionamento intrínseco 
ao fator estético. Para tal, procurar-se-á, a partir da experimentação prática, refletir sobre a poten-
cialidade do político na linguagem cênica, e sobre suas componentes históricas e de historicida-
de, embasando-nos no conceito de Teatro Épico desenvolvido por Bertolt Brecht, Peter Szondi e 
Anatol Rosenfeld, acreditando que nesse influxo teatro e história reside forte potencial político. Tal 
propõe-se discutir no contexto das práticas de criação coletiva desenvolvidas no Brasil, permitindo 
assim refletir sobre as possibilidades do produto estético dentro do conceito de coralidade pensa-
do por Jean-Pierre Sarrazac.

053. História Ambiental: ciência, tecnologia e recursos naturais
Coordenação: Dominichi Miranda de Sá, Jó Klanovicz
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Resumo: Os desafios da sustentabilidade, os movimentos sociais e as ameaças naturais do mundo 
contemporâneo são temáticas que exigem estudos no campo da História. A História Ambiental é 
um lugar privilegiado para abordar tais discussões. Os desafios da sustentabilidade, os movimen-
tos sociais e as ameaças naturais do mundo contemporâneo são temáticas que exigem estudos 
no campo da História. A História Ambiental é um lugar privilegiado para abordar tais discussões. 
Esta proposta envolve múltiplos temas, que relacionam os estudos das relações entre sociedade 
e natureza, desde a reconstrução do mundo natural até suas mais diversas representações e usos: 
discursos, práticas, tecnologia e ciências, percepções do mundo natural.
Tida, na modernidade, como o método por excelência de investigação dos fenômenos naturais, 
a ciência foi considerada uma das molas propulsoras das questões ambientais contemporâneas: 
testes nucleares, uso de aditivos químicos na agricultura, pesquisas com transgênicos. Disciplinas 
científicas se consolidaram em consonância com agendas de preservação ambiental, com foco 
na conservação da biodiversidade. É na perspectiva de compreensão das relações entre ciências e 
recursos naturais que apresentamos esta proposta. Procura-se reunir pesquisas dedicadas a temas 
como: 1) História Ambiental e História das Ciências na discussão sobre padrões de conquista e 
dominação de recursos naturais; 2) Produção científica, políticas e apropriações públicas e pri-
vadas dos recursos naturais; 3) Circulação e intercâmbios globais de ideias, agentes e tecnologias 
ligados ao aproveitamento econômico da natureza; 4) Processos de manejo de recursos, além de 
projetos de comodificação da natureza em articulação com monoculturas, transformação de bio-
mas e expansão de fronteiras agrícolas; 5) Natureza como objeto de ciência, disputas políticas e 
temário central dos debates contemporâneos sobre o uso sustentável de recursos e preservação da 
biodiversidade; 6) Biopirataria e natureza como patrimônio nacional; 7) As relações entre saúde e 
ambiente na história das pesquisas cientificas sobre pragas agrícolas e agrotóxicos; 8) Saberes cien-
tíficos sobre o mundo natural como cartografia e geografia, botânica, agronomia e história natural, 
ecologia e biogeografia, evolução e genética.
Justificativa: Na história ambiental, destacam-se como objetos o exame das paisagens e ambientes 
naturais do passado, a investigação dos modos humanos de produção econômica e seu impacto 
sobre o ambiente, a história de movimentos políticos e das iniciativas legais de proteção ambiental, 
a discussão sobre as escolhas que foram feitas em termos de usos de recursos naturais e suas conse-
quências contemporâneas, tais como desastres ambientais, a história das ideias, dos discursos e das 
representações sobre o mundo natural, articulando dimensões orgânicas, sociotécnicas, políticas, 
culturais, econômicas, enfim, as que são construídas pela mão humana e as que são tidas como 
‘naturais’, do mundo palpável. É nesse campo de possibilidades de pesquisa que a história ambien-
tal encontra-se com a história da ciência, porque ambas estão trabalhando com preocupações 
semelhantes, tais como as sensibilidades sobre os modos de conhecer o passado das relações entre 
humanos e mundo natural; as semelhanças e diferenças, rupturas e continuidades entre escolhas 
e circunstâncias do passado e do presente em termos ecológicos; os papéis, discursos, autoridades 
e mediações preexistentes na construção do conhecimento sobre o humano e o não humano, ou 
ainda sobre as modalidades utilizadas para conhecer essas mesmas relações. Nesse sentido, preten-
de-se construir o diálogo entre esses dois campos a partir de temas diversos, com a finalidade de 
aprofundar interpretações sobre as interações humano-naturais.
O Simpósio Temático pretende reunir pesquisadores e estudantes dedicados a essas temáticas, 
mas buscando aprofundar essas vertentes por meio do diálogo entre diferentes abordagens e es-
tudos de caso. Nossa intenção é contribuir para a reflexão e discussão sobre as formas pelas quais 
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disciplinas científicas e cientistas foram importantes para a criação e a consolidação de agendas e 
instituições que configuraram tentativas de conhecer e regulamentar a exploração dos recursos 
naturais, especialmente no Brasil.

Jackson Alexsandro Peres (Sec. de Ed. de Santa Catarina - Prefeitura Mun. de Palhoça)
• Baixada do Maciambú: a exploração dos recursos naturais nos relatos de viajantes entre os 

séculos XVI e XIX
A Baixada do Maciambú é uma região que se localiza no sul do Município de Palhoça, no Estado 
de Santa Catarina. Configura-se como um local de grande interesse científico devido aos seus as-
pectos naturais. Situa-se entre dois importantes rios para região: o rio Maciambú ao norte, que 
dá nome ao local e o rio da Madre ao sul, que é o marco natural da divisa entre os municípios de 
Palhoça e Paulo Lopes. É considerada como uma das mais expressivas paisagens de restinga do 
litoral brasileiro por ser formada por cordões arenosos em forma de semicírculo, resultantes das 
oscilações do nível do mar durante milhares de anos. Os registros de ocupação humana remontam 
aos sambaquianos e ao longo do tempo, a região foi ocupada pelos Guarani e posteriormente por 
açorianos. Este artigo visa contextualizar a exploração dos recursos naturais na região da Baixada 
do Maciambú, a partir do século XVI, época que coincide coma chegada dos primeiros europeus. 
Essa região segundo os relatos de viajantes dos séculos XVI a XIX foi um importante refúgio para 
os navios que percorriam o litoral sul brasileiro em direção ao Rio da Prata. Desde o século XVI, 
então, os navegadores usufruíam dos recursos naturais, especialmente de água, lenha e caça. Além 
da extração de madeira, ainda conseguiam mandioca e farinha com os indígenas que habitavam 
a região e que cultivavam esta raiz. A abordagem segue os pressupostos da História Ambiental e 
por este motivo, dar-se-á destaque ao estudo e descrição da natureza local bem como a relação 
do homem com o meio em um processo de longa duração. As fontes usadas foram bibliografias 
específicas sobre o tema e principalmente os relatos de viajantes navegadores e naturalistas que 
estiveram no local.

Sandro Dutra e Silva (UEG/UniEVANGELICA)
• Devastação florestal no oeste do Brasil: uma história ambiental da expansão da fronteira 

agrícola em Goiás nas décadas de 1930 e 1940
Este trabalho examina os processos de expansão da fronteira agrícola e de crescimento populacio-
nal em Goiás, nas primeiras décadas do século XX, e a sua ligação com a devastação florestal. O 
procedimento metodológico adotado foi o da análise documental. Foi feita uma história ambiental 
da área, baseada na consulta e interpretação das fontes como relatos de viajantes e naturalistas do 
século XIX, relatórios de geógrafos do século XX, matérias jornalísticas e outras narrativas que des-
crevem paisagens e o processo de transformação e devastação de uma grande área florestada. O 
território estudado é a região de enclaves florestais no Cerrado, conhecido como “Mato Grosso de 
Goiás”. O recorte espacial focaliza a Mata de São Patrício, a parte mais exuberante do “Mato Gros-
so de Goiás”, localizada na porção norte dessa floresta. Esse enclave de floresta tropical decidual 
ficou preservado até as primeiras décadas do século XX, em função da modalidade de produção 
característica das fronteiras de mineração e de criação de gado, que utilizaram apenas levemente 
os recursos florestais. A partir das décadas de 1930 e 1940, no entanto, a região recebeu grande 
fluxo migratório, impulsionado pelas políticas de colonização agrícola da chamada “Marcha para 
Oeste”. Em associação com a construção da nova capital de Goiás, com a construção de estradas e 
ferrovias, essa colonização determinou a devastação dessa área florestal.
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Mário Roberto Ferraro (UEG)
• Estudos sobre a expedição científica chefiada por Alberto Löfgren à Serra da Mantiqueira, 

em 1897
O objetivo desse “paper” é analisar a expedição científica chefiada por Alberto Löfgren, da Comis-
são Geográfica e Geológica de São Paulo (CGG) à Serra da Mantiqueira, no sul mineiro, em 1897, 
patrocinada pelo Barão da Bocaina, proprietário de um grande complexo de fazendas na região, 
para avaliar cientificamente o clima da região com o objetivo de construir um sanatório para tu-
berculosos. Löfgren foi acompanhado pelo fito-patologista F. Noak e por Arsenio Puttemmans. Os 
relatos de Löfgren foram publicados na Revista Agrícola. Neles é possível de se observar a concep-
ção de natureza, que oscila entre o romantismo, expresso na postura do cientista, que se deslumbra 
diante da vegetação e do relevo e chega propor o turismo rural, pois todos poderiam se extasiar 
diante daquela maravilha e, contraditoriamente e implicitamente, a do contratante, que estava in-
teressado na exploração econômica da área, pois concebia a natureza e como um recurso natural a 
ser explorado economicamente, o que implicaria na extinção da floresta e dos campos. Foram por 
nós analisadas as observações de Löfgren sobre o meio ambiente do ponto de vista do potencial 
de sua ocupação agrícola, uma vez que aquela região não era propícia ao café; a importância da 
construção de uma ferrovia, como forma viabilizar a ocupação do solo naquelas paragens; a avalia-
ção do potencial extrativista da área (madeiras da mata de pinhal); a flora dos diferentes níveis de 
altitude; bem como o clima da área, que era procurada espontaneamente por pessoas interessadas 
na cura da tuberculose. Espontaneamente sim, mas não desavisadamente, pois a medicina da épo-
ca recomendava regiões com características alpinas para a cura dos tísicos. Conforme ocorria na 
visinha Campos do Jordão, estudada por Teodoro Sampaio em 1893, o Barão pretendia implantar 
ali um sanatório para esses doentes. Todavia, Löfgren não pôde responder imediatamente a sua 
demanda sobre o clima por falta de dados estatísticos, destarte criou uma estação meteorológica 
para coletá-los e assim comprovar cientificamente se ele era adequado ou não às terapias então em 
voga. Lançou também a intrigante pergunta: “Deverá essa opinião popular ser considerada como 
apoiada sobre uma base real, experimental ou científica?” Ou seria apenas “um eco de superstições 
longínquas (...) como certas crenças que são repetidas e aceitas sem serem discutidas e verificadas?” 
O sanatório foi criado em 1906 e funcionou até 1912, ou seja, fechou um ano depois da fundação 
do primeiro sanatório em Campos do Jordão. A história do sanatório da Vila de São Francisco ainda 
é desconhecida. Como opção metodológica, foram utilizados os autores consagrados da história 
ambiental brasileira e a concepção de história das ciências ligados à Maria Amélia Dantes.

Alberto Rafael Ribeiro Mendes (Eem Julia Alennquer Fontenele)
• Pecuária semi-selvagem: a formação de uma crítica sobre os processos pastoris cearenses e a 

defesa de modernização técnica na primeira metade do século XIX.
No início do século XIX, os métodos de criação no Ceará passaram a ser descritos como selva-
gens, bravios, rotineiros e entregues às forças da natureza. As críticas produzidas por viajantes e 
naturalistas, “os homens de ciência”, denunciavam o “atraso” das práticas pastoris, a destruição da 
natureza provocada por processos tradicionais, a ausência de trabalho sistematizado, a dependên-
cia da natureza, e pregavam a necessidade de modernização da pecuária cearense, com vistas ao 
progresso econômico e ao futuro político do Ceará. Em 1799, o Ceará conquistava sua autonomia 
político-administrativa separando-se de Pernambuco, podendo comercializar diretamente com a 
coroa lusitana. Assim, necessitava restituir sua mais importante indústria, que encontrava-se mer-
gulhada numa profunda crise, em virtude do declínio das charqueadas. Esta pesquisa pretende 



811

compreender a formação de um discurso que colocava a pecuária cearense entre o atraso e a mo-
dernização, entre um passado, que precisava ser superado e um futuro, que seria antecipado por 
meio das novas técnicas pastoris. Confiantes na ciência e na técnica como elementos instituidores 
de progresso, os críticos da pecuária pregavam a classificação das espécies de gado, introdução da 
indústria do gado lanígero, observação dos ciclos reprodutivos dos animais, interferência nos cru-
zamentos, observação dos solos, do clima e da vegetação, a aclimatação de espécies exóticas, etc. 
O estabelecimento de novas relações com os recursos naturais necessários ao gado também estava 
na pauta dos discursos científicos, que em alguns momentos denunciavam a prática de queimada 
dos pastos, a derrubada de árvores, a ignorância dos criadores em relação ao potencial da natureza 
dos sertões cearenses. Nesse sentido, cabe analisar as formas de ver a natureza cearense e compre-
ender os significados atribuídos ao mundo natural.

Alda Heizer (Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro)
• Um inglês nos trópicos :o botânico John Cristhopher Willis e o Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro
A presente comunicação pretende apresentar resultados parciais de uma pesquisa sobre as mu-
danças implementadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro durante a direção do inglês John Cris-
thopher Willis ( 1912-1913) , dentre elas uma nova linha de pesquisa, uma proposta para coleções 
do jardim, a elaboração de uma Flora Brasileira e a inserção institucional nas redes sócio-técnicas 
das quais o botânico fazia parte. 
John Christopher Willis foi um botânico atuante, mantinha uma rede de trocas e circulação de co-
nhecimento através de suas ligações com instituições e cientistas, na Europa e na Índia. Teve papel 
importante no contexto da botânica em geral, e no Brasil, em particular, nas primeiras décadas do 
século XX.
As reflexões aqui propostas se inserem num debate historiográfico que privilegia a análise da tra-
jetória histórica de atores, instituições e práticas científicas em espaços de sociabilidade distintos 
(como jardins botânicos, sociedades científicas, museus de história natural) e o campo, plenamen-
te articuláveis.

Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti (URCA)
• Natureza interpretada, memória ressignificada na obra: Marchas e Combates

O livro A Coluna Prestes: Marchas e Combates escrito pelo membro e ex-secretário da Coluna Pres-
tes, Lourenço Moreira Lima, é um esboço completo das investidas dos prestistas ao percorrer o país 
na década de 1920. Trata-se de uma obra bastante elucidativa para quem deseja conhecer a ideo-
logia prestista contra as forças legalistas do governo de Artur Bernardes, então presidente. Nele, o 
autor é reconduzido pelos meandros da sua memória para registrar com brilhantismo as façanhas 
dos integrantes da Coluna Prestes no interior do país. Nessa proposta, a obra é lida procurando 
compreender através dos registros e das narrativas do autor, as experiências que estes tiveram em 
relação à natureza no espaço hoje entendido como região nordeste, especialmente quando estes 
atravessaram as terras alencalinas. Onde o autor deixa registrado nesta obra, por meio de suas 
lembranças, as surpresas e dificuldades pelas quais eles, os prestistas, passaram ao se depararem 
com uma diversidade de biotas nesta parte do país, com particular atenção para a estadia destes 
quando atravessaram o Ceará. Assim, busco apresentar nesta comunicação alguns dos percalços 
pelos quais enfrentam os prestistas frente à natureza ao atravessarem esta parte do país. Para tanto, 
consideraremos as próprias descrições do autor em relação ás diversas paisagens encontradas e 
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expressas pela natureza, e mesmo como estes se comportavam diante dos desafios impostos pela 
mesma, dada à diversidade de biotas encontrada nesta parte do país e, mesmo, num único espaço. 
Para esta empreitada, consideraremos o que nos informa Simon Schama, quando este nos permite 
entender que através das paisagens descritas por nossos informantes, sejam cronistas ou viajantes 
podemos ressignificar os espaços e, também, os discursos produzidos em relação aos mesmos. 
Nesse sentido, o esforço se dá em procurar entender as representações que tiveram os prestistas 
em relação á natureza da região nordeste, inclusive tomada por estes, como um recurso ideológico 
e político que justificassem seus propósitos. De modo, que se forja um estereótipo sobre a mesma 
usada inclusive, como estímulo para legitimar o discurso político no sentido tornar eficaz aos seus 
interesses.

Silvio Cesar Alves Rodrigues (IPPUR - UFRJ)
• A Baía de Sepetiba no Século XXI: Cercamentos e o aumento escalar dos impactos 

socioambientais
A Baía de Sepetiba, localizada no Rio de Janeiro, é reconhecida pelos predicados ambientais vincu-
lados a atividades extrativas artesanais e contemplativas de baixa escala e impacto. A partir do final 
da década de 1950, sua paisagem foi sensivelmente castigada com a instalação de plantas fabris, 
impactando o ambiente flúviomarinho por exigir retificações para o assentamento e, principal-
mente, por contamina-la com o despejo de metais pesados, atribuindo a feição de “zona de sacri-
fício”. Na contemporaneidade, muito facilitado pelo histórico de contaminação, as instancias do 
poder voltaram a articular interesses, amparados por uma miríade de discursos - desde a recupe-
ração dos passivos ambientais até a promessa de desenvolver a região -, e a transforma em alvo de 
empreendimentos logísticos portuários e industriais. No objetivo de estabelecer matrizes produti-
vas a baía novamente é submetida a transformações geomorfológicas, carimbadas como impres-
cindíveis para ajudar o país a alcançar condições de eficiência e competitividade. A modificação 
imposta na forma, na percepção e compreensão de valores, sob o traço do capital e a expensas do 
erário público, promove experiências reforçando o empenho em reconfigurar por meio de aterros 
dos manguezais, soterramento do espelho d’água, remoção de remanescente da mata atlântica, 
edificação de estruturas e criação de áreas de exclusão. Paralela à catálise de ameaças a qualidade 
ambiental, com transformação da paisagem natural, se evidenciam riscos as cargas culturais e as 
compreensões de vida, quando as interferências potencializam perdas referenciais, sobrepõe e/ou 
apagam as marcas inscritas na memória. Imersos a projeção de um cenário afeito a disputas de po-
der e lutas pela apropriação do espaço, propomos nesse exercício conhecer algumas experiências e 
efeitos espraiados sobre o domínio ambiental e tecido sociocultural. A ideia é refletir sob o prisma 
da historia ambiental e urbana o movimento de desestruturação e reestruturação, ordenado por 
tentativas de apropriação - com maior recorrência numa rugosidade urbana e economicista que 
se pretende afirmar as práticas e hábitos tradicionais - em meio à invasão de empreendimentos e 
aumentos de escala sobre um complexo ecossistema reprodutor de vida. Também pretende obser-
var a efervescência de interesses, cumplicidades e permissividades que permitem a incorporação e 
privatização do território, agora cercado por muros simbólicos e concretos, no objetivo de inten-
sificar seus usos em defesa de pretensos vetores de crescimento econômico, que promovem uma 
espécie de “enclosure” no século XXI.

Bruno Rangel Capilé de Souza
• A transformação da socionatureza carioca e a apropriação das seções do alto curso dos rios 



813

urbanos no final do século XIX
O Rio de Janeiro tem uma história rica e complexa de sua expansão e sua inserção em seu ambiente 
biofísico, modificando-o e sendo modificado por ele. Este híbrido chamado cidade é ao mesmo 
tempo natural e social, orgânico e mecânico. O presente trabalho busca compreender as apropria-
ções sociais e as modificações estruturais na socionatureza do alto curso das bacias que se encon-
tram no maciço da Tijuca (rios Carioca, Maracanã, Joana, etc.). Existia uma grande diversidade nas 
maneiras em que tais rios eram apropriados pelos diferentes setores da população humana: abas-
tecimento d’água; banho, irrigação, etc. Para isto era necessário intervir com modificações como 
aterros, barragens, desvios, encanamentos, pontes, diques de contenção, muros, dentre outras. O 
recorte temporal abrange grande parte do Segundo Reinado do Império brasileiro, momento em 
que o crescimento populacional, a insuficiência de políticas públicas de saneamento e abasteci-
mento, e outros fatores, coincidiram com intensas modificações na socionatureza da parte alta 
desses rios. As mudanças no meio sugerem que nossos usos e apropriações também devam ser 
modificados, já que a sociedade interage de maneira acoplada ao seu ambiente. A própria expan-
são urbana parece ser melhor entendida nesse aspecto, pois existem forças do mundo biofísico que 
moldam as possibilidades de crescimento da cidade, como oferta de água, limitação topográfica. 
Do mesmo modo que há forças sociais (tecnologia, política, obras públicas, discursos, etc.) que 
também moldam as possibilidades do crescimento urbano, assim como modificam o ambiente, 
e consequentemente remoldam as possibilidades das forças do mundo biofísico. Esses diversos 
acoplamentos afirmam a noção das múltiplas redes por trás dos rios urbanos, matizando resistên-
cias de grupos socialmente desprivilegiados e imposições de grupos socialmente privilegiados, o 
coletivo cultural de ideias que mobilizam tais grupos, a passividade e a intervenção do ambiente 
biofísico. Assim, o uso da terra por plantações de cafezeiros, extração de madeira, carvoarias, e até 
mesmo a cultura de chá, esteve vinculado com o desmatamento e a diminuição da vazão dos rios 
que abasteciam a cidade. Enquanto a classe dos engenheiros se desenvolvia institucionalmente 
no Rio de Janeiro, o discurso do governo imperial tendia para a centralização das atividades de 
interesse para o abastecimento d’água. A transformação de ecossistemas “sadios” em “não-sadios” 
compromete suas funções ecológicas (oferta de água, ar puro, contenção de erosão) e a apropria-
ção social (banho, lenha, caça). O papel da história aqui é construir uma narrativa que seja sensível 
às transformações dessa socionatureza que possui ao mesmo tempo questões sociais e ambientais 
que também são transformadas de maneira mútua.

Islândia Marisa Santos Bezerra (Prefeitura Municipal de Campo Redondo)
• Enchente e cidade: intervenções técnicas e configuração de um sistema de risco (Santa Cruz, 

1900-1981)
Na noite do dia primeiro de abril de 1981, a cidade de Santa Cruz foi tomada por uma inundação 
que destruiu o sangradouro do açude Santa Cruz e de boa parte da cidade, fazendo com que a po-
pulação das áreas mais baixas abandonasse suas casas. Residências e ruas mais próximas ao açude, 
ao rio Trairi e ao riacho do Pecado foram totalmente afetadas, sendo muitas das casas e prédios 
públicos completamente destruídos. Localizada no interior do estado do Rio Grande do Norte, 
a cidade de Santa Cruz é marcada por um clima muito quente e semiárido. Com uma média de 
precipitação pluviométrica normal de 498.7 mm ao ano, a cidade é acometida pelas secas desde 
o início de sua fundação, por volta do ano de 1831. O processo de desenvolvimento da cidade 
tornou necessária a intervenção sobre o meio, em especial com relação às escolhas feitas a respeito 
dos usos dos recursos hídricos, sobre as quais prevaleceu a política de açudagem. Tendo em vista 
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as modificações empreendidas no entorno da cidade, pretendemos compreender como se estabe-
leceram as relações entre a sociedade local e o meio natural, principalmente como essas relações 
configuraram um espaço transformado pela técnica. Assim, temos como objetivo analisar de que 
forma as intervenções humanas afetam o ambiente ao seu redor, modificando-o de forma a aten-
der às suas necessidades e interesses. Para o desenvolvimento deste trabalho, a História Urbana 
se faz necessária como aporte para a compreensão da relação estabelecida entre a sociedade e o 
meio, o qual é constantemente reconstruído e transformado através da técnica. Dentre as fontes 
de pesquisa, destacamos depoimentos orais – em especial do prefeito de Santa Cruz no período 
em que ocorreu a enchente –, plantas do DNOCS elaboradas para a construção do açude Santa 
Cruz e um relatório de vistoria da década de 1970, os quais nos possibilitaram observar que havia 
se configurado uma situação de risco no período anterior ao desastre provocado pela enchente.

Erika Marques de Carvalho
• A trajetória do engenheiro agrônomo Alceo Magnanini no Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (1967-1974)
O governo militar brasileiro (1964-1985) caracterizado pela construção de um Estado interventor 
criava órgãos e projetos articuladores das pautas do desenvolvimentismo nacional. Este, com base 
no capitalismo moderno voltado para a expansão agrícola e industrial, estava diante das perspec-
tivas ambientais da época que discutiam a utilização dos recursos naturais e a conservação da na-
tureza. Neste contexto, nos propomos a analisar a trajetória profissional do engenheiro agrônomo 
Alceo Magnanini (1925-) que ocupou diversos cargos em instituições governamentais de preserva-
ção da natureza e que possuía uma formação influenciada pelo pensamento ecológico preocupado 
com as ameaças da agricultura e da ampliação das fronteiras agrícolas no equilíbrio das estruturas 
naturais. Magnanini formou-se em Engenharia Agronômica na então Escola Nacional de Agrono-
mia (atual UFRRJ; em 1948) e iniciou sua trajetória profissional no Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Foi também chefe da Seção de Pesquisas Florestais no Serviço Florestal Brasileiro 
do Ministério da Agricultura (1956-1960) e diretor do Parque Nacional da Tijuca (1964-1967), por 
exemplo. Destacando-se no âmbito das tentativas governamentais de criar políticas racionais para 
a economia rural brasileira, foi convidado a integrar a Comissão de Trabalho do Código Florestal 
de 1965. No entanto, é o seu trabalho como diretor do Departamento de Pesquisas e Conservação 
da Natureza, no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) de 1967 a 1974, o foco 
do trabalho a ser apresentado no XXVIII Simpósio Nacional de História – Anpuh. Criado em 1967 
através do Decreto Lei n. 289, o IBDF estava vinculado ao Ministério da Agricultura e direcionava-
se a compreender setores de preservação da fauna, projetos de reflorestamento, administração 
de parques nacionais e reservas biológicas e de facilitar o comércio exterior de produtos silvestres 
brasileiros. Em seu cargo no instituto, Magnanini participou da criação e do funcionamento de di-
versos parques nacionais e reservas biológicas, além de promover projetos e pesquisas de proteção 
à fauna e flora. Nosso objetivo então é analisar a atuação do engenheiro agrônomo como cientista, 
através de suas relações oficiais e extraoficiais, para a criação e consolidação da agenda do IBDF 
para a questão da gerência da economia rural juntamente com a preservação da natureza, no âm-
bito da política desenvolvimentista do Estado brasileiro à época.

Ingrid Fonseca Casazza (Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz)
• Ciência, patrimonialização e conservação da natureza (1930-1939)

O objetivo deste trabalho é discutir a questão da patrimonialização da natureza brasileira nos anos 
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de 1930 e como esta ocorreu a partir, tanto do conhecimento de suas possibilidades econômicas 
e científicas, quanto por meio da valorização de sua beleza e importância simbólica para a nação. 
Além disso, pretendemos ressaltar que a participação no aparato governamental de cientistas em-
penhados na defesa e nacionalização da natureza brasileira, garantiu a conservação do patrimônio 
natural à luz da ciência. Em 1937 a natureza foi incluída formalmente na política de preservação do 
patrimônio nacional brasileiro, com a criação do Sphan, órgão ao qual foi atribuída esta tarefa. As-
sim, os monumentos naturais, sujeitos a tombamento, também poderiam compor o patrimônio 
histórico e artístico nacional. No entanto, almejamos mostrar com este trabalho que o Sphan não 
inaugurou ou deteve o entendimento da natureza enquanto patrimônio da nação e não foi o locus 
onde se deu a sua proteção enquanto tal. Antes da criação do Sphan a natureza brasileira já estava 
sendo tratada desta maneira. As leis e outras iniciativas que buscaram a proteção do patrimônio 
natural no Brasil, durante a década de 1930, não visaram transformar a natureza em monumento a 
ser preservado em seu aspecto primitivo, intocável. Porém, buscaram a sua conservação, a partir da 
regulamentação de sua exploração. Garantir a conservação das águas, dos minérios e de espécies 
de nossa fauna, significava zelar pela não extinção das riquezas de nosso país. E essa natureza, fonte 
de riquezas, representava um importante patrimônio nacional, pois era um recurso indispensável 
para um Estado que se queria desenvolvido e autônomo. Deste modo, pretendemos mostrar que 
durante o período analisado a defesa do patrimônio natural brasileiro ocorreu muito mais por 
meio de leis e outras iniciativas que buscaram a sua proteção e a regulamentação de sua explora-
ção do que através de sua inscrição em um dos Livros do Tombo.

Júlia Lima Gorges (Casa de Oswaldo Cruz)
• O conservacionismo em ação: o Parque Nacional de Itatiaia e a administração de Wanderbilt 

Duarte de Barros (1943-1957)
Este trabalho possui como objetivo analisar o Parque Nacional de Itatiaia (PNI) em seus primeiros 
anos de funcionamento e especificamente na administração de Wanderbilt Duarte de Barros (1916-
1997), no período de 1943 a 1957. Pretende-se analisar os anos iniciais do PNI, sua consolidação 
institucional como uma unidade de conservação aliando-a a trajetória de Wanderbilt Duarte de 
Barros. Examinar a incorporação do conservacionismo como uma das metas e objetos da carreira 
de Duarte de Barros, com análise de sua produção científica e argumentar que a administração do 
parque e sua obra científica no período foram indissociáveis também são objetivos deste trabalho.

Natascha de Vasconcellos Otoya (Sociedade Brasileira de cultura Inglesa)
• Estudos pós-coloniais e história ambiental – contribuições, conexões, aplicações

Os estudos pós-coloniais e a história ambiental possuem em suas bases, ainda que de formas dis-
tintas, críticas à modernidade como projeto - uma modernidade eurocentrada, confiante na ci-
ência e no progresso, que emanaria de um, ou alguns poucos centros para as periferias mundiais. 
Diversos autores destas duas linhas de pensamento se debruçaram sobre esta questão para lançar 
olhares mais inclusivos aos processos históricos dos últimos cinco séculos – por um lado, pensado-
res pós-coloniais buscam construir narrativas que considerem as formas híbridas que os encontros 
coloniais geraram; por outro, historiadores ambientais analisam o escopo da ação humana na Terra 
face à natureza, que em sentido amplo, abrange desde microrganismos unicelulares à planetas, 
estrelas e galáxias. 
Ambas reflexões acabam por redimensionar a pegada (footprint) de seres humanos, retirando-
lhe a ênfase de uma ação deliberada sempre rumo ao progresso. Paralelamente, tais ponderações 
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chamam atenção para dimensões não contempladas por esta modernidade: os encontros tan-
to culturais quanto biofísicos – em outras palavras, encontros entre homens e entre homens e o 
mundo natural. Considerar tais encontros contribui também para borrar duas divisões típicas da 
modernidade: aquela que opõe colonizador/colonizado ou civilizado/selvagem e outra que separa 
sociedade e natureza. Assim, este texto pretende: analisar as contribuições de alguns autores destes 
campos, apontar possíveis conexões entre teorias pós-coloniais e história ambiental e, finalmente, 
ponderar de que forma este arcabouço teórico pode ser mobilizado na produção historiográfica 
atual.

Carlos Christian Della Giustina
• Mato Grosso de Goiás: estimativas de abrangência de uma paisagem devastada

O Mato Grosso de Goiás aparece em documentação histórica desde o século XXIII como um ex-
tenso enclave de floresta em uma paisagem predominantemente savânica no Planalto Central bra-
sileiro, atualmente descrito como bioma Cerrado. Saint-Hilaire quando esteve no estado de Goiás, 
em 1819, foi o primeiro cientista a identificar este ecossistema, como algo diferente da matriz pre-
dominante da paisagem. Na primeira metade do século XX, em meio à política de interiorização do 
Brasil, o Mato Grosso de Goiás foi objeto de intensa ocupação por projetos de colonização agrícola 
e de infraestrutra viária. Atualmente, estima-se que menos de um por cento da vegetação natural 
remanesçam na região de sua ocorrência. O objetivo desse trabalho é apresentar os resultados pre-
liminares sobre as estimativas da área de abrangência original do Mato Grosso de Goiás, por meio 
de técnicas de geoprocessamento.

Ana Carolina de Oliveira Dionísio (Universidade Federal de Santa Catarina)
• O fumo e as florestas: produção de tabaco, desmatamento e reflorestamento no Alto Vale do 

Rio Tijucas (SC)
Este trabalho busca destacar um dos principais impactos socioambientais da produção de tabaco: 
a derrubada de matas nativas e posterior reflorestamento com espécies exóticas para fornecimen-
to de lenha para as estufas de secagem de fumo. Tomando como recorte temporal inicial a década 
de 1970, que marca a expansão do cultivo de tabaco em Santa Catarina, nosso ponto de partida 
serão os relatos orais de fumicultores e ex-fumicultores de Major Gercino, Leoberto Leal e Nova 
Trento, municípios do Alto Vale do Rio Tijucas em que a atividade ainda é significativa. Na região 
Sul do Brasil, que abarca cerca de 95% de produção nacional de fumo – que, por sua vez, é a 2ª 
maior do mundo -, são cerca de 160 mil famílias de agricultores dedicadas à atividade, sendo que 
50 mil delas estão em Santa Catarina. Atrás apenas do Rio Grande do Sul, o estado é o 2º maior 
produtor de fumo do Brasil. Cerca de 85% do fumo produzido no Brasil é dirigido para o merca-
do externo, colocando o país também como o maior exportador do produto, liderança mantida 
desde 1993. O fornecimento de tabaco em escala industrial é articulado pelo sistema integrado 
de produção, em que as corporações tabagistas fornecem insumos e orientação técnica para os 
agricultores familiares, que contratam a obrigação de cultivar matéria prima exclusivamente para 
elas. No caso da região estudada, a maioria dos fumicultores trabalha com o tabaco tipo Virgínia, 
que após a colheita precisa ser seco em estufas alimentadas com lenha. Cada “estufada” dura de 6 
a 8 dias de fogo aceso ininterruptamente. Dependendo do volume da produção, são necessárias 
várias destas a cada safra. Até recentemente a madeira nativa era usada indiscriminadamente, mas 
seu uso foi proibido e substituído por espécies exóticas reflorestadas, cujo cultivo também pode 
acarretar ônus ambientais. Na perspectiva da história ambiental, que prioriza a análise das intera-
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ções entre humanos e a natureza, e com o aporte metodológico da história oral, investigaremos 
as percepções destes agricultores acerca dos recursos florestais e do impacto ambiental da sua 
atividade produtiva ao longo do tempo, além das relações entre a expansão do sistema integrado 
da fumicultura e o aumento do cultivo de pínus e eucalipto na região. Os relatos orais serão analisa-
dos em paralelo com materiais produzidos pelas fumageiras sobre reflorestamento, além de fontes 
oriundas de órgãos governamentais, como Censos Agropecuários e Sínteses Anuais da Agricultura 
de Santa Catarina. A revisão bibliográfica também aportará para o estudo.

Roberto Carlos Massei (Centro de Ciências Humanas e da Educação/UENP)
• O impacto ambiental da cerâmica vermelha no norte do Paraná

Esta comunicação visa apresentar pesquisa que venho realizando sobre cerâmica vermelha no nor-
te do Paraná. O objetivo é analisar o impacto que a atividade – produção de telhas e tijolos – pro-
vocou no ambiente nessa região do estado: no solo, nas várzeas dos rios que compõem sua bacia 
hidrográfica e na atmosfera. A pesquisa vai procurar estender o olhar para as outras quatro regiões 
produtoras de artefatos cerâmicos do Estado. As fontes se constituem inicialmente de documen-
tos oficiais e extraoficiais e depoimentos de pessoas envolvidas direta e indiretamente na atividade. 
Os relatórios técnicos, EIAs/RIMAs, Processos de Licenciamento Ambiental e papers, produzidos 
pelas agências estatais ou encomendadas por elas, serão fontes importantes de informação, sobre-
tudo com relação a dados quantitativos sociais, ambientais e econômicos. Por outro lado, não se 
pode esquecer as mulheres e os homens que têm participado ativamente no processo de produ-
ção de telhas, blocos cerâmicos e tijolos ou têm suas vidas afetadas pela lavra desse mineral não 
metálico. Em suma, procurar-se-á entender historicamente o impacto ambiental que a extração de 
argila, o corte de lenha e todo o processo produtivo dessa atividade provocou – e tem provocado 
– no norte do Paraná em suas várias dimensões. Cumpre destacar, finalmente, que este trabalho 
norteia-se pela preocupação que se deve ter ao se construir uma História Ambiental destacando o 
papel da natureza na vida humana e das transformações impostas pelo homem por meio de suas 
técnicas e tecnologias, em uma relação assimétrica.

Maíra Kaminski da Fonseca
• Tecnologia e sensibilidade: como a mudança nas relações entre homens e animais influenciou 

o processo de abate e produção industrial de carne no Brasil
No Brasil, o debate a respeito da relação entre animais humanos e não-humanos é ainda muito 
recente e isso se deve, em certa medida, ao fato do país ter tido uma inserção tardia na produção 
de carne em escala industrial, consequentemente, adiando ainda mais as discussões acerca de bem 
estar e direito dos animais. Essa inserção tardia, se comparada aos outros países da América do Sul, 
como Argentina e Uruguai, acarretou também na demora de produção de leis específicas para 
regulamentação de abate. No início do século XX, houve uma crescente preocupação com os pro-
blemas de sanitarismo, e o discurso higienista deslocou os abatedouros para longe dos centros ur-
banos, afastando da sociedade os miasmas (decorrentes de carcaças em putrefação, sangue e água 
contaminadas), e o horror da matança. A partir da década de 1930, durante o governo provisório, 
é que começam a surgir os primeiros decretos que abarcam uma legislação acerca da produção, 
abate e distribuição de carne no país. Somente em 1934 as palavras “sofrimento” e “maus-tratos” 
aparecem pela primeira vez nessa legislação. Nesse sentido, essa pesquisa tem o objetivo de ana-
lisar, através da perspectiva da História Ambiental, a mudança de sensibilidade em relação aos 
animais, observada através das alterações nos processos de abate e produção de carne no país. A 
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complexidade da relação entre humanos e não-humanos demanda uma análise interdisciplinar e 
igualmente complexa, que só pode ser alcançada através da utilização de uma teoria que permita 
uma discussão mais ampla, o que justifica o uso da História Ambiental, e de diferentes tipos de fon-
tes. Portanto, serão analisados documentos que tratam da regulamentação desses processos, bem 
como relatórios técnicos e leis específicas, juntamente com reportagens e propagandas dispersas 
na mídia geral, e também na especializada. A mídia se torna interessante por ser grande formadora 
de opinião e um dos mais acessíveis meios de informação das massas populares. Sendo assim, faz-
se importante perceber como os grandes jornais e revistas do país abordaram, ou não, temas como 
a modernização da produção e suas consequências para o bem-estar e ética animal, consumo e 
abstenção de carne, sendo possível assim, observar mudanças significativas na sensibilidade em 
relação aos animais no Brasil contemporâneo.

Rômulo de Paula Andrade (Fundação Oswaldo Cruz)
• Amazônia: Ciência, Saúde e tecnologia nas produções da Jean Manzon Films

Entre 1954 e 1959 a produtora Jean Manzon Films produziu três cinejornais sobre a região Ama-
zônica. As imagens e o discurso destes filmes trazem conceitos e representações sobre região, sua 
natureza e população. “Malária no Inferno Verde”, de 1954, trata do trabalho realizado pelo Serviço 
Nacional de Malária no uso do chamado sal cloroquinado, com o objetivo de erradicar a malária. 
“Coluna Norte” e “Amazônia vai ao encontro de Brasília” tratam da maior obra do governo Jusceli-
no Kubitschek para a Amazônia: a construção da rodovia Belém-Brasília. Fartamente documenta-
da por periódicos de apoiadores de Juscelino Kubitschek, a construção da estrada foi caracterizada 
como uma epopeia, transformando-se, nas palavras de periódicos da época, a vitória definitiva 
do homem sobre a natureza. Reportagens e fotografias do jornal O Globo, das revistas Cruzeiro e 
Manchete, foram transformados em livros, os Cadernos Belém-Brasília.

Márcio Luiz Rodrigues (Secretaria de Educação e Cultura de Pinhalzinho/SC)
• Colônias e colonizadoras na região Oeste de Santa Catarina: a atuação da Companhia 

Territorial Sul Brasil na Seção Anta Gorda/SC (1930 a 1950)
O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade de Passo Fundo (UPF) na linha de pesquisa Espaço, Economia e Socie-
dade, com concentração em História Regional. Tem como objetivo maior pesquisar o projeto de 
colonização da extinta Companhia Territorial Sul Brasil, partindo da antiga Seção Anta Gorda/SC, 
nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Objetiva-se também, levantar informações sobre as práticas de 
comercializar terras e madeiras adotadas pela companhia dentro desse projeto no mesmo período.

Vanessa Pereira da Silva e Mello (Fiocruz)
• A EMBRAPA na Amazônia Oriental: pesquisa científica, agricultura e meio ambiente (1972-

1998)
Em 1972, durante o governo do então presidente Emílio Garrastazu Médici, foi autorizada a criação 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). O objetivo principal da empresa, de 
acordo com seu primeiro estatuto, seria promover, coordenar e executar atividades de pesquisa 
com a finalidade de produzir conhecimentos e tecnologia necessários ao incremento da economia 
agrícola do país. Para alcançar essas metas, a empresa defendia, dentre outras ideias, a necessidade 
de aumentar a produtividade da terra e expandir a fronteira agrícola para o cerrado e, sobretudo, 
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para a região amazônica. Nesse sentido, em 1975, a EMBRAPA criou sua primeira unidade nessa 
região, com o nome de Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU). 
Localizada na cidade de Belém, o CPATU herdou toda a antiga estrutura do antigo Instituto Agro-
nômico do Norte (IAN) transformado, em 1962, em Instituto de Pesquisas e Experimentação Agro-
pecuárias do Norte (IPEAN). De acordo com os documentos da empresa, o estabelecimento de 
uma unidade descentralizada no Trópico Úmido era necessário, porque a região tinha baixo nível 
de tecnologias e possuía muitos recursos naturais ainda inexplorados. Nesse sentido, os objetivos 
principais da nova unidade eram gerar tecnologia acessível ao produtor, possibilitando o aumento 
da produção e da produtividade; e viabilizar a conquista de novas áreas por meio da expansão 
agrícola. Na década de 90, esse centro de pesquisa passou por algumas mudanças. Em 1991, o CPA-
TU foi fundido com a Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Belém (UEPAE) e 
convertido em Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental. Dois anos depois, em 1993, 
foi publicado o seu primeiro Plano Diretor que estabeleceu como sua missão “contribuir para o 
desenvolvimento rural sustentável da Amazônia, com o uso racional e conservação de seus recur-
sos naturais, através da geração, adaptação e difusão de conhecimentos científicos-tecnológicos e 
socioeconômicos em benefício da sociedade.” 
Através da análise dessa unidade da EMBRAPA, tem-se como meta compreender o processo e as 
razões por meio das quais a empresa integrou à sua agenda geral de pesquisa o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. Além disso, pretende-se examinar a 
influência do ambientalismo e movimentos ecológicos contemporâneos e seus debates acerca do 
desenvolvimento sustentável; dos acordos ambientais assinados pelos Brasil; e examinar os novos 
saberes incorporados e aplicados na instituição. O recorte temporal compreende o período entre 
1972, quando foi autorizada a criação da EMBRAPA, e 1998, ano em que sua unidade sediada em 
Belém passou a ser chamada de EMBRAPA Amazônia Oriental.

Claiton Marcio da Silva (Universidade Federal da Fronteira Sul)
• Ciência e agricultura: o Cerrado na década de 1950

Este trabalho busca analisar as relações entre ciência e o cerrado na década de 1950, momento de-
cisivo para a implantação de um modelo de modernização que viria modificar dramaticamente a 
paisagem e as condições sociais da maioria da população da região. Este trabalho aborda a institu-
cionalização de experiências em agricultura realizadas no “mundo subdesenvolvido” por parte dos 
governos locais e agências internacionais após 1945 com determinadas matrizes de pensamento 
econômico. Estudos como o de Feres (2005) demonstram como economistas, historiadores e cien-
tistas sociais se engajaram no processo de análise e construção de modelos voltados para o chama-
do Terceiro Mundo tendo como perspectiva o “sucesso” da democracia norte-americana. Econo-
mistas como Walt Whitman Rostow exerceram papel decisivo tanto na formação de uma “escola” 
de pensamento liberal quanto na formulação de ações de política externa dos Estados Unidos em 
relação à América Latina e outros países, auxiliando no processo de “invenção do Terceiro Mun-
do”, de acordo com o termo utilizado por Escobar (1995). E neste sentido, tal pensamento, muito 
próximos das decisões políticas, criou instituições e incentivou a transformação da agricultura e da 
paisagem destes territórios, provocando contradições que puderam ser melhor entendidas apenas 
nas décadas seguintes, como o aumento da produtividade agrícola e a devastação ambiental. Des-
ta forma, buscamos entender como ciência e tecnologia serviram como base para a exploração de 
recursos naturais desta biorregião.
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Elisandra Forneck (Cooperalfa)
• Impactos sócio ambientais da suinocultura no oeste catarinense: do visível ao invisível

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos sócio ambientais que envolvem as mudan-
ças na estrutura produtiva de criação de suínos no oeste catarinense, principalmente a partir das 
décadas de 1970 e 1980, quando a criação intensiva passa a ser incentivada pelas agroindústrias. 
Criação essa que causou um dos maiores desastres ambientais da história da região e vem hoje 
buscando um equilíbrio ambiental para a atividade, apesar do desastre silencioso do gás metano 
que permanece. Compreender também como as cooperativas agropecuárias foram braços do Es-
tado na implantação do sistema de integração vertical dos produtores e na busca constante de 
melhorias sanitárias e genéticas no sistema e de um sistema cada vez mais competitivo no mercado 
interno e externo.

Jó Klanovicz (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO))
• Kenshi Ushirozawa e a pomicultura no sul do Brasil

Esta comunicação está vinculada ao projeto “Conhecimento Agronômico no sul do Brasil e a mo-
dernização da agricultura”, e discute alguns aspectos ligados à emergência do conhecimento téc-
nico sobre fruticultura de clima temperado em meio aos projetos de modernização da agricultura 
e suas consequências socioambientais em Santa Catarina. Escolhi discutir a trajetória da atuação 
agronômica do japonês Kenshi Ushirozawa no sul do Brasil por considerar que este agrônomo teve 
papel determinante no processo de industrialização da natureza nos campos de altitude no sul do 
Brasil, pontuando as vantagens e desvantagens do processo de apropriação dessa paisagem para a 
consecução da fruticultura de clima temperado em escala comercial.

Hayala Katarine Dias Ribeiro Alves
• Conhecimentos e práticas do uso de plantas medicinais com abordagem etnobotânica, no 

Município de Morrinhos-Goiás: estudo de caso
O conhecimento tradicional do uso das plantas medicinais teve diminuído seu espaço social e 
cultural durante o período de estruturação e consolidação da Medicina Científica, processo que 
ocorreu nos últimos dois séculos. Mesmo excluídas dos tratamentos aprovados pela Medicina ofi-
cial, as ervas medicinais continuaram, a ser procuradas por parte da população brasileira em todo 
esse período, sendo que possui, agora, reconhecimento da ciência médica. As práticas da medicina 
popular passaram a ser consideradas como medicina integrativa, constituindo o campo da Medi-
cina Alternativa, da Fitoterapia e Fitofármacos. Essa revalorização apresenta um imenso número de 
ervas com propriedades curativas existentes na flora brasileira. Os conhecimentos dos usos e das 
práticas estão presentes nas memórias das pessoas que receberam e transmitem esse patrimônio 
cultural, através das gerações. Portanto, a importância do presente artigo em contribuir na preser-
vação desses saberes empíricos. Com este intuito, buscou-se resgatar as memórias e histórias de 
quatro pessoas do município de Morrinhos (GO), que detém o conhecimento do uso das plantas 
para fins curativos: Dona Iraídes Francisca da Silva Vaz (60 anos), Dona Ivanir Francisca da Silva (65 
anos), o senhor Jamiro José de Mendonça (63 anos) e Dona Maria de Lourdes da Silva (71 anos). A 
partir de seus relatos de vida, buscamos reencontrar algumas das receitas, crenças, rezas e rituais 
que resistiram ao predomínio do saber científico no campo da medicina, assim como compreen-
der os meios de transmissão e manutenção dessa sabedoria, na conjuntura atual da sociedade.
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Emerson Neves da Silva (Universidade Federal da Fronteira Sul)
• Do Pampa ao Sertão: Igreja Católica Brasileira e a interface com a Reforma Agrária

O presente trabalho investiga os projetos de Reforma Agrária constituídos por membros da oficia-
lidade da Igreja Católica nas décadas de 1960 e 1970. Em meio ao contexto de implantação da dita-
dura Militar no Brasil, lideranças expressivas da Igreja defenderam alterações na estrutura fundiária 
do país, cobrando do Estado mudanças na política agrícola. Diante do cenário de efervescência 
social e do temor do aumento da influência de setores sociais não ligados a Igreja no campo, surgiu 
no nordeste, através do arcebispo de arcebispo de São Luis/MA e depois arcebispo de Fortaleza/CE, 
Dom José de Medeiros Delgado, uma proposta contundente de Reforma Agrária, que contou com 
a experiência de reforma em terras da Igreja maranhense. No outro extremo do país, Rio Grande 
do Sul, o arcebispo de Porto Alegre/RS, Dom Vicente Scherer, formulou e defendeu que o Estado 
alterasse o modelo fundiário adotado até então, em especial as políticas agrícolas que contribuís-
sem para a viabilidade econômica das médias e pequenas propriedades. Essa proposta inspirava-se 
na experiência de colonização de famílias vindas da Europa para a região sul, a partir do século XIX. 
Cabe destacar que as reivindicações feitas pelos religiosos integravam um ideário mais amplo: a 
perspectiva de desenvolvimento econômico que o país deveria adotar, e na critica socioeconômica 
e cultural do contexto que envolvia o país. A análise das duas propostas de Reforma Agrária, bem 
como as subsequentes compreensões da macro economia, é extremamente relevante, pois pode-
se verificar se essas ideias representam o pensamento oficial da Igreja Católica, ou correspondem 
a um conjunto de ideias isoladas e circunscritas a um fenômeno localizado. Nesse sentido, os do-
cumentos oficiais que correspondem ao posicionamento público dos arcebispos sobre a Questão 
Agrária são analisados e comparados a partir da metodologia de Marc Bloch. Para compreender a 
expectava de futuro e a critica religiosa à realidade social mediada pela experiência histórica, utili-
zam-se as categorias de Reinhart Koselleck.

054. História Ambiental: espaço, território e natureza
Coordenação: Marcos Gerhardt e Haruf Salmen Espíndola

Resumo: Os desafios da sustentabilidade, os movimentos sociais e as ameaças naturais do mundo 
contemporâneo são temáticas que exigem estudos no campo da História. A História Ambiental 
é um lugar privilegiado para abordar tais discussões. Esta proposta envolve múltiplos temas, que 
relacionam os estudos das relações entre sociedade e natureza, desde a reconstrução do mundo 
natural até suas mais diversas representações e usos: discursos, práticas, tecnologia e ciências, per-
cepções do mundo natural.
A proposta é reunir os estudos relacionados aos aspectos entre espaço, território e natureza, às 
dimensões socioambientais dos fenômenos migratórios; aos processos de ordenamento sanitário e 
de saúde pública; aos aspectos normativos, ideológicos e de mentalidade relacionados à apropria-
ção espacial; às questões de identidade cultural imbricadas na formação, percepção e reconstrução 
de paisagens; as reconfigurações dos ecossistemas naturais em ecossistemas domesticados e/ou 
ecossistemas agroecológicos.
Justificativa: São 10 anos de simpósio temático, desde o pioneiro que foi realizado em 2005, no 
XXIII Simpósio Nacional de História, em Londrina. A proposta é reunir trabalhos no campo da 
História Ambiental, que investigam as relações entre História, Espaço, Território e Natureza. Em 10 
anos o simpósio reuniu diversos trabalhos do campo da História Ambiental, envolvendo os mais 
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diversos aspectos históricos, demográficos e ambientais relacionados à formação histórica do terri-
tório; aos fenômenos migratórios; aos processos de ordenamento sanitário e de saúde pública; aos 
aspectos normativos, ideológicos e de mentalidade.
Consideramos fundamental o diálogo reflexivo da relação História, Natureza e Território. Uma pre-
missa dos historiadores ambientais é reconhecer que os atos humanos acontecem dentro de uma 
rede de relações, processos e sistemas que são tão naturais quanto são culturais. A apropriação da 
natureza se dá de forma produtiva e cognitiva, constituindo-se um processo de territorialização. 
É a presença humana que produz a configuração do território e das territorialidades, por meio 
de processos sociais que respondem a condições e forças locais e a condicionamentos e forças 
externas, bem como ao conjunto de relações e pontos de ligação que se estabelecem entre os de 
dentro e com agentes em diferentes escalas. O território resultante se torna, ele próprio, uma força 
condicionante das ações futuras, favorecendo-as ou dificultando-as. 
Os territórios e as territorialidades se formam heterogêneos, justapostos e sobrepostos, fundados 
nas contradições sociais, nas relações de poder, na diversidade cultural, nas relações ambientais e 
na biodiversidade. Território não se confunde com o espaço ou lugar, pois é relação e está ligado à 
ideia de domínio, ao poder e ao controle do acesso, independente se a referência é um poder esta-
tal, de grupo ou de empresa. Nesse sentido, a proposta também busca enfatizar os grupos sociais, 
as relações de poder e a cultura que se materializam no espaço e delimitam territórios, formas as 
territorialidades e seus usos nos campos políticos e das representações, dos conflito e da diversida-
de cultural. Isso inclui a dimensão simbólica, na medida em que a apropriação também é feita por 
meio do imaginário e da identidade subjetiva com o espaço.

Dora Shellard Correa (UNIFIEO)
• A descrição de paisagem como retrato da situação de fronteira

A comunicação trata da região do Guairá, a noroeste e oeste do Paraná, do século XVII ao XIX. Será 
enfocada, singularmente, a área onde os jesuítas organizaram missões no século XVII, as quais fo-
ram atacadas e destruídas pelos bandeirantes paulistas por volta da terceira década desse mesmo 
século. Entre 1768 e 1774, os soldados de Afonso Botelho de Sampaio e Souza – ajudante de ordens 
do Governador Geral da Capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão - loca-
lizaram as ruínas de algumas dessas missões. E, por volta de 1850, sertanistas a mando do Barão de 
Antonina – João da Silva Machado – visitaram as mesmas ruínas. 
Essas terras nunca deixaram de ser fronteira até o último quarto do século XIX. Fronteira encarada 
como área de conflito social onde grupos e sociedades diversas se confrontam. Politicamente e di-
plomaticamente o Guairá pelo tratado de Tordesilhas, de 1494, fazia parte da América espanhola, 
pelo tratado de Madrid, fixado em 1750, passou para o domínio português. Contudo, até o final 
do século XIX, a posse e soberania de fato sobre essas terras estava em disputa. Esse confronto é 
evidenciado nas paisagens descritas pelos soldados e sertanistas que transitaram pela região nos 
séculos XVIII e XIX.
O Guairá expõe a complexa dinâmica das fronteiras coloniais ao longo do tempo, e a singularidade 
de terras disputadas entre espanhóis, portugueses e várias sociedades indígenas entre os séculos 
XVII e XIX. Nesta comunicação irei expor os indícios desses embates entre culturas diversas pelo 
domínio do espaço geográfico revelados nas descrições de paisagem e discutir a dinâmica dessa 
fronteira.

Susana Cesco (UNIPAMPA)
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• Meio Ambiente e Fronteira: a exploração dos recursos naturais nas fronteiras Brasil-
Argentina-Uruguai.
Este trabalho visa entender o processo de ocupação e transformação histórica ambiental das fron-
teiras oeste e sul do Brasil com a Argentina e o Uruguai no século XIX e início do século XX. As 
alterações ambientais decorrentes do processo de ocupação dessa região tem reflexos diretos nas 
dinâmicas das sociedades e economias locais e pode ser considerada como característica con-
dicionante da reorganização do território da porção sul do Brasil no período em questão. Serão 
abordadas questões relacionadas à ocupação da região e à transformação e degradação ambiental, 
especificamente da faixa costeira do Rio Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul, fronteira com a 
Argentina e na porção sul do Rio Grande do Sul - áreas de fronteira seca ou delimitada por cursos 
d’água - fronteira com o Uruguai,em decorrência das atividades extrativas, agrícolas e pecuárias. 
Considera-se relevante para a análise o mapeamento da legislação relacionada ao tema bem como 
de jornais, estudos locais e imagens fotográficas que “acompanharam” esse processo de transfor-
mação.

Haruf Salmen Espíndola (UNIVALE)
• Por uma abordagem territorial da história ambiental: uma leitura de Claude Raffestin.

A abordagem territorial, nas duas últimas décadas, cresceu no campo da aplicação (políticas pú-
blicas de base territorial) e da regulação (ordenamento territorial e legislação ambiental), sem 
preocupação com a questão teórica. A questão central da nova abordagem foi se abrir para aos 
pluralismos e interlegalidade, em diferentes escalas e para diferentes agentes no espaço. Trazer a 
diversidade e diferença, os múltiplos sujeitos e seus ambientes para o campo da prática e da nor-
matização não deixou de ser uma formulação fundamentada na crítica pós-moderna ao estrutura-
lismo e à teoria crítica. O alvo da crítica foi o conceito de região: regionalização, identidade regional 
e regionalismo. Isso, em função da problemática da escala e do caráter ideológico implicado nos 
regionalismos políticos e identidades regionais. A crítica do conceito de região também se ligou ao 
novo contexto criado pela crescente consciência ambiental e pelas novas tecnologias de informa-
ção e comunicação, que se firmam na década de 1980. A análise regional acabou sofrendo uma 
desconstrução. No lugar, ganhou terreno a abordagem territorial, porém em duas concepções dis-
tintas: uma subjetivista outra objetiva. O texto proposto trata da segunda concepção, que enten-
de a realidade como existindo objetivamente independe do sujeito, isto é, as categorias espaciais 
(território e lugar) são expressão geográfica de realidade/objetos exteriores ao sujeito, tanto no viés 
positivista como no marxista. Para Milton Santos, expoente da Geografia crítica no Brasil, o espaço 
é um misto, um híbrido, formado da união indissociável de conjuntos de sistemas e subsistemas de 
objetos e sistemas e subsistemas de ações. A configuração territorial, aonde as ações dos sujeitos, 
racional ou não, se instalam e criam o espaço-materialidade. Isso não é o mesmo que o espaço 
social dos sociólogos nem o espaço subjetivo dos psicólogos. Trata-se de materialidade – formas, 
estruturas e funções que se inserem na materialidade (exterior e visível aos sentidos do observa-
dor) e na “imaterialidade” sistêmica, cuja visibilidade também pode se revelar pela análise (arranjo, 
organização, relações, redes etc.). O texto propõe uma leitura da obra de Claude Raffestin (Por 
uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993), particularmente sobre os conceitos de território 
e territorialidade. O objetivo é verificar o aporte epistemológico que a história ambiental ganharia 
ao se abrir para a abordagem territorial.

Samira Peruchi Moretto (UFSC)
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• Mudanças na paisagem: a introdução do Pinus no Estado de Santa Catarina
O Estado de Santa Catarina, atualmente, apresenta 20% de sua área ocupada por plantações Pinus 
spp.. A introdução da espécie em estação experimental, no Brasil, ocorreu primordialmente no Es-
tado de São Paulo, mas foram nos Estados do sul do Brasil que a espécie ganhou representatividade 
em área florestada. Com o desmatamento acelerado na primeira metade do século XX, grande 
parte da cobertura florestal original de Santa Catarina foi degradada. Após esta data, iniciaram os 
primeiros projetos para (re)florestar a região com Pinus spp.. O objetivo deste trabalho é analisar 
o processo de introdução do Pinus spp., que inicialmente ocorreu no litoral e no planalto de Santa 
Catarina, após a década de 1960, e que acarretou em mudanças na paisagem e no ecossistema 
local. Para alcançar o objetivo proposto foram analisadas diferentes fontes, condizentes com um 
trabalho transdisciplinar como o da História Ambiental: relatórios; mensagens de governadores; 
ofícios; a legislação federal, estadual e municipal; periódicos estaduais e regionais; acervos particu-
lares. Também foram analisadas fontes iconográficas, que auxiliaram na visualização das transfor-
mações da paisagem. As áreas ocupadas por formação vegetal nativa foram substituídas pelo Pinus 
spp, espécie exótica hoje enquadrada como invasora, que alterou não somente a paisagem, como 
também o ecossistema local.

Laura Nogueira Oliveira (CEFET MG)
• A natureza brasileira, cenário da colonização, na História geral de F. A. de Varnhagen

Em 1877, Francisco Adolfo de Varnhagen reeditou, em dois tomos, sua História geral do Brasil 
(HGB). A distribuição dos capítulos na obra sofreu alterações, sendo que o capítulo de abertura 
- intitulado “Descrição geral do Brasil” – passava a ser o que fora a seção de número VII do livro 
I, da primeira edição. O historiador decidira iniciar a HGB descrevendo o cenário natural onde se 
desenrolaria o drama da colonização portuguesa. Afirmava, na apresentação da nova edição, ser 
essa nova posição melhor que a adotada anteriormente – que gerava “grande interrupção no fio da 
narração”. Contudo, já no final do século XIX, Capistrano de Abreu observara ser a segunda edição 
da HGB antes uma “refusão e remodelo da obra”, mais do que uma simples reedição. Na década 
de 1960, José Honório Rodrigues, concordando com seu predecessor, afirmava ter a obra recebido 
significativas modificações na redação. 
O presente trabalho objetiva apresentar e analisar estas modificações, demonstrando que Varnha-
gen fizera importantes alterações na redação do texto, pois objetivava tornar verossimilhante a 
imagem grandiloquente da natureza brasileira. Para a composição desta imagem, ele empregou lu-
gares-comuns herdados de uma longa tradição literária – a abundância das riquezas, a amenidade 
do clima, a fertilidade do solo, a beleza e variedade dos pássaros – e fez largo uso da amplificação, 
como recurso discursivo. 
Contudo, ao reescrever o capítulo, o historiador pretendia, antes de tudo, mover seus leitores con-
temporâneos no sentido para que dessem prosseguimento à ação civilizatória iniciada por seus 
ancestrais. A Descrição foi, portanto, reescrita com grande carga de dramaticidade que chega, in-
clusive, a dominar como gênero textual, quando o leitor é transportado para a cena e transforma-
do em ator. O gênero literário passava a ser a narrativa.
Em todos os casos ele visava tornar seu texto mais eficaz. Ele construía a imagem de uma natureza 
grandiosa e portentosa, porém indômita, contra a qual os colonizadores travaram uma verdadeira 
guerra, para garantir a civilização do território. Como herdeiro dos brancos colonizadores, o leitor 
não deveria duvidar: sua missão era a de perseverar no trabalho de domínio sobre esse mundo 
natural, enfrentando esta natureza possante, porém selvagem. “Mas ânimo! que tudo doma a in-
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dústria humana!”

Alyne dos Santos Gonçalves
• Augusto Ruschi: Representação da Natureza e Estratégicas Políticas Conservacionistas na 

Esfera Pública Capixaba (1930-1970)
Com este trabalho pretendemos apresentar uma primeira aproximação do objeto de estudo que 
constitui nossa tese de doutoramento. Trata-se de uma reflexão preliminar sobre questões teóricas 
relacionadas à produção científica e militância político-ambiental do naturalista capixaba Augusto 
Ruschi (1915-1986). Personagem multifacetário, Ruschi foi, além de biólogo mundialmente co-
nhecido por seu trabalho inovador com beija-flores, agrônomo, professor, pesquisador, advogado, 
comerciante e diretor-fundador do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (1949).
Durante pelo menos 50 anos de intenso trabalho, produziu artigos científicos, livros, relatórios de 
campo e de excursões científicas, pareceres técnicos sobre áreas naturais e processos de demarca-
ção de terras em todo o Espírito Santo, bem como trocou vasta correspondência com cientistas e 
autoridades políticas do Brasil e do mundo.
Politicamente, teve uma atuação bastante incisiva e sistemática de proteção à natureza, sobretudo 
com relação ao bioma Mata Atlântica, tanto na esfera governamental quanto a partir de institui-
ções civis organizadas. Na base de sua militância ambiental, é possível encontrar fortes indícios de 
adesão ao discurso conservacionista desenvolvido pelos cientistas do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro (MNRJ), desde os anos 1930, bem como de sua própria experiência de íntimo contato com 
a flora e fauna da Mata Atlântica brasileira.
Com base nas reflexões propostas pela psicologia social acerca do conceito de representações so-
ciais (CARDOSO; MALERBA, 2000), no sentido de estabelecer, de modo confiável, as motivações 
envolvidas nos processos decisórios que orientam as ações coletivas e individuais, pretendemos 
apresentar uma análise preliminar sobre a representação de natureza que deu suporte às estraté-
gias políticas de Ruschi para a conservação de áreas naturais do Espírito Santo, a partir da década 
de 1940.
Por outro lado, a partir de análises disponíveis em Franco e Drummond (2005, 2009, 2012), bus-
caremos introduzir uma abordagem inicial sobre o olhar conservacionista de Ruschi em relação à 
natureza, cuja proposta o cientista parece ter assimilado do período de sua formação acadêmica 
no MNRJ e, posteriormente, tentado aplicá-la à realidade socioeconômica e ecológica da Mata 
Atlântica do Espírito Santo.

Bruno Azambuja Araujo
• Produção de alimentos nos andes centrais durante o império inca: a busca de uma nova 

perspectiva
A sociedade Inca construiu uma reconhecida e complexa estrutura organizacional até seu apogeu 
e declínio no século XV. O extenso e diversificado território onde se consolidou, aparece como 
ponto de partida para uma análise que tenta levar em conta os aspectos fulcrais dessa ocupação. 
O espaço físico andino em transformação, objeto desta apresentação, parece em um primeiro mo-
mento não favorecer a domesticação de espécies com sua cordilheira elevada em altíssimas incli-
nações e com climas muitas vezes austeros à própria presença humana (frio, baixa umidade, alta 
pressão atmosférica). No entanto, foram justamente essas condições, a priori consideradas adver-
sas, que possibilitaram a riqueza estrutural dessa organização social, uma das maiores encontradas 
pelos europeus que chegavam ao continente americano durante o século XVI.



826

Justamente a partir das crônicas destes viajantes e/ou descendentes europeus já estabelecidos na 
América como Garcilaso de La Vega, Bernabé Cobo, Pedro Cieza de Leon, Cristóbal de Molina, 
Fray Bartolomé de las Casas, dentre outros, tem sido possível compreender esse processo através 
de uma nova chave de análise proposta pelo historiador Donald Worster que se caracteriza como 
uma perspectiva agroecológica da história. Dentro desta, tem se desenvolvido os três aspectos que 
a definem: primeiramente, uma definição de como essa natureza se organizava no espaço, sendo a 
forma como esta se apresentava em suas características fundamentais; posteriormente, uma análi-
se mais detida ao que dentro de uma perspectiva marxista se designou chamar “modos de produ-
ção”, ou seja, como o homem transformou a si e ao meio em que ele se encontrava, as tecnologias 
desenvolvidas nessa relação e as implicações dessas alterações na constituição de um metabolismo 
social do que se designou chamar Império Inca; e por último, como atuava a percepção desse mun-
do ecológico na vida cotidiana desses homens que ali habitavam, suas crenças, ideias e leis.
O trabalho apresentado observa que a relação entre essa sociedade estabelecida nos chamados 
Andes Centrais revela uma territorialidade descontínua, que ocorre com a ocupação de diferentes 
nichos ecológicos por uma mesma etnia incorporada ao poder central de Cusco, assim como, com 
o parcelamento de uma mesma área ecológica entre diferentes etnias realocadas em conjunto para 
produzir excedentes para o Estado. Essa característica é fundamental para compreensão do meta-
bolismo social Incaico a partir da produção de alimentos que o sustentava.

Eunice Sueli Nodari (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Barragens na Bacia do Rio Uruguai: impactos ambientais e deslocamentos no Cone Sul 

(Brasil e Argentina)
De acordo com a Comissão Mundial de Barragens (2000) estima-se que o número de pessoas des-
locadas em função das hidroelétricas gira em torno de 40 a 80 milhões em todo mundo. A situação 
dos refugiados ambientais, vitimados por alagamentos sistemáticos vinculados à construção de 
Usinas Hidrelétricas no Brasil, não difere daquela existente na maioria dos demais países. Segundo 
dados da Comissão Mundial de Barragens – CMB (2000), no Brasil estes empreendimentos já des-
territorializaram compulsoriamente mais de 1 milhão de pessoas causando impactos ambientais 
como a inundação de mais de 34 mil km2 de terras férteis, eliminação de florestas e regiões ribei-
rinhas, destruição depaisagens únicas, com espécies raras da nossa biodiversidade. (NATBRASIL, 
2011, p. 08). No final da década de 1960 o governo federal brasileiro planejou para a Bacia do Rio 
Uruguai a instalação de 25 pontos de aproveitamento de suas águas para a geração de energia 
elétrica, como parte das preocupações governamentais com o aumento, real e projetado, do con-
sumo de energia no país. Esses 25 pontos, dos quais dois deveriam ser binacionais, estão gerando 
espelhos d‘água artificiais que vêm cobrindo territórios que constituem, ou constituíram, núcleos 
urbanos e coletividades rurais, além de meios naturais. Nem todos foram implementados, por vá-
rias razões. Dois dos projetos, Garabi e Panambi são binacionais (Brasil e Argentina) e estão geran-
do discussões nos dois países, pois irão exigir a migração mais de 12.000 pessoas, pois ao redor de 
73.000 hectares serão alagados.

Alfredo Ricardo Silva Lopes (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Agricultura e Desastres no Sul de Santa Catarina (1974-2004)

O trabalho tem por objetivo observar a relação entre os seres humanos e o ambiente para pro-
dução agrícola no sul de Santa Catarina (Brasil) nos últimos 40 anos potencializou a ocorrência 
de desastres. Nessa região, que constantemente é atingida por enchentes, as áreas alagáveis foram 
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utilizadas para o plantio do arroz pré-germinado irrigado. Desta forma, as áreas que absorviam 
grande parte da água da chuva, passou a ser protegida da ação das enchentes que se dirigiram para 
as áreas que foram sendo povoadas ao longo dos últimos anos. O presente trabalho analisa este 
cenário por meio de matérias em periódicos, imagens e pesquisas científicas. A História Ambiental 
se mostra uma ferramenta poderosa para examinar esse cenário, pois busca o entendimento das 
relações entre seres humanos e natureza através do tempo. Da mesma forma, a pesquisa sobre a 
produção dos desastres elucida uma gama de percepções e ações sobre o mundo natural, que vêm 
a tona nos momentos em que as forças da natureza suplantam a capacidade intervenção humana.

Martin Stabel Garrote (Universidade Regional de Blumenau), Nícollas Voss Reis
• Memórias da ocupação na comunidade da Rua Araranguá (Blumenau/SC) e sua relação 

com o desastre socioambiental ocorrido no ano de 2008
O desastre socioambiental ocorrido no ano de 2008 em Blumenau (SC) é considerado um dos 
maiores fenômenos ambientais já registrados no sul do Brasil, deixando marcas na memória dos 
moradores do município. Nossos esforços concentram-se na tentativa de investigar a história e os 
conflitos ambientais presentes nas memórias dos moradores em um dos perímetros mais atingidos 
no município, a comunidade da Rua Araranguá. Desta forma, buscamos evidenciar que o processo 
de ocupação da área de estudo somado às altas precipitações pluviométricas, foram responsáveis 
pela grande tragédia anunciada. Para tanto, utilizamo-nos dos aportes teóricos contidos na Histó-
ria Ambiental e Oral, que foram de suma importância para analisarmos as fontes documentais e 
orais sobre o desastre socioambiental presente na memória dos habitantes da comunidade. Nesse 
ponto essa proposta contribui para os avanços dos estudos dos desastres, que mesmo tão frequen-
tes no Estado, são pouco debatidos pelos historiadores da região. Este trabalho também poderá 
servir como contribuição para estudos em outras áreas do conhecimento, e as entrevistas com os 
moradores poderão proporcionar indicadores para elaboração de novos projetos ou políticas pú-
blicas para o melhor desenvolvimento da região.

Lorena de Pauli Cordeiro (Secretaria de Educação do Paraná)
• Caracterização ecológica do Parque Estadual Mananciais da Serra, no Paraná.

Os Mananciais da Serra é o lugar onde ficam as represas que serviram para o primeiro sistema de 
abastecimento de água de Curitiba, capital do Paraná, no inicio do século XX. Está situado a oeste 
da Serra do Mar, no município de Piraquara. A região compõe Área de Proteção Ambiental (APA) 
do rio Piraquara e é considerada Área de Especial Interesse Turístico (AEIT), além de ser Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica, incluída em tombamento da Serra do Mar. Portanto, é um local de 
grande relevância ecológica, sua vegetação é conservada desde 1904, quando a area foi desapro-
priada para a manutenção dos seus mananciais. Através de um levantamento bibliográfico sobre 
os Mananciais da Serra identificou-se aspectos da flora, da fauna e dos recursos hidricos do local 
que foram compilados com o objetivo de traçar as características ambientais de Mananciais da 
Serra.

Wesley Oliveira Kettle (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• “Senhores de todo rio”: relatos sobre a Natureza e a ocupação portuguesa do Vale 

Amazônico (1750-1799)
Durante a segunda metade do século XVIII, a Comissão de Limites, formada por astrônomos, en-
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genheiros e outros oficiais nomeados pela Coroa portuguesa, percorreu o Vale Amazônico com o 
objetivo de realizar medições para as demarcações das fronteiras com os domínios espanhóis na 
América. Os rios exerceram um papel central nesse contexto em que as expedições almejavam 
chegar aos sertões do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Esta comunicação pretende analisar como 
as representações da Natureza elaboradas por esses comissários fizeram parte do processo de ocu-
pação portuguesa no Vale e de construção dos territórios sob o domínio das monarquias ibéricas 
nessa região. Abordaremos as conexões entre as percepções sobre o mundo natural e as produções 
iconográficas e cartográficas desses personagens, destacando a importância de considerarmos a 
dimensão ambiental, e a experiência local para a compreensão da história da Amazônia no tempo 
das demarcações. Ressaltaremos como a interação com o mundo biofísico do Vale reorganizou 
as ações dos agentes da Coroa, conformando suas visões de Natureza sobre essa região. Essas re-
flexões são resultados da pesquisa de doutoramento que desenvolvemos de maneira mais ampla 
sobre as visões de natureza no tempo das demarcações na Amazônia colonial.

Jonatã Vieira Clemes
• Populações Ribeirinhas e o Rio Araranguá: análise das particularidades ambientais e 

socioculturais entre 1900-1950
A presente pesquisa objetiva problematizar o papel do rio Araranguá quanto atribuidor de dife-
rentes sentidos e significados que denominam o imaginário e concepção de natureza expressa na 
cidade de Araranguá, SC, entre 1900-1950. Neste contexto histórico, busca-se evidenciar as espe-
cificidades ambientais e socioculturais produzidas pelas populações ribeirinhas, através de contos 
populares e relatos orais para com o rio. Este, que envolto em misticismos e religiosidades, integra 
cotidianamente as populações que dependem diretamente de seus recursos para assegurar sua so-
brevivência. Marcando uma particular relação homem/natureza, que, sobretudo, após a década de 
1940 (período do “boom” econômico da indústria carbonífera na região sul de Santa Catarina e a 
ascensão do ímpeto desenvolvimentista nas demais cidades do vale do Araranguá), irá ser contes-
tada e representada como sinal de atraso, falta de progresso e estagnação econômica. Para cumpri-
mento das propostas elencadas, destaca-se o uso de jornais com circulação regional no sul do Esta-
do (O Albor/Laguna, A Imprensa/Tubarão, Campinas/Araranguá), Correspondências de Governo, 
produções locais (de historiadores, memorialistas e padres), que reúnem em entrevistas e contos 
populares aspectos diferenciados de interação entre Sociedade/Natureza, Homem/Rio Araranguá, 
e obras historiográficas na perspectiva da História Ambiental. Com o intuito de demonstrar que o 
modo de ver a natureza, seus recursos, e consequentemente o rio Araranguá, pós década de 1940, 
irá legitimar ações de “domesticação” e destruição do meio natural que acarretaram nas décadas 
seguintes uma série de problemas econômicos, políticos e socioambientais. Sem esquecer também 
dos problemas ligados à saúde e qualidade de vida das populações envolvidas neste processo

Antonio João Dias Prestes
• Usos e representações das praias do Guaíba, em Porto Alegre, entre o final dos anos 1920 e o 

início dos anos 1970.
As praias do Lago Guaíba, em Porto Alegre, foram intensamente desfrutadas por seus moradores, 
desde as primeiras décadas do século passado, mas com maior intensidade entre os anos 1940, 
quando foram ligadas ao centro da cidade por linhas de ônibus, e o início dos 1970, quando o 
processo de poluição do lago por esgotos domésticos e industriais se intensificou, tornando-as 
impróprias para o banho. Esta situação se mantém até os dias de hoje, apesar de sucessivos progra-
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mas de recuperação, conduzidos por vários governos, que obtiveram resultados ainda modestos. 
Este trabalho tem como objetivo problematizar a relação entre os porto-alegrenses e as praias do 
Guaíba, tendo como foco o período de seu maior uso, e buscando avaliar a atitude e o imaginário 
dos moradores da cidade em relação às praias a partir da sua representação na imprensa da época. 
Buscou-se, também, entender a relação existente, nestas representações, entre as praias do rio e as 
praias marítimas do estado.

João Marcelo Barbosa Dergan (UFPA)
• Fazendo história ambiental da paisagem insular da cidade de Belém no percurso da 

modernidade
A paisagem da cidade de Belém e principalmente a insular e a orla ou beira dos rios, como o Guamá 
e a baia do Guajará, consistem em áreas de várzea com movimentos de marés constantes que foi 
formada por processos de conjugação de escalas de tempo geológico remanescente a formação da 
área de várzea do estuário amazônico na geomorfologia de acumulação de longo a curto período 
e sedimentação fundidos nos contornos da paisagem de um período de tempo na longa duração 
da modernidade envolvendo as políticas de ocupação para construir urbanidade e civilidade a ci-
dade, como a ocupação da parte do rio Guamá encontrar-se as camadas mais populares da cidade, 
diferente da parte da baia do Guajará, que se encontra uma parte da elite urbana de Belém que tem 
valorização e ocupação diferente umas das outras no presente, bem como um período de tempo 
que pode variar de poucos anos, como os projetos para construção da orla da cidade e os contratos 
da associação das ilhas de Belém com empresas de cosméticos do ramo ‘selo verde’. Entender as 
alteração e permanências da cidade com relação a sua insularidade requer entender esses proces-
sos, que operaram no passado e nos tempos atuais, sem fronteiras rígidas entre a cidade e as ilhas, 
então uma coisa muito local pode estar relacionado ao global. O objetivo foi compreender como 
foram criadas historicamente as materialidades e representações inter-relacionadas sobre insula-
ridade e continentalidade da cidade de Belém-Pa, para a visão oficial e para os digamos ‘oficiosos’, 
no processo interativo que forma a vida e a paisagem da cidade, fundamentalmente na longe dure 
do percurso da modernidade, levando em consideração a memória, entre cultura e natureza, os 
projetos implementados e não implementados, as mensagens, os relatórios de governo, Pareceres e 
Processos de Órgãos Oficiais, as cartas, termos e Atas das associações comunitárias e organizações 
não governamentais, os Relatórios e Boletins das Empresas, Periódicos como Jornais e Revistas, para 
reelaborar e reinventar as categorias e, então, poder contribuir com a historiografia no sentido de 
uma escrita em que os ilhéus sejam considerados na complexidade das relações na atualidade, em 
que a paisagem é construída nas relações sociais, ecológicas e históricas.

João Klug (UFSC)
• Brasil agrícola: o tortuoso e difícil “caminho da roça”.

O Brasil foi, desde o início da colonização, um empreendimento agrário dos portugueses, no entan-
to, um empreendimento agrário conduzido por um povo que não era agrícola. Disto, brota certa 
contradição na formação da sua identidade e uma constante negação de uma identidade agrária. 
Durante muito tempo, a agricultura no Brasil confundiu-se com extrativismo, pois os colonizado-
res que aqui foram se estabelecendo, vieram não para refazer suas vidas mas para fazer fortuna.
O gosto pela retórica e a educação livresca dissimulada pela pompa verbal, gerou não apenas uma 
indiferença, mas um desprezo pelas técnicas agrárias. Neste contexto, vicejaram rapidamente os 
cursos de Direito, em detrimento a cursos voltados a formação agrária.
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Atualmente, o agronegócio procura exaltar a identidade agrícola, a qual como um pêndulo, vai de 
passado desprezível a um presente exaltado.
Levando em conta este pano de fundo, este trabalho tem o propósito de analisar alguns autores 
“intérpretes” do Brasil, explorando a maneira como tratam da questão da identidade agrícola do 
Brasil e da dificuldade do país assumir esta identidade.

Angela Bernadete Lima
• O modelo de agricultura urbana da Alemanha: a importância ambiental dos Kleingärten

O fenômeno da agricultura urbana desenvolvido de maneira organizada surge nos países do norte 
da Europa durante a segunda metade do século XIX como reação à diminuição dos espaços verdes 
na sequência da crescente industrialização e urbanização dos então recentes núcleos populacio-
nais. Sobre este aspecto, a Alemanha é identificada como o país pioneiro na organização destas 
atividades agrícolas urbanas na Europa, estando a origem destas associada ao nome do médico 
saxão Daniel Moritz Schreber. Em seguida, os chamados Kleingärten (pequenas hortas) adquirem 
importância em grandes cidades ao associarem a produção alimentar e o lazer com atividades de 
educação e conservação ambiental. Neste trabalho, trataremos pouco dos fatores que permitiram 
o seu surgimento, ampliação e sua função atual nos debates sobre agricultura e ecologia urbana, 
bem como seu potencial de integração à infraestrutura de espaços verdes como alternativa para 
melhorar a qualidade do ambiente urbano. Durante e pós I e II Guerra Mundial na Alemanha a 
existência dos Kleingärten permitiram que os habitantes das cidades tivessem um meio adicional 
de subsistência e um refúgio quando suas casas haviam sido bombardeadas. Atualmente, exatos 
150 anos após seu início, o movimento transformou-se em uma manifestação cultural por ofere-
cer uma opção de lazer e recreação ao ar livre para significativa parte da população e por ser um 
elemento marcante da paisagem urbana. A discussão desta prática fomenta um novo olhar sobre 
sua realidade no sentido de contribuir para a superação da dicotomia entre o rural e urbano, que 
nos permite modificar a forma de observar e entender as potencialidades das cidades. As práticas 
agrícolas desenvolvidas em espaço urbano nos permitem ainda compreender que continuamente 
existiram estreitas relações entre campo e cidade. Desconsiderar tal aspecto contribuiu para for-
talecer uma visão da cidade como ambiente amplamente dependente de recursos que lhes eram 
externos e, em relação aos alimentos, completamente dependente do campo. Neste sentido, a 
contribuição concreta da agricultura urbana passa pelo envolvimento que ela propicia, especial-
mente na facilidade em integrar fluxos em redes locais e gerar interesse nas pessoas, nos diversos 
setores, nas instituições. Essa característica multifuncional propicia a agricultura urbana além disso 
contribuir nas discussões sobre decrescimento que apontam a urgente necessidade de revisão dos 
padrões sociais de produção e consumo, fomentando redes locais. Tais aspectos permitem que os 
Kleingärten, pela sua natureza utilitária, seu interesse paisagístico e urbanístico e sua força política, 
sejam objeto de análise da História Ambiental.

Giovana Callado Ferreira (Colégio Energia)
• Ruralidades e meio ambiente: agricultura, pecuária e legislação ambiental na Ilha de Santa 

Catarina
O município de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, cuja área é de 436,50 km, encon-
tra-se divivido em duas partes: uma insular, que ocupa 97,23%, denominada Ilha de Santa Catarina 
e, a outra, continental, que possui 2,77% da porção total. A parte do município que está sediada na 
Ilha, enquanto ambiente insular, é considerada terra da União nas leis federais e área de interesse 
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especial ecológico perante à legislação estadual. Grande parte do seu território é composto por 
ecossistemas que estão protegidos por leis ambientais e tombados como áreas de preservação 
permanente.
O processo de urbanização evidente nos últimos 40 anos transformou aspectos físicos, históricos, 
sociais e culturais deste lugar. As práticas rurais que ocupavam diferentes espaços desta Ilha ao 
longo dos séculos XVIII, XIX e XX, hoje encontram-se transformados pelo avanço de condomí-
nios, prédios comerciais, shopping centers. As práticas de ruralidades tem se transformado, áreas 
que outrora eram exploradas em sua totalidade hoje apresentam realidades em que agricultura e 
pecuária encontram-se em ambientes redimensionados pela legislação ambiental. As relações en-
tre homens e meio ambiente são reelaboradas, antigos proprietários hoje mantém áreas definidas 
como APP (área de preservação permanente) sem abandonar suas práticas agrícolas, estas são 
redimensionadas. Assim como a agricultura, a pecuária na Ilha também pode ser percebida como 
uma prática que passou por mudanças decorrentes da urbanização, seus usos foram resignificados. 
A manutenção de gado bovino em determinadas áreas dentro da Ilha pode hoje estar vinculado a 
identificação destas áreas, dentro do atual plano diretor, como áreas de uso rural, o que pode abrir 
brechas na legislação no que diz respeito ao tipo de imposto a ser pago ao poder público. Em meio 
à crescente especulação imobiliária que tem se processado na Ilha, mantér áreas com a criação de 
gado pode mostrar uma intrincada rede de relações de poder e interesses econômicos. Portanto 
este trabalho tem o objetivo de analisar as transformações evidenciadas na Ilha de Santa Catarina, 
nas práticas rurais e no meio ambiente, a partir do processo de urbanização e, das novas disposi-
ções legais previstas na legislação ambiental.

Ely Bergo de Carvalho (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Da araucarilandia à Floresta Ombrófila Mista: problematizando as representações do 

mundo natural como recorte de estudo em História Ambiental
Na primeira metade do século XX um dos primeiros biólogos a procurar classificar, a Mata de 
Araucária utilizou o categoria de “araucarilandia” e a legislação que procurou regular o seu uso 
estavam pautada na classificação que a Mata de Araucária era uma floresta homogênea, em opo-
sição os demais tipos vegetais do Brasil que seriam florestas heterogêneas. Este trabalho procura 
apontar os fatores pelos quais a Mata de Araucária foi durante a primeira metade do século XX 
entendida como homogênea e como isso mudou. Para ao final exemplificar algumas vantagens e 
os perigos, apontados pelos historiadores, de partir de recortes naturais para elaborar narrativas de 
história ambiental
No último quartel do século XX a biodiversidade emerge enquanto um grande valor positivo. Vis-
to como um valor econômico, um recurso, como algo que garante a saúde ambiental de nosso 
“ecossistema planetário”, ou como um bem em si dado o direito de outros seres de existirem. Os 
argumentos em prol da preservação da Floresta Ombrófila Mista passam por sua biodiversidade, 
uma floresta heterogênea; mas na primeira metade do século XX as políticas florestais para tal 
ecossistema passavam justamente pela percepção dela enquanto uma floresta homogênea. O que 
nos lembrando que é sempre o ser humano que classifica os ambientes.
Assim, todas as representações sobre o mundo natural são sempre humanos e dizem sobre a re-
lação das sociedades humanas para com seu ambientes, todavia, isso não significa que o mundo 
natural não age. Diante de um projeto que quase extinguiu a Floresta Ombrófila Mista ao tentar 
reduzi-la a uma grande cultivo de madeira a ser explorado, podemos acompanhar o retorno do 
recalcado (do que foi jogado as margens) com as novas políticas de conservação de tal ecossistema 
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enfatizam sua sociobiodiversidade.
Partir de ecossistemas ou outros recortes espaciais para construir uma história ambiental pareceu 
em um primeiro momento um grande trunfo da história ambiental, para poder efetuar uma narra-
tiva em que os seres humanos não são tudo e que ultrapasse as fronteiras nacionais. No que tange 
a escala de análise acompanhamos Jacques Revel ao não priorizar uma escala, mas em aprender a 
conexões transeculares, o que em história ambiental é ainda mais forte, em especial pela atenção 
que devemos dar a processo de longuíssima duração. Não havendo uma escala ou recorte prévio 
que deva ser abordado sem questionamento prévio. O que só confirmam algo que a muito encon-
tramos nos debates metodológicos historiográficos, a saber: o recortes espaciais, deve ser constru-
ído junto com o “objeto” e não ser algo a priori - em qualquer boa narrativa histórica.

Débora Nunes de Sá
• Uma história da floresta nacional de Passo Fundo: a aquisição das terras na ótica da 

imprensa
Em 1946, no município de Passo Fundo, no Planalto do Rio Grande do Sul, aconteceram as nego-
ciações para a compra de terras de agricultores pelo Instituto Nacional do Pinho, que deu origem 
ao Parque Florestal José Segadas Viana, atual Floresta Nacional de Passo Fundo (FLONA), locali-
zada no município de Mato Castelhano. A FLONA tem superfície de 1.328 hectares, constituindo 
uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UC) pertencente ao Bioma Mata Atlântica. O 
objetivo principal desta comunicação é apresentar e discutir o processo de aquisição das terras, 
que foi marcado por conflitos entre os agricultores e os órgãos públicos. A fonte utilizada é a im-
prensa local de Passo Fundo, especificamente o Jornal O Nacional, que veiculou muitos textos e 
notícias sobre o tema no período de 26 de setembro de 1946 a 10 de outubro de 1946. Por outro 
lado, a comunicação contextualiza o processo histórico de mudanças ambientais, especialmente 
a atividade madeireira do período na região em estudo, que influenciaram a escolha do local de 
instalação do Parque Florestal José Segadas Viana.

Marcos Gerhardt (Universidade de Passo Fundo)
• Fluxos de erva-mate e configuração de espaços e territórios na América Meridional

A comunicação discute a formação histórica de espaços e territórios na América Meridional a 
partir dos fluxos e redes de comércio de um produto obtido do extrativismo e do processamento 
de uma planta, a erva-mate (Ilex paraguariensis, St. Hilaire). Sua ocorrência endêmica, entendida 
como natural, estava associada às florestas nativas, especialmente a Floresta Estacional Decidual e 
a Floresta Ombrófila Mista ou floresta com araucárias, presentes no Brasil, na Argentina e no Para-
guai. A comunicação recorta parte de uma pesquisa mais ampla, apoia-se em variada documenta-
ção escrita e iconográfica, emprega a abordagem da História Ambiental e, por isso, enfatiza as rela-
ções humanas com o ambiente e as mudanças socioambientais ocorridas no período estudado, ou 
seja, o século XIX e o início do século XX. Revela a existência de uma complexa rede de relações de 
comércio e a expressiva importância sociocultural e econômica que o mate teve no período, que 
participaram da configuração espacial e territorial sulina, contribuíram na construção de novas 
paisagens e extrapolaram os limites dos Estados nacionais e das províncias.

Lucas Mores (UFSC)
• Cafeicultura e migrantes: apontamentos para estudo deste agroecossistema no norte do 
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Paraná (1945-1975)
O café ocupa um espaço importante da História do Brasil, tanto quando abordamos questões eco-
nômicas, quanto sociais, políticas e ambientais. O processo de expansão das lavouras de café foi 
responsável por parte da ocupação e o uso da Mata Atlântica, especialmente nos estados de Minas 
Gerais, São Paulo e do Paraná durante os séculos XIX e XX. Neste trabalho, será apresentado uma 
versão preliminar de uma leitura histórica das relações entre os grupos humanos e não humanos 
no espaço da cafeicultura na região norte do Paraná, entre 1945 e 1975 com o intuito de compre-
ender a reorganização do mundo natural para um sistema racionalizado pela ação humana. No 
período analisado, a expansão da cafeicultura ocorreu a partir da margem esquerda do rio Tibagi e 
avançou até a porção noroeste do Paraná, partindo de uma prática intensiva de produção baseado 
no controle dos grupos não humanos, como insetos e fungos. Ao propor a historicização do de-
senvolvimento desta monocultura na região, percebo que as dinâmicas de constante modificação 
do ambiente podem ser realizadas por meio de uma leitura de história ambiental, enfatizando 
como grupos humanos agiram para reorganizarem o espaço e as paisagens locais para a produção 
agrícola de grande escala. Para tanto, a metodologia utilizada será cruzar diferentes tipos de fontes 
como reportagens de periódicos, fotografias, relatórios técnico-científicos e cartilhas agrícolas. Este 
processo de reorganização do mundo natural gerou novas tensões, relações e (re)apropriações das 
relações entre os diferentes grupos humanos e não humanos nesta espacialidade, produzindo as-
sim, novas dinâmicas ecológicas. Por outro lado, este texto também aborda processos migratórios 
para o norte do Paraná neste período, por perceber que a região recebeu, a partir dos cafezais, mui-
tos migrantes com promessas de terras produtivas para a agricultura. Neste sentido, compreendo 
que a intersecção entre elementos de história ambiental, da história da agricultura e uma leitura 
histórica de processos de migração possam oferecer um rico arsenal para análise do cultivo do café, 
especialmente no que se refere a estes (i)migrantes que ao se estabelecer criaram novas territoria-
lizações e relações com o ambiente.

Aline Vieira de Carvalho (Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam/Unicamp))
• Patrimônios em Áreas de Preservação Ambiental: perspectivas abertas pela História 

Ambiental
A participação neste simpósio temático tem como objetivo apresentar uma pesquisa em seus iní-
cios, mas, cujo principal desafio teórico metodológico é o diálogo com a História Ambiental, Ar-
queologia e Geografia. Nosso objetivo, portanto, é expor nossas propostas de investigação para 
debater nossas escolhas e caminhos realizados, pensando, em especial, na relevância política da in-
vestigação. Nossa atuação centra-se em dois objetivos: 1) Produzir um mapeamento das mudanças 
nas memórias ambientais, a partir do viés do patrimônio material e imaterial, dos Parques Estadual 
Carlos Botelho e Estadual Intervales; e, 2) analisar os discursos institucionais voltados para a defi-
nição e a gestão dos patrimônios materiais e imateriais nessas áreas de preservação ambiental do 
Estado de São Paulo. Temos observado na bibliografia acadêmica nacional e nos bancos de dados 
dos órgãos responsáveis pela gestão tanto das Unidades de Conservação como dos Patrimônios 
Materiais e Imateriais (sejam nas esferas Internacional, Federal, Estadual ou Municipal) uma lacuna 
ao que se refere aos cruzamentos de dados entre os patrimônios e essas áreas de preservação da 
natureza. Esses silenciamentos não são exclusivos de nosso tempo presente, mas, parecem formar 
uma longa duração que tem perdurado em nosso cenário cultural e, em especial, tem tidos efei-
tos reais nos cotidianos das diversas comunidades que vivem nessas áreas de preservação. Nesta 
investigação, a partir das bases teóricas da História Ambiental e da História e Arqueologia Pública, 
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almejamos compreender a construção destes discursos, tanto no âmbito das políticas patrimo-
niais como as das políticas de gestão das Unidades de Conservação do Estado de São Paulo, assim 
como as suas consequências para a formação de nossas “memórias ambientais”. Nossos estudos 
de caso foram escolhidos por se configurarem como Patrimônio da Humanidade e por juntos for-
marem um expressivo complexo de Mata Atlântica. Apesar da exuberante beleza natural, as áreas 
concentram comunidades que enfrentam graves problemas sociais e seus patrimônios materiais 
ou imateriais parecem passar por um expressivo processo de silenciamento; que será mapeado 
e demonstrado através de recursos cartográficos. Almejamos, portanto, compreender essa díade 
patrimônio – unidade de conservação, destacando os saberes locais.

Esther Mayara Zamboni Rossi (Instituto Federal Catarinense)
• Fotografia e Memória: as Migrações, a Indústria Madeireira e as Transformações da 

Paisagem nos Campos de Altitude no Rio Grande Do Sul (1890-1970)
No Bioma Mata Atlântica no extremo nordeste do Rio Grande do Sul está localizada a fitofisio-
nomia de Campos de Altitude. Uma das características especificas desta região são as áreas de 
contato e intersecção com a Floresta Ombrófila Mista. Esta formação de encontro entre Floresta e 
Campo influenciou a ocupação, a economia e cultura local. Esta paisagem dicotômica é parte da 
região, delimitada pelos aspectos políticos, culturais e de auto identificação, denominada Campos 
de Cima da Serra que compreende os municípios de Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da 
Serra, Caxias do Sul, Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões. São 
Francisco de Paula, São José dos Ausentes, São Marcos e Vacaria. A partir de 1890, inicia-se com 
maior intensidade, um fluxo demográfico saindo da área inicial de colonização Italiana e Alemã 
na Floresta Ombrófila Mista para sua área limítrofe os Campos de Altitude. Uma das principais 
atividades destes e destas migrantes foi a indústria madeireira, baseada na extração da Araucária 
Angustifólia. Com o esgotamento na década de 1970, do volume madeirável pode-se dizer que 
houve marcadamente uma queda de atração populacional para a região. O conjunto de fontes 
analisadas compreende História Oral, relatórios e mensagens de governo, os censos demográficos, 
as correspondências municipais, legislação estadual e municipal e iconografia. Neste artigo busco 
analisar o entrelaçamento entre História Oral e Iconografia com a perspectiva da História Ambien-
tal entendendo as dinâmicas de adaptação e atuação dos(as) migrantes nestas diferentes paisa-
gens. Ao longo das entrevistas, as fotografias compunham as memórias dos (as) entrevistados(as), 
abrangendo o início da colonização, a migração, as informações técnicas, o cotidiano e o trabalho 
nas madeireiras. As fotografias não participam do processo de rememoração somente como um 
complemento às fontes orais e documentais. São uma escolha que forma paisagens de acordo com 
visões de mundo, a realidade expressada nas fotografias é composta por uma rede de signos e signi-
ficações da qual é possível uma análise histórica. As memórias desta migração permitem entrever 
as interações das paisagens do campo e da floresta e as decorrentes transformações e significações.

Celma do Carmo de Souza Pinto (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 
Luciana Saboia Fonseca Cruz (Universidade de Brasília)
• Território, Natureza e História: A formação da paisagem industrial de Cubatão – SP

As ações humanas acontecem dentro de uma rede de relações, processos e sistemas que são tão 
naturais quanto culturais, é o caso dos processos de industrialização nos quais, em geral, as refe-
rências entre território, natureza e história estão presentes em determinadas paisagens industriais, 
desde o advento da Revolução Industrial no século XVIII. Também é o caso da Baixada Santista 
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cujo processo de industrialização foi fruto do impacto sobre o meio natural e resultado da ocu-
pação do seu território, destacando-se o município de Cubatão onde a industrialização obteve 
maior significado. Esse município localiza-se em uma planície próxima à encosta da serra do mar e 
funcionava como um elo entre o litoral e o planalto. Por essa razão, passou por fases econômicas 
importantes, a primeira relacionada com a função portuária e de alfândega, no período colonial, a 
segunda com a instalação de curtumes e fábricas diversas e, a terceira, da industrialização de base 
(Goldenstein, 1972; Peralta,1976; Gutberlet, 1996), sendo que a partir dos anos 50 foram instaladas 
24 indústrias. O acelerado processo de industrialização descompromissado com o meio ambiente 
e o planejamento urbano levou Cubatão a ser conhecida nos anos de 1980 como o “Vale da Mor-
te”. Para a geógrafa Léa Goldenstein (1972), a industrialização centralizada em Cubatão foi realiza-
da sem planejamento ou articulação territorial de forma a buscar o desenvolvimento econômico 
da região; buscou-se apenas terrenos vastos para construção das instalações industriais dentre as 
poucas áreas disponíveis. Assim, além dos problemas ambientais, o modelo de industrialização 
também resultou em problemas sociais. Atualmente, o parque industrial estendendo-se em uma 
linha de aproximadamente 10 km, em área próxima à encosta da serra do mar, sendo maior a 
área industrial do que a do espaço urbano de Cubatão. Essa área além de possuir um patrimônio 
natural, representado pela Mata Atlântica, tem um conjunto de bens culturais relacionados à his-
tória regional e do país, como trechos de caminhos e estradas coloniais. Ao apresentar os aspectos 
naturais, históricos e territoriais de formação da Baixada Santista, destacando seu processo indus-
trial, observa-se que a paisagem resultante no município de Cubatão reflete as questões naturais, 
ambientais e históricas de todo o território, sendo que o desafio é ultrapassar a paisagem como 
aspecto para chegar ao seu significado (Santos, 1996: 64). Ao mostrar o processo de construção da 
paisagem industrial em Cubatão, este artigo busca compreender essa paisagem e sua relação com o 
território cujas ações, em vista de pressões sociais e econômicas, refletem na sustentabilidade dessa 
paisagem, ainda pouco conhecida e valorizada especialmente quanto aos seus aspectos históricos 
e identitários.

Alexia Helena de Araujo Shellard
• Incorporando sertões aos Estados nacionais: a definição dos limites territoriais entre Brasil e 

Bolívia (1867-1928).
O presente artigo analisa as transformações ocorridas na paisagem da área limítrofe entre Brasil e 
Bolívia entre os anos 1867 e 1928, datas, respectivamente, do Tratado de Ayacucho e do Tratado de 
Natal. Nesse período, está ocorrendo um avanço da fronteira demográfica e econômica em fundos 
territoriais no interior do continente, relacionado à expansão territorial do capital A definição dos 
limites políticos entre Brasil e Bolívia, ocorrida majoritariamente nesse período, representou uma 
drástica alteração nas paisagens do coração do continente sul-americano. O avanço das fronteiras 
nacionais promoveu intensas mudanças nas relações socioespaciais dos povos da região, imprimin-
do um caráter predatório na relação homem-natureza a partir da privatização e mercantilização da 
terra. Comunidades indígenas e coloniais foram privadas de seu direito ancestral às terras através 
das quais se reproduziam socialmente, tendo que se adequar aos novos paradigmas que dividiam 
as sociedades entre “proprietários” e “trabalhadores”. A natureza não capitalizada, não tecnifica-
da era vista como espaço virgem que convidava à exploração. A devastação – ou tecnificação da 
natureza – (isto é, a natureza submetida pela técnica às necessidades do mercado, afinal vacas, 
monoculturas e homens não deixam de ser natureza) era identificada ao progresso.
A Amazônia e o Pantanal se inseriram nessa conjuntura como fundos territoriais onde seria possí-
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vel expandir o capital. Nesses espaços, que em meados do século XIX ainda eram bastante pauta-
dos em torno de valores e questões locais, passaram em fins do mesmo a ser incessantemente as-
sediadas por forças extra locais que tentavam estruturar uma economia de mercado, respaldados 
por ações do governo. Abrangendo diferentes domínios de natureza, a área limítrofe entre Brasil 
e Bolívia nos permitirá estudar não apenas o impacto das diferentes conjunturas políticas sobre o 
ambiente, mas a própria interação entre sociedade e natureza, através da comparação entre distin-
tas condições macroecológicas. Enquanto o norte da futura linha geodésica é marcado por uma 
vegetação de caráter amazônico, o sul é ocupado em grande parte pelo Pantanal – área de mais 
ampla inundação da América. Evidentemente, esses espaços foram inseridos na lógica de mercado 
de maneiras bastante distintas: na parte norte, a fronteira teve um movimento mais intermitente, 
baseada no extrativismo. No início do período estudado, está se desenrolando um surto econômi-
co em torno da borracha, que logo nas primeiras décadas do século XX se esgota. A fronteira en-
tão regride, e a Amazônia retoma sua condição de sertão. No Pantanal, onde o avanço das frentes 
demográficas e econômicas está relacionado principalmente à pecuária, houve um avanço mais 
lento, mas quase inexorável da fronteira.

Leandro Maciel Silva
• O território protegido: paisagem legal e memória da Chapada do Araripe

A Chapada do Araripe, localizada ao Sul do estado do Ceará, constitui desde 1946 a Floresta Nacio-
nal Araripe-Apodi, a primeira Unidade de Conservação da Natureza de sua categoria estabelecida 
no Brasil. A importância natural desta região para o país se deve, entre outros fatores, ao fato de a 
Chapada do Araripe representar uma paisagem distinta e, portanto, exótica ao sertão a sua volta. 
Aspectos de memória e história dão contornos diferenciados à paisagem legal formada pela FLO-
NA, APA (1946) e também o Geopark Araripe (2006), o primeiro da América. O objetivo do tra-
balho é investigar os discursos que sustentam e orientam a paisagem legal da Chapada do Araripe.

João Davi Oliveira Minuzzi (Universidade Federal de Santa Maria)
• Percepções do mundo natural: o pampa na visão de viajantes europeus no início do século 

XIX.
Hoje possuímos diversas formas de ver a natureza, cada uma delas está carregada de ideologias e 
práticas, muitas são antigas e outras mais recentes. Neste momento cabe ao historiador auxiliar na 
compreensão das raízes dessas formas de pensamento e estabelecer estudos que ampliem nossa 
compreensão sobre a relação sociedade-natureza, especialmente durante a consolidação da Histó-
ria Ambiental no Brasil. Quais seriam, então, as formas de percepção dos espaços naturais no início 
do século XIX? Através desta pergunta este trabalho se desenvolve, tentando identificar as ideias 
que percorreram o espaço do pampa. Este recorte espaço-temporal foi escolhido por estar situado 
em uma zona fronteiriça de intensa disputa entre estados nacionais em formação, podendo assim 
suscitar questões identitárias e conflitos políticos pela demarcação das fronteiras e controle de 
recursos naturais. Além disso, o pampa apresenta características interessantes para o estudo e que 
se distinguem das características de outros biomas que compõe o Brasil, como é o caso da Mata 
Atlântica. As fontes utilizadas neste trabalho serão relatos de viajantes, focando-se especialmente 
naqueles produzidos pelo viajante Auguste de Saint-Hilaire.

Taciane Borges Umpierre de Moraes (Universidade Federal do Rio Grande)
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• Praça Tamandaré como patrimônio socioambiental e a relação com a comunidade 
riograndina
A Praça Tamandaré localizada no coração da cidade do Rio Grande representa um dos mais belos 
patrimônios desfrutado pelos Riograndinos. Buscar a importância desta praça para a comunidade 
riograndina contribui com a ideia de revitalização de um lugar repleto de história e cultura socio-
ambiental.
Entendemos que conhecer, aprender e se identificar com o lugar, com o seu ambiente, nasce junto 
a ideia de pertencer a este meio. Pensando neste sentido surge a ideia de trabalharmos uns dos 
patrimônios mais belos da cidade pelo viés educativo. A atividade já é desenvolvida pela parceria 
entre a Secretaria de Município de Meio Ambiente de Rio Grande junto à rádio local da Praça Ta-
mandaré, onde escolas são convidadas a participarem de trilhas com o intuito de conhecer um dos 
maiores espaços verdes em espaços urbanos do interior Rio Grande do Sul.
Este trabalho incorpora-se à atividade, contribuindo na estrutura, na importância do registro da 
atividade e destacando a história do local e importância da arborização, focando temas relaciona-
dos, e complementando à esta prática, conceitos. A trilha e direcionada a qualquer período esco-
lar. Pensamos na referida praça como um complexo ambiental e cultural da história social do Rio 
Grande. Desta maneira, enfatizar a importância de suas características como sua fauna e flora, seus 
monumentos, sua função, seus atores sociais e principalmente sua história, assim estaríamos revi-
talizando-a na memória da comunidade e construindo a ideia de pertencimento a este lugar. Enga-
jado a este sentimento surge a necessidade do cuidar, do proteger e de cultivar boas relações com 
este ambiente. Acreditamos que é a partir da educação que conseguiremos atingir estes objetivos.

Maicon Mariano (Secretaria de Educação do Paraná)
• Processos de territorialidades no oeste do Paraná na pespectiva da história ambiental

A presente comunicação discute processos de ocupação do oeste do Estado do Paraná durante 
o Século XX evidenciados através da relação entre história, território e natureza. O foco da análise 
encontra-se na constituição e ocupação da cidade de Cascavel no período de 1930 a 1970. O apa-
recimento de povoados, como foi o caso de Cascavel, justapunha-se a localização de entrepostos 
da produção da erva-mate (Ilex paraguariensi), desmantelados com a decadência do sistema das 
obrages na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A apropriação da natureza 
estava relacionada à ideias de domínio, controle e acesso mais efetivo por parte do Estado brasi-
leiro neste território de fronteira nacional. Assim, o processo de territorialização de Cascavel se 
constituiu sobre uma rica diversidade florística, ladeada pelo encontro da Floresta Ombrófila Mista 
(Mata de Araucária) com a Floresta Estacional Semidecidual (Mata Seca), ambas pertencentes 
ao bioma da Mata Atlântica. A oferta de terras e a possibilidade de explorar seus recursos, como 
a madeira consumida nas áreas mais urbanizadas do país, atraiu grupos humanos procedentes 
de diferentes regiões, sobretudo dos estados sulinos: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
configurando em processos de territorialidades do oeste paranaense. Por mais de três décadas a 
indústria madeireira dinamizou toda uma cadeia produtiva, reunido trabalhadores desde a tarefa 
de extração das árvores à madeira processada que, em cima de caminhões, seguia para diferentes e 
distantes cidades. Por conseqüência o desflorestamento tornou-se uma das causas mais evidentes 
na transformação da paisagem regional.

Jane Derarovele Semeão e Silva (Universidade Regional do Cariri)
• História, ensino e natureza na obra “história do Cariri”: a construção de uma identidade 
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territorial para o sul cearense
No ano de 1964 foram lançados os dois primeiros volumes da coleção “História do Cariri”, de José 
de Figueiredo Filho, seguido pelos demais entre os anos 1966 e 1968. A publicação, alijada de seu 
quinto volume em função da morte de seu autor, teve apoio da Faculdade de Filosofia do Crato 
através da coleção “Estudos e Pesquisa”. A obra foi idealizada com o intuito de suprir a falta de 
compêndios que pudessem ser utilizados nas aulas sobre o Cariri, abrigadas na disciplina “História 
do Cariri e do Ceará” ministrada na referida instituição de ensino e da qual Figueiredo Filho era re-
gente. O professor e historiador destinou a coleção aos seus alunos, mas afirmou que ela também 
serviria “como orientação ao ensino da história regional nos estabelecimentos secundários, nos 
grupos escolares e escolas isoladas” (Vol.1, p.3). A iniciativa dele e da Faculdade de Filosofia orques-
trou-se com outras que durante as décadas de 1950 a 1970 foram realizadas por representantes 
da elite local com o objetivo de promover o “alevantamento cultural, intelectual e material da 
região” (ITAYTERA, 1955, p.2). Dessa forma, por exemplo, além da criação da citada instituição de 
ensino (1960) e publicação de vários outros trabalhos de caráter científico e cultural, foi fundado 
o Instituto Cultural do Cariri (1953), lançada a revista “Itaytera” (1955) e criado o Museu Histórico 
do Crato (1958). Essas e outras ações, encabeçadas, primordialmente, pela cidade do Crato, pro-
duziram e colocaram em circulação representações que tanto situavam a região numa relação de 
identificação quanto, especialmente, de diferenciação em relação ao restante do Ceará e mesmo 
do Nordeste desempenhando, nesse sentido, importante papel para a reinvenção de uma identi-
dade cultural para o sul do Ceará. José de Figueiredo Filho, autor de tantos outros livros de caráter 
historiográfico, foi um dos principais agentes desse projeto, como transparece na apresentação de 
sua “História do Cariri” ao declarar o quanto se julgará feliz se “puder completa-la [...], tudo isso 
para a grandeza do Crato e do Cariri” (Vol.1, p.3). Nosso objetivo, portanto, é analisar como sua co-
leção didática insere-se nesse contexto de promoção do progresso do Cariri e de uma identidade 
caririense a partir, particularmente, da abordagem da natureza local. Dessa forma, procuraremos 
observar tanto o lugar ocupado pela Chapada do Araripe em sua narrativa didática da histórica 
quanto as imagens construídas e divulgadas em suas páginas sobre esse aspecto da natureza local. 
Salientamos que a proposta apresentada faz parte de um exercício maior de percepção e análise 
dos contornos identitários que a região foi adquirindo a partir da apropriação de sua natureza en-
tre os anos recortados.

José Marcelo Marques Ferreira Filho (Universidade Federal de Pernambuco)
• A plantation açucareira do Nordeste do Brasil e a cartografia mental dos trabalhadores no 

mundo dos engenhos (Pernambuco, século xx)
Este artigo se propõe a discutir a plantation açucareira no Nordeste do Brasil a partir de um en-
foque espaciotemporal que não a encara simplesmente como uma somatória de elementos am-
bientais e sociais, mas como fruto de um único e complexo sistema de interações ambientais e 
sociais no curso de sua própria história. Baseado numa análise que cruza referencias da literatura 
com dados cartográficos e relatórios do Governo do Estado de Pernambuco acerca das condições 
de vida na zona canavieira, ele discute, numa perspectiva histórica, o papel das formas espaciais 
na composição da cartografia mental dos trabalhadores no mundo dos engenhos. Defendo que 
contrária às tendências do próprio dinamismo – no momento em que se convertera em norma e 
seu modelo fora reproduzido (sem alterações em sua essência) em amplas áreas – a organização 
espacial da plantation exerceu, em seu curso, importante papel na estruturação e ordenamento 
compulsivo da chamada “civilização do açúcar” e nas formas da classe trabalhadora perceber o 
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espaço. A plantation, vista como um conjunto de objetos organizados e acionados segundo uma 
lógica específica, determinava a estrutura de suas partes constituintes. Dentro dela, por exemplo, 
os engenhos eram a projeção espacial de relações de poder desiguais instituídas ao longo da his-
tória: territórios definidos pelo poder de quem neles mandavam e controlavam, e pela submissão 
de quem neles viviam e trabalhavam. Considerado em seu todo, o artigo argumenta que a história 
social do trabalho – ou qualquer estudo histórico a respeito das condições de vida no mundo do 
trabalho – é impensável fora de uma análise ambiental, uma vez que, como afirmou Milton Santos, 
“a História não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial”.

055. História Ambiental: política e sociedade
Coordenação: Paulo Henrique Martinez e Eurípedes Antonio Funes

Resumo: Na dimensão da vida política e da vida social a História Ambiental confere atenção a dife-
rentes níveis de aprofundamento teórico e empírico, temporalidades, fontes e perspectivas meto-
dológicas. A intenção é alcançar a compreensão de uma multiplicidade de elementos nas relações 
entre a sociedade política, o Estado nacional e a comunidade internacional e a sociedade civil, do 
local ao global. No arco de interesses e preocupações desta proposta estão contempladas: a legis-
lação ambiental, as políticas públicas, práticas e projetos de sustentabilidade ambiental, social e 
econômica, conflitos sociais, ideias e programas de transformação social de motivação ambiental, 
as questões urbanas, relações internacionais, ações e agentes individuais e coletivos da conservação 
da natureza, entre outras inúmeras combinações sociais e políticas que desafiam o conhecimento 
histórico no século XXI.
Justificativa: Os desafios da sustentabilidade, os movimentos sociais e as ameaças naturais no 
mundo contemporâneo são temáticas que estimulam os estudos no campo da História Ambien-
tal. A História Ambiental é uma abordagem em construção na compreensão de tais discussões e 
debates. A proposta deste Simpósio Temático envolve múltiplos objetos de investigação e relacio-
na os estudos das relações entre sociedade e natureza, desde a reconstrução do mundo natural até 
suas mais diversas representações e usos sociais, como discursos, práticas, tecnologias e ciências, 
percepções do mundo natural. A organização do GT Nacional - História Ambiental junto à Asso-
ciação Nacional de História (ANPUH), durante o Encontro ocorrido em Natal (2013), seguida da 
ampliação desta organização na criação de Grupos de Trabalho em estados como Goiás, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, e outros em formação, como em 
Brasília e no Ceará , têm facilitado a identificação e a aglutinação de núcleos de interesses temáticos 
e de ações institucionais – publicações, grupos de pesquisa, seminários, orientação de estudantes 
de graduação e de pós-graduação, diálogos interdisciplinares, intercâmbios internacionais. O esfor-
ço em maximizar estas oportunidades e incentivar a interação acadêmica entre os estudiosos de 
História Ambiental resultou na proposição de Simpósios Temáticos que incidem sobre questões 
e objetos de pesquisa mais delimitados e precisos, contribuindo assim para a consolidação e o 
aprimoramento dos debates e dos encontros da ANPUH como espaço privilegiado para a reflexão, 
difusão e apreciação coletiva do desenvolvimento desta abordagem na historiografia nacional e 
estrangeira.

Gercinair Silvério Gandara (Universidade Estadual de Goiás)
• Cidade-Beira Remanso: a inscrição de um tempo nos lameiros e caatingas do vale 
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sanfranciscano
Em fins do século XVIII às margens do rio São Francisco no local onde um grande remanso formava 
seguro porto de atracação surgia o Arraial de Nossa Senhora do Remanso. As riquezas ditas “natu-
rais”, os terrenos férteis e vegetação adequada à criação de gado, a pesca, a abundância de água e 
as migrações foram os atrativos para a fixação e povoamento daquele território. Esta característica 
geográfica naquele ponto do rio, em frente ao local onde nasceu a cidade, lhe emprestou a alcunha 
e serviu como entreposto ligando as margens físicas do rio, o território e outras regiões. A vegeta-
ção, o clima e o relevo, fatores responsáveis pelo volume de água, pelo período de cheias e vazantes 
e pela possibilidade de navegação determinou o comportamento do rio, da região e de sua gente. 
Ali há ocorrências de secas periódicas e calamidades que se faz sentir, mas também os transbor-
damentos que marcam o chão e dá vida. A vegetação variando em função da umidade maior ou 
menor somados às suas florestas de palmeirais orna o vale de boa parte do Médio São Francisco. 
Em verdade seu vale possui uma rica flora, em plantas medicinais e em palmáceas. É importante 
lembrar que essas riquezas ali são espontâneas, nativas. Estas plantas pertencentes à própria histo-
riografia da região representou/representa um dos principais fatores de redenção econômica do 
lugar. A paisagem geográfica da cidade-beira Remanso e do rio São Francisco naquelas paragens se 
manifesta concretamente como testemunho de um tempo e de um espaço construído que desa-
pareceu arrastado pelas águas represadas na barragem de Sobradinho. Em tempo passado as águas 
do corpo fluvial causaram palpitações e emoções nas vidas beiradeiras remansenses que servem 
de referências aos estudos voltados a História Ambiental. Destarte, por toda sua complexidade, 
condições humanas e ambientais oferecidas pelos cenários geográficos em que se inseriu a cidade 
Remanso sintetizarei o uso daquele espaço que ali obedecia ao ciclo natural das águas sanfrancis-
canas. Não pretendo fazer um retrospecto da vida geográfica, mas procurarei esboçar e ressaltar os 
fatos que possam ser úteis à compreensão das relações socioambientais no/do lugar em que a vida 
vinha do compasso das águas.

Sandra Mara Dantas (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
• História, identidade e território: a construção da triangulinidade no este de Minas Gerais

Na primeira metade do século XIX, a região do Triângulo Mineiro era denominada “boca de sertão”, 
isto é, zona de fronteira, que passava por período de inserção nos mores civilizados com a dizima-
ção dos nativos e dos animais bravios, a derrubada de matas e escolha de áreas férteis para plantio, 
o provimento de víveres e abastecimento de água, as edificações para moradia e trabalho, a ereção 
de ermida para as práticas religiosas, a constituição do arremedo daquilo que viria a ser o mundo 
urbano. Estar à “boca do sertão” constituía uma ponta pioneira para avanço sobre regiões vazias, 
onde as possibilidades de riquezas pareciam se avolumar e para tanto era necessário transformar 
a paisagem natural tornando-a mais aprazível e mais humana. Concomitante ao processo de dizi-
mação dos nativos caiapós, os sertanistas que se chegavam à região, construíam representações e 
práticas que pudessem validar seus projetos porque conquanto estivessem à “boca do sertão”, não 
se consideravam característicos do sertão. Eram sujeitos que à medida que moldavam o território, 
moldavam a si próprios, construindo-se como sujeitos dotados de determinada formulação iden-
titária. Distante da região de ocupação e exploração aurífera, as Minas históricas, os habitantes da 
região oeste não se sentiam genuinamente mineiros e a partir da segunda metade do século XIX, 
é possível detectar uma triangulinidade como marca identitária elaborada na relação dos homens 
com a paisagem natural e os anseios de civilização. E compreender os modos como a paisagem e o 
homem triangulinos se constituíram reciprocamente é o cerne desta proposta de trabalho.



841

Ilsyane do Rocio Kmitta (PPGH/UFGD)
• Na composição dos cenários a “régua é existidura de limites e o Pantanal não tem limites”

A proposta desse texto é fazer uma breve análise das representações construídas sobre o Pantanal. 
Conforme o contexto histórico, o Pantanal foi descrito por viajantes e memorialistas como inferno 
ou paraíso, desse modo quando a proposta é analisar sua história, entendemos que o meio am-
biente pantaneiro recebeu várias representações que emergem de memórias e experiências parti-
lhadas, onde as representações são concebidas em função de um tempo, de uma lógica, de uma 
memória que atenda interesses onde a imagem construída seja escrita segundo a conveniência e o 
papel desempenhado pela natureza. O modo de interpretar esse sistema cultural abrangente, de 
imagens e códigos, possibilita ao homem ver a natureza como portadora de aspectos que engloba 
um universo simbólico, de representações construídas temporalmente e sintetizadas pela memó-
ria. Entre os muitos aspectos que compõem o universo pantaneiro, a água é um dos elementos que 
integram a construção de uma visão de mundo onde as referências do passado são aspectos de 
uma cultura gestada e transmitida por gerações.

Gisele Bochi Palma
• Patrimonialização do meio ambiente e turismo: novos (antigos) usos do mar em 

Florianópolis
Neste trabalho problematizamos a cidade de Florianópolis sob os aspectos de salubridade de suas 
águas e praias que se vinculam à sua historicidade recente. O desenvolvimento da maricultura 
configurou-a em novas dimensões, projetando-a como grande produtora nacional de ostras e ma-
riscos. Nestes termos, o mar é ressignificado em seus usos. A praia, que outrora servia para receber 
os despejos da cidade, passou por constantes transformações e foi elevada à condição de espaço de 
lazer e veraneio. Estes elementos - mar e praia - passam por novas configurações, a partir da apro-
priação e ressignificação de antigos usos dos recursos naturais, de tal modo que ocorrem trans-
formações na perspectiva social e ambiental. Ao longo da história vimos que os espaços urbanos 
passam por alterações e são ressignificados, designados ora por “aformoseamento”, “saneamento”, 
“higienização” e, mais recentemente, de “revitalização”. Esses termos vão além dos significados das 
palavras e carregam outros sentidos que impactam diretamente no cotidiano dos moradores ao 
provocar novas sociabilidades e alterar os usos dos espaços, dando novos sentidos para cada pala-
vra no seu tempo e transformando os lugares e cultura do lugar. Em pesquisa empírica no cenário 
nacional e internacional percebemos Florianópolis citada como “a capital com melhor qualidade 
de vida” e Santa Catarina como “melhor destino turístico”. A divulgação da capital passa a ser pro-
pagandeada como um dos tantos destinos turísticos internacionais. A patrimonialização do meio 
ambiente insere-se numa perspectiva turística como um processo que se apresenta indissociável 
das novas estratégias de apropriação e de marketing, onde a cultura, e da mesma forma o meio 
ambiente, passam a ser uma imagem a ser consumida com um modelo idealizado de espaços ur-
banos padronizados, ocorrendo uma patrimonialização através das imagens produzidas da cidade.

Kênia Sousa Rios (Universidade Federal do Ceará)
• A ciência e a água: uma leitura a partir do registro de cientistas e viajantes sobre a agua no 

Ceara (seculo XIX)
Cientistas e viajantes em marcha pela Província do Ceará ao longo de todo o século XIX, rende-
ram-se a força das águas. A presença do líquido nas narrativas de escassez e abundância marcava a 
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memória e o cotidiano dos habitantes locais fazendo com que os homens de ciência descrevessem 
essas experiências.
A partir dessas anotações, percebemos as muitas articulações de um saber produzido fora do la-
boratório. Um conhecimento feito no olho e uma compreensão ditada pelo susto. A “ciência a 
caminho” depara-se com o inesperado e muitas das instruções prévias foram momentaneamente 
suspensas diante das imagens que se apresentam ao pesquisador. A experiência de cientistas e 
viajantes que percorreram no século XIX a província do Ceará, fez com que esses homens dessem 
especial atenção a água e produzissem registros que foram, algumas vezes, além dos manuais das 
sessões científicas e esta é a reflexão que esta apresentação pretende fazer.

Carlos Alberto Menarin (Unesp/Assis)
• A crise ambiental na (e da) Universidade brasileira (1986-1992)

As relações entre universidade e meio ambiente são o pano de fundo desta apresentação. Na atu-
alidade, a adequação institucional e física das universidades com vistas ao preceito de sustentabili-
dade tem ganhado relevo no debate acadêmico e administrativo. Passa-se em revista as discussões 
ocorridas nos cinco seminários nacionais “Universidade e Meio Ambiente”, ocorridos entre 1986 
e 1992, situando a discussão da problemática ambiental em face a (re)organização do campo uni-
versitário e as propostas para o ensino superior no Brasil. Os seminários podem ser agrupados em 
três grandes eixos: 1) a introdução da dimensão ambiental nas diversas áreas do conhecimento 
e nas formas de organização da universidade para o tratamento interdisciplinar da temática; 2) 
a articulação da universidade com a sociedade face à política ambiental brasileira; 3) a constitui-
ção de uma nova ordem internacional, cuja expressão se deu pela Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), e a inserção do Brasil, da política nacional de 
meio ambiente e da universidade nesse contexto. Objetivamos, assim, compreender as propostas 
e os desafios que emergiram do debate universitário, ou foram postos à ele, pelas demandas que a 
questão ambiental colocava à sociedade brasileira de fins do século XX.

Elenita Malta Pereira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• A luta de José Lutzenberger pela preservação da Amazônia (Décadas de 1970-1980)

O engenheiro agrônomo e ambientalista José Lutzenberger (1926-2002) travou uma importante 
luta pela preservação da floresta amazônica, durante as décadas de 1970-80. Ele se posicionou 
contra os programas de colonização da Amazônia e a instalação de megaprojetos agrícolas e in-
dustriais, promovidos pelos governos militares brasileiros (1964-85), defendendo não somente os 
elementos naturais, mas também os povos diretamente afetados: os indígenas, seringueiros e ri-
beirinhos que habitavam a região. Também após a redemocratização, participou de uma luta mais 
ampla, ao lado de ONGs ambientalistas internacionais, pois o tema se tornara de interesse mun-
dial. Lutzenberger utilizou diferentes formas para manifestar suas posições contrárias à ocupação 
destrutiva da floresta. Participou de inúmeros eventos no Brasil e exterior, prestou depoimentos ao 
Congresso norte-americano, ao Banco Mundial, bem como participou de A década da destruição, 
uma série de documentários que registrou os desmatamentos e as queimadas na Amazônia, du-
rante os anos 1980. Utilizo, como principais fontes primárias de estudo, documentos do Arquivo 
Privado José Lutzenberger (APJL): reportagens, recortes de jornais e revistas, correspondência e tex-
tos escritos por Lutzenberger. Também são analisados episódios da série A década da destruição, 
especialmente os trechos que contam com a participação do ambientalista. Baseado em pesquisas 
científicas do final dos anos 1980, Lutzenberger argumentava que a Amazônia precisava ser preser-
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vada por sua importância na regulação do clima mundial: por meio das correntes de ar, a umidade 
produzida pela floresta afetava o clima ao norte e ao sul, ou seja, ele defendia que a preservação 
da Amazônia era de interesse de todo o planeta, não somente do Brasil. Lutzenberger criticava o 
modelo de ocupação da Amazônia do ponto de vista ético-filosófico: era embasado numa ética 
antropocêntrica, que tinha como dogma a conquista da selva com objetivos econômicos, às custas 
tanto da biodiversidade local, como dos povos que habitavam a região, ao longo da história, man-
tendo formas de subsistência sustentáveis, sem provocar o colapso da floresta.

Luis Antonio Coelho Ferla (UNIFESP)
• Humanidades digitais, geotecnologias e a história urbana

A disciplina histórica, seguindo a seara aberta pelos estudos lingüísticos, se incorpora crescente-
mente ao concerto das chamadas Humanidades Digitais. Dentre as tecnologias que contribuem 
para isso, os chamados Sistemas de Informações Geográficos (SIG) ganham presença cada vez 
maior nos estudos do passado, particularmente aqueles devotados à história urbana. Talvez a ex-
plicação para isso resida na capacidade que os SIGs possuem para incorporar a dimensão espacial 
em estudos que a priorizam. Além disso, os SIGs possibilitam a integração de diferentes tipologias 
documentais e escalas de tempo e espaço em um mesmo ambiente computacional, facilitando 
a incorporação, dessa forma, das complexidades e das polissemias características da história das 
cidades. O presente trabalho se ocupa do fenômeno da presença das tecnologias digitais, em geral, 
e dos Sistemas de Informação Geográficos, em particular, no ofício do historiador. Concebe-se, 
assim, a necessidade cada vez mais premente de conhecer e discutir as oportunidades e os desafios 
implicados. 
Outrossim, e para dar concretude maior a essas reflexões, serão apresentadas algumas experiências 
dedicadas à cidade de São Paulo de fins do século XIX e inícios do XX, desenvolvidas pelo Grupo 
Hímaco (História, Mapas e Computadores), iniciativa conjunta entre a Universidade Federal de São 
Paulo e o Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Roberta Barros Meira (Univille)
• O patrimônio florestal do Brasil e a silvicultura: a relação entre a organização do Serviço 

Florestal durante a Primeira República e a indústria de madeiras.
Este artigo se propõe a discutir os argumentos em prol da necessidade da criação do Serviço Flores-
tal no Brasil durante a Primeira República, no que diz respeito a postura dos agricultores, estadistas, 
técnicos e acadêmicos. Privilegia uma perspectiva teórica fundamentada na História Ambiental. 
No entanto, utiliza-se todas as margens possíveis, levando em conta assim a História Econômica e 
a História Política. A análise que se segue tem por base a documentação dos periódicos agrícolas, 
fontes oficiais, relatórios técnicos e a legislação do período. No mais, leva-se em consideração os 
discursos em torno da criação do Serviço Florestal e a sua forte vinculação com uma percepção das 
florestas como um valor comercial.

Valéria Dorneles Fernandes
• A luta contra os gafanhotos: a ação do Ministerio de Agricultura de la Nación através das 

publicações oficiais (Argentina, 1925-1952)
Infestações de gafanhotos são relatadas na região do Rio da Prata desde, pelo menos, 1640. Porém, 
é a partir da última década do século XIX que as infestações passam a ser mais evidentes e a trazer 
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maiores prejuízos para a produção agrícola em desenvolvimento na região. No início do século 
XX, as pragas de gafanhotos são recorrentes em diferentes partes da Argentina, do Uruguai e do 
Brasil. Em face das infestações de gafanhotos ocorridas no final do século XIX, diferentes estratégias 
foram empreendidas pelos governos destes países para combater estas infestações: algumas leis 
nacionais foram criadas e publicaram-se manuais para os agricultores com instruções sobre técni-
cas de extermínio de gafanhotos. A pesquisa científica passou a ser desenvolvida com mais vigor 
nos respectivos países, e as especialidades científicas em Agronomia Fitossanitária e Entomologia 
ganharam maior impulso, além disso, desencadearam-se conexões e ações políticas, econômicas 
e científicas nessa região, envolvendo o Brasil, o Uruguai e a Argentina, no período de 1890 a 1950. 
A ocorrência das pragas de gafanhotos foi um processo ecológico que, gerando grandes impactos 
na economia dos países do Rio da Prata, foi muito importante na época, chegando a mobilizar 
internacionalmente os setores da política, da ciência e da agricultura. 
Neste processo a Argentina parece ter desempenhado um papel importante. A maior parte dos 
estudos científicos e a legislação que dizia respeito ao controle das pragas de gafanhotos eram bem 
mais elaboradas na Argentina e em muitos casos serviu de modelo para os outros países. 
Como parte de uma pesquisa maior de doutorado, que examina as causas e efeitos destas infes-
tações nos três países, o paper proposto examina as ações propostas das pelo governo argentino 
aos agricultores atingidos utilizando como fonte as publicações do Almanaque do Ministerio de 
Agricultura de la Nación. Este almanaque foi publicado entre os anos de 1925-1952, tinha uma cir-
culação nacional e o seu público alvo era a população rural em geral. Analisando todos os volumes 
editados durante o período, os principais resultados observados foram: (i) as discussões internacio-
nais e as pesquisas científicas – e seus respectivos resultados- pouco eram repassados aos agricul-
tores; (ii) a ideia central proposta era a de total extermínio dos gafanhotos; (iii) as propagandas e 
as práticas propostas estavam em consonância com as práticas gerais do país, pouco relacionadas 
com as necessidades dos agricultores.

Adriana Branco Correia Souto (UFRRJ)
• Nilo Peçanha e a Comissão da Baixada Fluminense: Política e Saneamento nos anos 10.

Este texto tem objetivo de apresentar a trajetória política de Nilo Peçanha dentro do estado do Rio 
de Janeiro, como líder de um grupo político que foi proeminente na Câmara, governou o estado, 
figurou no senado, esteve à frente de um ministério e atingiu o ponto mais alto da carreira política 
republicana: a presidência da República. A análise do percurso político de Nilo é necessária para 
o entendimento da constituição da primeira Comissão Federal de Saneamento da Baixada Flu-
minense, comissão esta que perdurou oficialmente de 1910 a 1916. A instituição da Comissão foi 
parte de conjunto de reformas administrativas que visavam a recuperação financeira e econômica 
do estado Fluminense pela via da revitalização e diversificação agrícola, estando alinhada à força 
civilizatória atribuída ao saneamento naquele momento.

Roger Domenech Colacios (UNESP/Assis)
• A Environmental Protection Agency dos EUA e suas expedições científicas em outras nações 

(1972 a 1981)
Criada pelo governo estadunidense em 1970 a Environmental Protection Agency tinha como ob-
jetivo principal promover a melhoria da qualidade do meio ambiente do país. Para isto foram cria-
das políticas ambientais que visavam regular as emissões de poluentes no ar e na água, através do 
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e de multas aos poluidores. A partir de 1972 
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a agência ampliou seu escopo de atuação e passou a interagir com nações estrangeiras na troca de 
informações científicas, no desenvolvimento e demonstração de projetos ambientais. A intenção 
era expandir o conhecimento para o controle da poluição e ao mesmo tempo ter contato com 
pesquisas realizadas fora do território dos EUA. Essa iniciativa durou ao longo do período analisa-
do, entre 1972 até 1981, sendo abandonada apenas na década de 1990. A intenção dessa comuni-
cação é de analisar essa atividade da EPA, os dados científicos e econômicos e os resultados para a 
formulação ou atuação das políticas ambientais da agência.

Jéssica Garcia da Silveira (Universidade Federal de Uberlândia)
• Entre o desenvolvimento econômico e os debates sobre meio ambiente: a Secretaria Especial 

do Meio Ambiente (SEMA) e a política estratégica de proteção ambiental no Brasil
O presente trabalho tem como objetivo apontar algumas reflexões sobre a criação da Secretaria 
Especial do Meio Ambiente - SEMA (1973) no contexto em que o Governo brasileiro empreendia 
estratégias que visavam a continuidade do crescimento econômico do país. Quando ocorreu a 
primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo (1972), o 
Brasil vivenciava o chamado “Milagre econômico brasileiro” (1967-1973). Nesse período, a priori-
dade estabelecida pelo Governo foi criar condições para ocupação produtiva e expansão industrial 
no país. Entre os principais projetos governamentais esteve o Programa de Integração Nacional 
(Decreto-Lei Nº 1106/70), que apresentou como meta a construção de rodovias (Transamazônica 
e Cuiabá-Santarém) para viabilizar a expansão agroindustrial nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste. Em meio a este cenário que misturou interesses conservacionistas, difundidos e reforçados 
pela Conferência de Estocolmo, e interesses econômicos, no Brasil foi criada a SEMA, órgão desig-
nado a desenvolver estudos sobre o território brasileiro e elaborar parâmetros para “uso racional” 
(Decreto-Lei Nº 73030/1973) dos recursos naturais do país. A discussão proposta por este trabalho 
versa sobre a criação da SEMA como medida política que incorporou uma visão estratégica de 
proteção ambiental e deu início à construção de uma estrutura institucional de gestão ambiental, 
a nível nacional, que se concretizou através da Política Nacional do Meio Ambiente (1981).

Lise Fernanda Sedrez (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• As chuvas e os saberes: estratégias sociais durantes as enchentes de Buenos Aires e Rio de 

Janeiro, século XX.
Tanto Rio de Janeiro quanto Buenos Aires, as capitais da modernidade do início do século XX na 
América do Sul, passaram por enchentes que frustraram os sonhos dos seus mais entusiastas ur-
banistas. Planos, projetos e debates em diversas esferas do Estado se sucederam para terminar, “de 
uma vez por todas”, com o flagelo das enchentes nas duas cidades. Diversas como eram as duas 
cidades, nossa pesquisa mostra que, no entanto, as populações carioca e portenha desenvolveram 
suas próprias estratégias para lidar com as enchentes, com uma resiliência notável. Examinando 
cartas ao prefeito, notícias de jornal, e entrevistas com moradores, o estudo identifica estas estra-
tégias de contato com a natureza. Por vezes, como no Rio de Janeiro da década de 40 ou Buenos 
Aires na década de 90, os moradores competem, com seu conhecimento cotidiano e empírico 
das enchentes, com os estudos mais sofisticados de engenheiros e urbanistas. Outras vezes, como 
na enchente de 66 no Rio de Janeiro, os moradores da cidade se apropriam do momento de caos 
criado pelo desastre urbano para trazer à tona suas reivindicações de moradia, que em outros mo-
mentos permaneciam ignoradas. Mais forte ainda, as ações emergenciais civis que se formam nos 
momentos da enchente marcam as distintas posições de classe na cidade – ou impondo grande 
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distância entre “os que ajudam” e os “flagelados”, ou reafirmando laços horizontais de solidarieda-
de. A pesquisa, portanto, explora nesta complexa relação entre Estado, cidade, sociedade e nature-
za, a agência daqueles que são normalmente denominados de “vítimas” das enchentes.

David Durval Jesus Vieira (Prefeitura Municipal de Breves)
• “Apparelhados para todo o sempre”: a fundação do Instituto Pasteur no Pará (1897-1917)

Em 1897, parte dos médicos paraenses firmou a ideia de fundar uma associação que os represen-
tasse, denominada “Sociedade Medico-Pharmaceutica”. Isso resultou em uma maior organização 
desses profissionais, em críticas mais incisivas aos antigos métodos de cura de determinadas doen-
ças, e em uma maior influência do grupo médico sobre as políticas públicas regionais. Um exemplo 
disso foi o caso da hidrofobia em Belém, que fez parte das reflexões e dos esforços em combatê-la 
de médicos como Castro Valente e Jayme Aben-Athar. O presente trabalho analisa esse caso, uti-
lizando principalmente parte dos jornais de 1917, quando a raiva canina se agravou em Belém, 
ocasionando a intervenção do poder público.

Manuel Coelho Albuquerque (UFC)
• Os Tapeba e a relação território-natureza-trabalho: história, memória e vínculos identitários 

de um povo fronteiriço
No início dos anos 1980 os índios Tapeba, ainda comumente chamados de “descendentes de ín-
dios”, lutavam pela aprovação de uma lei de proteção ambiental da bacia do Rio Ceará, no muni-
cípio de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza-Ce. Os Tapeba defendiam a preservação do 
mangue às margens daquele rio e se identificavam como “trabalhadores do mangue”. Atuavam ao 
lado dos trabalhadores “brancos” na Associação das Comunidades do Rio Ceará e reivindicavam, 
junto ao Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a desapropriação da área, 
a fim de beneficiar as comunidades pobres do local, índios e não índios. Através dessas táticas os 
índios procuravam ficar livres das ações predatórias dos que se diziam proprietários das suas terras. 
No entanto, com o passar dos anos e a não demarcação do território dos Tapeba, essas comunida-
des foram cada vez mais espremidas pelas fábricas, indústrias, poluição, expropriação e exploração. 
Muitos procuraram no mundo urbano a sua sobrevivência, através de trabalhos variados; outros 
continuaram praticando a pesca e o artesanato, entre outras atividades vinculadas ao seu universo 
tradicional. Ao mesmo tempo os Tapeba se organizaram em associações próprias, ganharam visi-
bilidade na imprensa, conquistaram apoios importantes da Igreja católica e da sociedade cearense, 
e romperam com a ideia secular de que no Ceará não mais existiam índios. Os Tapeba, pioneiros na 
retomada da luta por terra e identidade indígena no Ceará, agregam elementos fronteiriços: terri-
tório, natureza, trabalho e urbanidade, demarcadores e ao mesmo tempo elementos conflitivos no 
processo de afirmação da identidade étnica. A questão da visibilidade/invisibilidade indígena nos 
remete, inevitavelmente, a um diálogo com o passado, quando os índios foram declarados “indife-
renciados na massa geral da população”, ou quando, através de alianças e dos vínculos entre estes 
mesmos elementos, território, natureza e trabalho, preservaram e conquistaram espaços próprios 
ou se reapropriaram de espaços destinados à sua catequização em tempos coloniais, o que nos 
direciona a considerar os deslocamentos e a resignificação territorial e identitária desses povos. De-
monstro, neste artigo, que mesmo em situações bastante diversas e adversas, como a apresentada 
por “índios urbanos” com a especificidade dos Tapeba, muitos pontos continuam significativos na 
ligação com os valores ancestrais e, sobretudo, fundamentais para a resistência desses povos no 
passado e no presente. Os Tapeba movimentam-se nas fronteiras e mantêm esses vínculos. Neste 
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artigo, estabeleço diálogos com/entre fontes diversas e estudos antropológicos, história ambiental 
e história indígena.

Elton Laurindo da Costa (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Ecologia e libertação: a ecologia como extensão da luta contra a exploração do trabalhador 

rural em Santa Catarina
O trabalho apresenta reflexões sobre as particularidades do processo de “ecologização”, das ações 
políticas e dos discursos da Igreja Católica em Santa Catarina. Essas acontecem através do teste-
munho e da narrativa do padre Domingos Dorigon, membro participante do processo de diálogo 
entre a Pastoral da Terra e a Pastoral Ecológica durante o período de 1970 a 1990. Como premissa 
básica, considera-se o fenômeno da criação da Pastoral Ecológica em 1986 uma extensão e atuali-
zação das ações e dos discursos da Igreja Católica – principalmente ao envolver a Comissão Pasto-
ral da Terra e a Teologia da Libertação. O relato parece indicar que o conceito de “Ecologia”, naquele 
momento, emergiu como uma proposta a mais na luta contra a exploração do trabalhador rural. 
Com isso pode-se diferenciar e analisar os diálogos estabelecidos entre Igreja, movimentos ecológi-
cos e políticos no final da década de 1980.

Tissiano da Silveira
• Construção do espaço na floresta acreana (1970-1980)

O trabalho discute o espaço através do uso da terra, da cultura e da técnica, durante o movimento 
das frentes de expansão que toma força a partir da década de 1970 com a chegada de colonos na 
mesorregião que até então tinha como matriz econômica o extrativismo gomífero. As pessoas que 
se deslocaram para a região empurradas pelas grandes propriedades e latifúndios, reconheciam 
neste lugar uma última fronteira brasileira, com um sentido que extrapolava o físico, e se depara-
ram com uma cultural e técnica com uma racionalidade muito diversa de suas realidades, pois as 
comunidades da floresta dependiam da floresta em pé. Os tensionamentos destes agentes se tor-
nam pano de fundo para discutir as transformações da paisagem da floresta acreana no período.

Rute Guimarães Torres
• Da praça à montanha: a paisagem na identitária de Ouro Preto, Minas Gerais, na Primeira 

República
Nossa análise privilegia as conexões históricas entre algumas representações da paisagem da região 
de Ouro Preto, em Minas Gerais, e os projetos políticos e intelectuais que articularam memória e 
identidade nos primeiros anos da Primeira República. O foco do estudo é o Pico do Itacolomi, o 
cume da alta serra que compõe a porção sul do município de Ouro Preto. 
No final do século XIX e início do XX, a característica natural de Ouro Preto, cercada por altas ser-
ras, foi um dos elementos mais utilizados, seja nas discussões sobre a mudança da capital mineira 
ou no processo de valorização da cidade e seu passado. Desde então, o Pico do Itacolomi tem sido 
evocado como monumento natural digno de ser preservado pelo excepcional valor histórico, esté-
tico e científico que lhe foram conferidos. 
Focalizando um monumento que existia na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para repre-
sentar o Pico do Itacolomi, pretendo explorar as percepções e representações daquele Pico num 
momento de intensos debates políticos e da construção de Ouro Preto como “lugar de memória” 
na identidade nacional. 
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A paisagem daquela formação rochosa foi construída historicamente, mediada por novos valores 
e significados atribuídos ao Itacolomi. Foi representada socialmente e num contexto específico. 
Nossas fontes são jornais, imagens fotográficas e narrativas históricas que consolidaram aquela 
formação natural como uma das identidades de Ouro Preto na memória coletiva dos habitantes 
de Minas Gerais.

Juliana Prado da Silva (Universidade de São Paulo)
• O animal em perspectiva: uma análise das representações do animal na sociedade 

contemporânea através da Lei de Crimes Ambientais e do Código de Fauna Paulista.
No presente trabalho, pretende-se dimensionar e problematizar o que é o animal na sociedade 
contemporânea brasileira partindo da análise do processo de aprovação e aplicação da lei federal 
Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e da lei estadual paulista Nº 11.977 de 25 de agosto de 2005. En-
tende-se que, para uma lei ser elaborada, ela precisa passar por negociações e mediações entre os 
diversos grupos que manifestam interesse em sua promulgação ou em seu veto. Há casos em que 
as leis são aprovadas para ratificar um costume, como há casos em que elas são impostas para ini-
bir alguma prática tida como nociva por um certo grupo. Sendo assim, as leis podem ser requeridas 
ou impostas. No caso específico das duas referidas leis, o debate acerca do código ético, incluindo 
os costumes da sociedade e a forma como esses animais são utilizados, leva ao questionamento de 
serem os animais sujeitos de direito ou, então, sujeitos tutelados, ou seja, propriedades.
É sabido que para que uma lei seja aprovada e aplicada, há que se compreender a extensão e a força 
do debate havido entre os grupos de interesse envolvidos com o foco da legislação, as determina-
ções finais, além dos obstáculos que persistiram após a finalização do texto legal. Como os animais 
estão presentes na sociedade contemporânea, nos mais diversos usos e áreas, como fonte de ali-
mentação, na condição de cobaias em testes científicos, como animais de transporte, como ani-
mais de estimação e usados para entretenimento, é parte do trabalho identificar os vários grupos 
de interesse e as maneiras como se comunicam: fluxos, circulações e alianças nas quais interferem 
e são afetados.
O trabalho pretende ser uma contribuição para os debates referentes à animalidade em contextos 
industriais, onde ocorre a conversão do animal em mercadoria, para a legislação ambiental, e, de 
forma mais ampla, para o debate sobre as concepções de natureza e sociedade.
Ademais, o trabalho oferece a análise da percepção na mudança das sensibilidades com relação ao 
mundo natural e estabelecimento de relações mais tolerantes – e menos antropocêntricas – en-
tre os humanos e o restante do mundo animal. Além disso, as próprias relações entre os homens 
poderão se tornar mais tolerantes à luz de uma perspectiva mais compreensiva sobre o domínio 
animal (animalidade).

Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez Reis (Universidade Regional do Cariri)
• O espaço a serviço do tempo: a superação da natureza na construção da Estrada de Ferro de 

Baturité (1870-1926)
A edificação da Estrada de Ferro de Baturité provocou a alteração das paisagens em seu entorno, o 
que contribuiu para a construção de outro Ceará, no final do século XIX e início do XX. Essa cons-
trução fazia parte do projeto de integração nacional do país, através da formação de um Estado 
Territorial, que articulou a centralização administrativa do território, tendo as vias de comunicação 
como caminho para as tarefas políticas do Estado, e contribuiu para a invenção da própria nação 
brasileira. De outro lado, a Estrada de Ferro de Baturité foi apresentada como parte de um processo 
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mais amplo de expansão do capitalismo, como instrumento para inversão e expansão do capital 
estrangeiro. Nesse sentido, a ferrovia foi considerada uma das portas de entrada do capitalismo 
no Ceará. Essa compreensão norteou este estudo sobre a progressiva alteração das paisagens em 
seu entorno, processo que significou o aparelhamento do espaço cearense em função do tem-
po moderno e ideia de progresso nos moldes europeu ocidentais. Desse modo, as alterações da 
paisagem – percebidas nos desmatamentos, destocamentos, produção de dormentes, presença 
massiva de trabalhadores com suas famílias ao longo dos trilhos, sistematizações de novos horários 
de trabalho, na pauperização dos operários e na disseminação de doenças nos abarracamentos da 
EFB – significaram neste estudo um estabelecimento de relações com o ambiente, profundamente 
influenciado pela introdução de relações e concepções capitalistas de mundo.

Rafael Moreira Serra da Silva (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Usos e sentidos do Programa Bolsa Família entre o povo Hupda do Noroeste Amazônico

A exposição deste ensaio se centra no acesso do povo indígena Hupda, localizado no noroeste 
amazônico, ao Programa Bolsa Família (PBF). Segundo indigenistas da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), este povo classificado como de recente contato pela instituição, tem pouco conhecimen-
to das regras do programa, dominando mal o português e relações monetárias, carecendo ainda de 
documentação básica. Além disso, é longo e dispendioso o percurso que os indígenas enfrentam 
das suas aldeias para São Gabriel da Cachoeira, onde solicitam e sacam o benefício, permanecendo 
dias acampados perto dos rios, sem alimentação adequada, adoecendo e se endividando nos co-
mércios locais. A partir do trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome 
(MDS) tematizo o acesso ao programa, pensando que os seus usos e significados são atribuídos de 
acordo o universo sociocultural rionegrino, que dá uma feição indígena especial ao PBF. Chamo 
atenção a esse ponto, visto que apesar dos esforços ministeriais de elaboração de políticas públicas 
diferenciadas aos povos indígenas, na prática elas se mantêm distanciadas da sua realidade, por 
uma série de razões que vão além da ordem econômica. Com base no caso do acesso da etnia 
indígena Hupda ao PBF, se faz necessário desnaturalizar à visão usual sobre a pobreza, e sobre os 
direitos humanos, percebendo que os indígenas não se adequam passivamente aos modelos das 
políticas públicas, nem aos seus instrumentos.

Antonio José Alves de Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina)
• As “relações descritivas” na produção do conhecimento do mundo natural no império 

colonial português - Capitania do Ceará (1772-1799)
No último quartel do século XVIII, o projeto ilustrado português conduzido por Martinho de 
Mello e Castro, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e Domenico Vandelli, por meio principalmente 
de inovações culturais, como as “Memórias Econômicas da Academia de Sciencias de Lisboa”, toma 
corpo e se espraia para outras camadas sociais, como os administradores coloniais, capitães-mo-
res e os ouvidores nas mais longínquas paragens do império colonial português. Na Capitania do 
Ceará, as correspondências junto ao Conselho Ultramarino e ao Secretário de Estado do Negócios 
Ultramarinos, que até então versavam sobre a distribuição de terras e de patentes militares na 
produção da territorialização do poder nas distantes regiões do império, passam então a tratar da 
descrição do mundo natural, com o mapeamento do território e suas principais riquezas. Assim, 
as relações descritivas, produzidas pela administração colonial, tinham como objetivo fazer uma 
leitura acurada do território, das possíveis riquezas assim como dos povos que o habitavam, e, por 
outro lado, tecer projeções da melhor maneira de aproveitá-los. Dessa forma, a pesquisa tem como 
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objetivo analisar de que maneira é operado a produção do conhecimento por parte dos diminutos 
contingentes administrativos das distantes colônias da Coroa, estes, eram impelidos à circulação 
por diferentes espaços, ambientes e ecossistemas. Nesse sentido, ouvidores, capitães-mores e de-
mais contingentes administrativos, em sua rotatividade carregavam consigo saberes, instituições 
e experiências coloniais que eram movidos em suas atividades nas colônias ultramarinas. O Im-
pério colonial sendo tecido e se constituindo através da mobilização de mundos. A pesquisa tem 
como objetivo analisar a produção de saberes desses homens coloniais e ultramarinos da segunda 
metade do século XVIII, as ideias de natureza e ciência propaladas na comunicação estabelecida 
entre centro e regiões periféricas assim como os diálogos e as transformações empreendidos em 
relação ao mundo natural e às populações na Capitania do Ceará Grande, no último quartel do 
século XVIII, principalmente a partir das trajetórias individuais de dois destes administradores: João 
Batista de Azevedo Coutinho e Montaury (1781-1789) e Luís da Motta Féo e Torres (1789 - 1799). 
Desse modo, a partir da perspectiva da história ambiental e da história social das ideias busca-se 
perscrutar a produção, apropriação e circulação de ideias, valores e percepções acerca do mundo 
natural a partir de elementos heterogêneos que constituem a rede de produção de conhecimentos 
científicos da Coroa portuguesa, tais como os naturalistas, capitães-mores, ouvidores e demais 
administradores.

Edson Hely Silva (UFPE/UFCG)
• Agreste ou Caatinga e Sertão: “facilitar as comunicações e desenvolver a produção”. 

Pensando a História Ambiental em Pernambuco em fins do Século XIX com as observações 
do engenheiro Augusto Milet
No longo ofício resposta ao Ministério da Agricultura em 1881, o engenheiro Henrique Augusto 
Milet fez observações detalhadas sobre a Província de Pernambuco quanto às possibilidades para 
construções de estradas de ferro. Henry Auguste Millet fazia parte de um grupo de engenheiros 
franceses que em 1840 veio a Pernambuco em 1840 para trabalhar nas obras públicas. Ambienta-
do, aportuguesando seu nome e casado com uma filha do Presidente da Província, sendo ainda 
senhor de engenho, com atuação política destacada nas discussões sobre os rumos da lavoura 
canavieira na Província, publicou ensaios, “panfletos” econômicos, políticos e de análises históricas 
que expressam sua qualidade de arguto observador. No citado ofício, Milet a partir da sua visão de 
pautadas nas ideias de progresso e produção econômica, discorreu sobre as condições das diver-
sas regiões na Província para a expansão da via férrea, nos interessando suas apreciações quando 
descreveu aspectos do na época denominado “Sertão” e o “Agreste ou Caatinga”. Nessa última 
região, segundo Milet, a seca que não admitia lavouras permanentes, no verão os rios despareciam, 
as folhas das árvores secavam restando uma ou outra árvore se conservava verde. Onde o plantio 
seria possível somente “depois de executar os dispendiosos trabalhos de açudes e represas”, a res-
tauração das matas destruídas pelo fogo dos fazendeiros para a lavoura do algodão, restituiria as 
fontes e os cursos d’água. Embora nas áreas montanhosas, próximos aos vales dos rios, existissem 
os “Brejos” e seus riachos com um clima propício para agricultura, onde se encontrava cana e en-
genhocas fabricando aguardente e rapadura, o algodão, o café, a pequena criação de gado e du-
rante o período invernoso cultiva-se até legumes. Uma pequena produção, que sequer dava para o 
consumo local, sendo enviado para a Capital apenas algum fumo de corda e os couros de animais 
abatidos para alimentação. Nos anos chuvosos os legumes e cereais em fartura apodreciam pela 
falta de transportes e uma vez ser desvantajoso levá-los “nas costas de animais” para o Litoral. Na 
região conhecida por Sertão, com o “clima ainda mais quente que o da caatinga” e “ainda mais su-
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jeita ao flagelo das secas”, informava o engenheiro que só existia reduzida lavoura permanente nas 
serras, brejos ou as margens do Rio São Francisco em locais livres das enchentes. Apesar da falta de 
água e pasto criava-se gado em fazendas e queijos, algodão e fumo eram enviados para a Capital. 
As observações de Milet sobre sobre essas regiões na Província possibilitam pensar as relações so-
cioambientais, a História Ambiental de Pernambuco em fins do Século XIX.

Daniel Porciuncula Prado (Universidade Federal do Rio Grande - FURG)
• “Modernidade” e o contraponto ambientalista em Henrique Roessler

Henrique Roessler, como já divulgado em diversos simpósios, palestras e no livro “A Figueira e o 
Machado (2011)”, foi um protetor da natureza, uma espécie de proto-ecologista que se voltou à 
luta preservacionista/conservacionista ao final dos anos 30 do século XX no estado do Rio Grande 
do Sul, tendo escrito entre os anos de 1957 a 1963 cerca de 300 crônicas no jornal O Correio do 
Povo. Parte destas crônicas abordavam críticas ao mito da modernidade e progresso urbano ex-
pressas através de representações ambientais, onde o exemplo maior era a região metropolitana de 
Porto Alegre, onde presenciou, ao longo das décadas, importantes modificações. Ao final dos anos 
50 detectou o ritmo acelerado da formação de gigantesca área urbana. Esse processo de intensa 
e desenfreada aglomeração era favorecido pela construção da rodovia federal que passava a unir 
diversas vilas e cidades, avançando sobre espaços naturais que eram desmatados para ceder lugar 
a loteamentos e áreas industriais. Os resultados da urbanização contrastavam radicalmente com 
a existência edênica presente nas percepções de natureza de Roessler de uma vida “livre, sadia e 
feliz”, apontando ser este desenvolvimento urbano um “um falso esplendor” que induzia as pes-
soas se tornarem “autômatos anônimos sem alma, a vegetar no borburinho enervante”. Indagan-
do e propondo uma reflexão, o ambientalista questionava: “Como vive a multidão desse enorme 
centro industrial, enclausurada entre paredes?”. O mundo começava a ser invadido por “pedras, 
aço, vidros, cimento armado e asfalto, cores berrantes e luz artificial” e “barulho ensurdecedor”, 
símbolos inerentes de um novo momento que o RS começava a vivenciar e que se opunha ao 
antigo estereótipo do modelo rural, que passava a ser atravessado por elementos da urbanidade. 
O abandono das terras e a migração para os grandes centros era um dos fenômenos resultantes 
destas transformações. Com o avanço das cidades na região do vale do rio dos Sinos, matas eram 
devastadas cedendo espaços para a construção de loteamentos e vilas. A urbanização desenfreada 
em curso motivava a União Protetora da Natureza (entidade fundada por Roessler nos anos 50) 
a liderar campanhas que previssem a limitação dos loteamentos, na tentativa de preservar áreas 
virgens para que pudessem se tornar locais de visitação e usufruto, especialmente “das populações 
de poucos recursos”.

Cássia Natanie Peguim (FAPESP)
• “Uma janela aberta para o mundo”- O Correio da UNESCO e a construção do debate 

ambiental (1972-1992)
Criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a revista 
O Correio da UNESCO coexistiu com a intensificação do papel histórico dos meios modernos de 
comunicação na popularização do universo científico. Entre 1972 e 1992, período balizado pela 
Conferência sobre o Ambiente Humano e a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
ambas promovidas pelas Nações Unidas, o periódico mensal foi espaço para a proposição de políti-
cas e divulgação de pesquisas sobre o meio ambiente e a sociedade. Quais os países, instituições de 
pesquisa, organizações governamentais e não governamentais que ocupam este instrumento de 
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comunicação e informação em um período de construção do debate sobre meio ambiente e de-
senvolvimento? Qual o espaço que a ONU e a UNESCO ocupam no debate construído na revista? 
Para o presente simpósio temático propomos elucidar estas questões.

Lucas Madsen da Silveira
• Mineração, siderurgia e meio ambiente no telejornalismo da Rede Globo: Minas Gerais 

(1975-1981)
Durante as décadas de 1970 e 1980, Minas Gerais passou por um processo conflituoso em torno 
das atividades de mineração e siderurgia. Nos anos de “milagre econômico” a atividade no Estado 
ganhou força e, com isso, ameaçou a integridade de rios, matas e paisagens. O crescimento para-
lelo de uma nova forma de percepção da natureza, identificada com o ambientalismo, levou a um 
conflito político na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foram instaladas três CPI’s sobre 
o assunto entre 1972 e 1978. No campo midiático e, especialmente, na Rede Globo de Televisão, 
a questão foi alvo de um conjunto de reportagens, geralmente compostas por entrevistas com 
membros da sociedade civil. Em um primeiro momento, as filmagens ignoraram fatores não-hu-
manos, atendo-se à política em torno da proteção à natureza. Com a aproximação da década de 
1980, no entanto, passaram a incluir entrevistas com naturalistas, professores, estudantes, cidadãos 
atingidos pela degradação ambiental, técnicos e representantes de diversos órgãos públicos. Tam-
bém mudou a maneira como a questão era retratada, e os objetos ameaçados ou efetivamente 
degradados (a Mata do Jambreiro, o rio Paraopeba, a crista da Serra do Curral) passaram a ser 
filmados e apresentados ao expectador.
A partir da análise qualitativa dos discursos registrados nas atas das CPI’s e nas fitas da Rede Globo, 
é possível lançar questões sobre as especificidades do olhar midiático construído pela emissora no 
conflito em questão. Qual relação era mantida entre os discursos dos parlamentares e o discurso 
produzido pela Globo? Com qual intuito teriam sido construídas as reportagens e quais os crité-
rios para a escolha dos objetos e sujeitos filmados? Qual a importância que a natureza degradada 
assumia no discurso da emissora? O objetivo dessa apresentação será buscar resposta para essas 
questões, verificando quais as especificidades do olhar midiático da Rede Globo na produção de 
reportagens sobre os problemas ambientais advindos da mineração no Estado.

Mauricio Silva de Souza (Universidade Federal de Rondônia)
• O Meio Ambiente sob o ethos do modelo de desenvolvimento mercadológico.

Este trabalho se constitui em uma reflexão crítica ao modelo de produção capitalista. Ao partir 
desse modelo pretende-se demonstrar que as soluções propostas para as questões ambientais são 
inócuas, pois não objetiva transformar a sociedade em sua estrutura. Fundamentado na História, 
e na tradição marxista, pondera-se que uma verdadeira transformação e equação dos problemas, 
procedentes das questões ambientais, só poderão ter uma solução a partir de uma proposta de 
modelo macro que se contraponha ao modelo baseado no lucro e no mercado que são os fun-
damentos do modelo capitalista. O materialismo histórico é aplicado para demonstrar que na 
História a mudança de paradigma, extirpando em suas raízes o modelo antigo, é fundamental no 
desenvolvimento das relações sociais. Nesse sentindo, a classe social que está no domínio cria, ou 
tenta criar, elementos ideológicos que estanquem tal desenvolvimento. Tais elementos intentam 
a garantia da estabilidade do modelo macro, apontando equacionadores para conflitos e crises 
como, por exemplo, os relacionados às questões ambientais, modelos micros e pontuais.
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Fred Rego Barros Pedrosa
• Embates sociopolíticos na implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape: por uma 

política pública de proteção ao meio ambiente de Pernambuco (1973-1980)
A idealização de um superporto na região litorânea do Cabo de Santo Agostinho e do Ipojuca/
PE para atrair empresas nacionais e multinacionais para estado pernambucano foi impulsionado 
pelo Governo de Eraldo Gueiros (1971-1975) que iniciou o Projeto de construção do Complexo 
Industrial-Portuário de Suape. Contudo, sua implantação gerou uma série de discussões por conta 
dos riscos que este grande empreendimento trazia para o meio ambiente. Através de manifestos e 
reivindicações de diferentes setores da sociedade pernambucana foram questionadas as ações que 
o Governo tomou para região de Suape. Por seu turno o Governo de Pernambuco criou uma série 
de estratégias para legitimar o Projeto Suape. Dessa forma, o Governo poderia apaziguar as tensões 
ocasionadas pelo movimento ambientalista gerando acordos e propostas de proteção do meio 
ambiente pernambucano. Este estudo pretende apresentar as reivindicações sociais e as ações do 
Estado em torno da construção do CIP de Suape que resultaram na criação do Parque Metropoli-
tano Armando de Holanda Cavalcanti.

Robson Malacarne (Instituto Federal do Espirito Santo)
• Análise dos conceitos e oposições que sustentam o discurso de DS do BCSD Portugal e BCSD 

Brasil a luz de Derrida
O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa com o objetivo de descrever e analisar os dis-
cursos de desenvolvimento de competências para a Sustentabilidade, promovido pelo Conselho 
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD). Por meio de observação de 
campo e entrevistas em profundidade, dois Conselhos Empresariais associados ao WBCSD - BCSD 
Brasil e BCSD Portugal foram estudados. Estes Conselhos buscam preparar empresários para im-
plementar, desenvolver e avaliar as ferramentas de gestão sustentável. Os Resultados procuram 
alargar a discussão sobre o papel deste Organismo internacional enquanto Think Tank e avaliar a 
dupla responsabilidade da entidade no que se refere questão socioambiental, que envolve tanto 
responder a urgência de desenvolver competências nos empresários para lidar com a crise ambien-
tal, mas também exige o compromisso com o porvir, com a ação efetiva que gera benefícios para 
as gerações futuras.

056. História da Educação: entre práticas e representações
Coordenação: Washington Dener dos Santos Cunha, Carlota Boto

Resumo: A História da Educação tem apontado suas pesquisas para novos objetos, novas aborda-
gens e novos diálogos com as Ciências Humanas. Logo, tem sido um desafio teórico-metodológico 
bastante estimulante esse campo da História no qual podemos identificar as dinâmicas sociais das 
relações entre os grupos, gêneros, etnias, gerações, como também as práticas culturais e educativas 
de crianças, jovens, adultos, índios, negros, mulheres, colonizadores, colonizados, além da consti-
tuição de seu campo historiográfico. Assim, a proposta deste simpósio tem como objetivos aco-
lher, apresentar e debater trabalhos que possam contribuir para os estudos em História Cultural, 
envolvendo as dinâmicas, representações e práticas culturais e educativas no campo da História 
da Educação no mundo luso-brasileiro entre os séculos XVIII e XX. Para tanto, procuraremos nas 
fontes a manifestação da diversidade de olhares, entrelaçando a dimensão prescritiva dos estudos 
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pedagógicos com as práticas efetivamente implementadas nos rituais da escolarização.
Justificativa: A proposta do simpósio justifica-se como um espaço de discussão, debate e consoli-
dação da História da Educação, uma contribuição para novas abordagens seja no campo da cultura 
escolar e das práticas educativas, como também no campo da cultura política. O simpósio, em tela 
proposto, visa contribuir também no campo de pesquisa sobre a profissão docente, a arquitetura 
escolar e outros objetos relacionados à escola e seu entorno, estreitando os laços e as trocas nos 
estudos nas Ciências Humanas, em especial no diálogo entre a Educação e a História.

Cinara Dalla Costa Velasquez
• Documentos Memorialísticos: Educação em Atas Escolares

Este artigo propõe uma reflexão sobre a história da educação na perspectiva da histórica cultural, 
problematizando fontes memorialísticas. O objetivo em relação ao texto memorialístico é acessar 
o passado descrito como uma representação que se faz ao lançar mão de significados articulados 
no contexto social. Para isso, estas reflexões são comentadas a partir da análise de cinco textos, em 
particular, atas escolares escritas entre 1939 e 1979 por Irmãs de uma escola de confissão católica, 
que, como um traço característico incomum dessa instituição escolar, ofertou o internamento de 
meninas e meninos entre 1892 e 1980. Procuramos colocar em relevo o processo de formação de 
alunas e alunos por meio das práticas que informam a escrita memorialística. 

Francinaide de Lima Silva do Nascimento (UFRN)
• A Escola Normal Primária entre práticas e representações

A pesquisa analisa a história da formação de professores em Natal, Rio Grande do Norte. Insere-se na 
temática da História das Instituições Escolares e da Formação de Professores e investiga o percurso 
da Escola Normal de Natal na preparação de professores primários. Fundamenta-se nos pressupos-
tos de Chartier (1990), Chervel (1990), Elias (1994), Nóvoa (1987), Schriewer (2000), dentre outros, 
como também em documentos localizados, principalmente, no Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte|IHGRN como Atas, Ofícios, Relatórios dos Diretores da Instrução Pública, 
Leis, Decretos, Mensagens dos Governadores, além de artigos dos jornais A Capital, A Ordem e A 
República, bem como da revista Pedagogium (1921-1940). No Arquivo Público do Estado/APE en-
contramos o Livro de Honra (1914-1919), Diários de Classe e o Livro de Inscrição dos Grupos Esco-
lares. Do Memorial do Atheneu analisamos a Ata da Congregação do Atheneu e da Escola Normal 
(1897) e do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy o Livro de Registro Nominal dos 
Professores Diplomados pela Escola Normal. Propomos o estudo comparado da gênese da Escola 
Normal Primária de Lisboa e de Natal, ancorados no problema da análise dos sentidos atribuídos 
ao modelo de instituição. Pesquisamos nos acervos da Biblioteca Nacional de Portugal/BNP e da 
Escola Superior de Educação de Lisboa/ESELX, antigo prédio da Escola Normal Primária, nos quais 
encontramos Atas, Livros, Manuais de Pedagogia e Regimentos Internos. O estudo evidenciou que 
estas Escolas Normais surgiram do mesmo substrato histórico, como também a consonância entre 
os dois países no que concerne a um modo de saber que associava políticos, professores, médicos, 
higienistas e os demais especialistas da sociedade envolvidos com a educação. Constatamos, ain-
da, a presença de um discurso pedagógico próprio à escola primária e ao preparo do magistério. 
De modo particular, a Escola Normal de Natal funcionou em diferentes espaços e consolidou-se 
como a instituição responsável pelo preparo dos mestres primários. Enquanto locus da formação 
de professores constituiu uma forma escolar própria, a partir da produção e veiculação de saberes 
específicos e de modos de fazer peculiares. Saberes os quais deram suporte ao preparo profissional 
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para o magistério e que estavam em conformidade com o movimento pedagógico mundial, as 
ideias, discussões e reflexões dos pedagogos e dirigentes educacionais. A Escola Normal de Natal 
era um espaço de atividades pedagógicas, de afirmação profissional, um lugar de reflexão sobre as 
ações que conferiram aos professores a representação de profissionais produtores de saberes os 
quais legitimaram a instrução e a profissão docente.

Mariana Batista do Nascimento Silva (Universidade FEderal de Uberlandia)
• Cecilia Meireles na “página de educação”’: representações sobre o professor

Este trabalho é parte da pesquisa de doutoramento realizada na Universidade Federal e Uberlân-
dia. Objetiva-se discutir e problematizar as representações sobre o professor e a profissão docente 
nos anos de 1930 tendo como fonte de pesquisa as crônicas e as notícias publicadas por Cecília 
Meireles na “Página de Educação” no Diário de Notícia nos anos de 1932-1934, dirigida e editada 
pela poetiza. Cecília Meireles - poetiza, jornalista e educadora - estava, nos anos de 1930, engajada 
com os movimentos pela educação e compôs o grupo conhecido como “Pioneiros da Educação”. 
Mantém amizade e debates com personalidades importantes do cenário educacional da época 
como Fernando Azevedo, Anísio Teixeira e João Frota-Pessoa. Desta forma, publica ideias deba-
tidas com eles em cartas, na “Página de Educação” do Diário de Notícias e relata visitas feitas às 
escolas expondo práticas pedagógicas comuns em sua época. Em vários textos discute o papel do 
professor e elementos que constituem a identidade profissional deste.
Nas crônicas que analisaremos, apresentava uma visão poética da prática docente e escreveu di-
versas crônicas sobre o papel do professor e o perfil ideal deste. Em várias crônicas associa a figura 
do professor às transformações educacionais. Seria ele o responsável por mudança de concepções, 
ações no âmbito educacional, o mediador entre o aluno e o conhecimento, determinando o que 
de fato seria fundamental para a formação de cidadãos. Meireles apontava em algumas crônicas 
o professor como fator de sucesso ou fracasso de questões educacionais como o surgimento da 
Escola Nova. 
Além destas questões, encontramos nas crônicas de Cecília Meireles temas relacionados ao profes-
sor como civismo, música, teatro e outras artes, formação profissional e pessoal, política, religião, 
sociedade, que traçam, no prisma da cronista, a imagem ideal em contradição com a imagem “real” 
do professor. Neste trabalho, focaremos a representação sobre o que é ser professor nos anos de 
1930: seu modo de ser, estar na sociedade, de fazer. Para isso recorremos a teoria de Chartier (1990) 
sobre representação e práticas.

Rachel Silveira Wrege (UNESP)
• Os colégios da Companhia de Jesus no Brasil: burocracia e estrangeirismo

O estudo relativo à hierarquização existente na Companhia de Jesus no Brasil-Colônia remonta 
à organização geral desta ordem religiosa por todo o mundo entre os séculos XVI e XVIII. Para 
tanto, o cargo mais elevado da Companhia era o de Padre Geral, que se responsabilizava pela sua 
coordenação mais ampla, tanto na Europa, como nas colônias do além-mar. Dentro deste âmbito 
é que se pode inserir o Brasil, tendo como superior entre os jesuítas, o cargo de Padre Visitador. É 
interessante salientar que havia estreita relação entre máxima escolaridade e a ocupação de cargos 
importantes no interior da referida ordem religiosa. Isto significou que a baixa escolaridade dos 
padres da Colônia repercutiu na falta de sua inserção em cargos de alta patente da Companhia 
de Jesus no Brasil e, sobretudo, sua substituição por padres estrangeiros, pelo fato de disporem de 
graus elevados nos estudos. A fim de reiterar tal predominância é que o Padre Geral elencou como 
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padre visitador da Colônia, o padre Jacinto de Magistris em 1663, advindo da Índia. Esta decisão 
gerou certo conflito entre a Companhia de Jesus da Colônia e os jesuítas de Portugal, pois o então 
padre não era de origem portuguesa e tampouco da Colônia, ainda mais que sua função consistia 
em cuidar do relacionamento promissor entre os padres da Colônia e os de Portugal. Assim sendo, 
o texto em questão objetiva detalhar os problemas ocasionados por este estrangeirismo, fazendo 
uso de Agnes Heller e de Mário Alighiero Manacorda como referenciais teórico-metodológicos e, 
de acurada leitura de toda a Obra produzida pelo padre Serafim Leite sobre a Companhia de Jesus 
no Brasil.

José Carlos Corrêa de Andrades (CEFET-RJ)
• A reforma dos ensinos superiores de Coimbra e seus reflexos nos principais colégios 

seminários do Brasil-colônia
O presente trabalho busca investigar as unidades escolares que se destacavam no Brasil-colonial 
no início do século XIX, em seus planos de uma prática educativa para a ciência moderna – cuja 
concepção era, então, emergente – e dentro do movimento cultural do iluminismo, que assumiu 
características particulares em Portugal. Os seminários episcopais e as escolas conventuais tiveram 
importante papel nessa educação pós-jesuítica no Brasil, além das aulas régias, refletindo as refor-
mas pombalinas dos estatutos da Universidade de Coimbra. Comparando-se elementos da educa-
ção em ciências presentes nos estatutos e da bibliografia usada por professores das três principais 
instituições de ensino pós-jesuíticas destacadas pela historiografia: o Seminário de Mariana, o Co-
légio Franciscano de Santo Antonio, no Rio de Janeiro, e o Seminário de Olinda, procura-se com-
provar a centralidade do Seminário de Olinda nesta rede de disseminação de ideias, bem como os 
condicionantes políticos, religiosos e culturais característicos do regime do Padroado.

Ludmila Machado Pereira de Oliveira Torres (Universidade Federal de Minas Gerais)
• A aprendizagem de ofício mecânico na Vila de Sabará e seu termo (1750-1800)

O presente trabalho é fruto da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de curso e de sua 
continuação no mestrado. Atualmente, as pesquisas em História da Educação no período colonial 
têm diversificado os seus objetos. Não há mais um enfoque exclusivo no ambiente escolar, busca-
se estudar diferentes práticas educativas. Uma delas é o aprendizado de ofício mecânico que na 
América Portuguesa apresenta distinções do Reino, principalmente na Capitania de Minas Gerais 
que não havia corporações de ofícios. As corporações de ofício no Reino e em outras capitanias 
eram responsáveis pela regulamentação da aprendizagem e pelo exame de novos oficiais para o 
seu ingresso. Pela inexistência de corporações há uma ausência de documentações específicas para 
aprendizagem de ofício mecânico na Capitania. Na seguinte pesquisa buscaremos analisar os regis-
tros destas práticas na documentação cartorária referente à Vila de Sabará e seu termo na segunda 
metade do século XVIII. A aprendizagem de ofício mecânico não era destinada especificamente a 
um grupo social, atingia indivíduos de diferentes condições e qualidades, portanto, havia distin-
ções no ensino e também nas motivações individuais. Pretende-se através da análise das práticas 
de aprendizagem compreender os diversos significados dado ao trabalho mecânico pela sociedade 
setecentista.

Alvaro de Araujo Antunes (Universidade Federal de Ouro Preto)
• Minas de Letras: agentes da cultura escrita e escolar no termo de Mariana, 1750-1834.
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A comunicação apresenta um estudo quantitativo e qualitativo dos mestres e professores que 
atuaram no termo de Mariana, Minas Gerais, entre 1750 e 1834. Neste período a capitania de Mi-
nas Gerais se distinguia no espaço do Império português pela produção aurífera e diamantífera, a 
qual, não obstante indicasse uma curva de decadência, serviu à constituição de mercados internos, 
à fazenda real e à própria dinâmica de uma “economia mundo”. Dada a relevância econômica, 
impunha-se a necessidade de constituição de órgãos e estruturas administrativos que levassem à 
região os mecanismos necessários para regular e explorar suas riquezas e seus povos. Elemento cru-
cial a estrutura administrativa, a difusão da escrita, ainda que limitada a determinados segmentos 
sociais, deveria ser fomentada, o que dependeria recursos e agentes capazes de lidar com o signo 
escrito e ensiná-lo. Partido dessa premissa, empreendeu-se uma extensa pesquisa de diversos tipos 
documentais que permitiu traçar o perfil de alguns docentes, bem como identificar nominalmente 
quase duas centenas de professores e mestres atuando no termo de Mariana entre a segunda me-
tade do século XVIII e início do XIX. 
A expressiva concentração de agentes difusores da cultura escrita e escolar em uma região de des-
tacada importância econômica problematiza a crença deletéria e precipitada de inexistência de 
professores na América portuguesa. Como hipóteses não excludentes, considera-se que a incidên-
cia de professores e mestres se deve: às disposições de políticas educacionais que se relacionam 
com a importância econômica e social da região; às disposições do estado em fomentar a educa-
ção e que se acentuam ao longo do período; à população local que exigiu providencias das autori-
dades; e aos agentes privados do ensino que serviam de alternativa à escassez de professores régios. 
Em função da restrição de tempo, a presente comunicação centralizará sua análise na última das 
hipóteses relacionadas, ou seja, tratará do perfil dos professores, considerando suas dispersões pelo 
termo de Mariana e ao longo do período balizado pelos anos de 1750 e 1834.

Laís Olivato (USP)
• Os projetos educacionais liberais nas independências latino-americanas

No momento de constituição dos projetos emancipatórios dos Estados latino-americanos no iní-
cio do século XIX, novos métodos e teorias educacionais fizeram parte dos debates políticos entre 
estadistas, intelectuais e professores. Em diálogo entre si ou com os europeus, os novos governan-
tes da América Latina elaboraram e executaram práticas que pretendiam educar parcelas popu-
lacionais dentro da formação de nações nos novos países. Nesse contexto prevaleceu a defesa de 
projetos liberais, incluindo a educação, para a criação de identidades políticas. Ao aproximar as 
ideias educacionais discutidas na Grã-Colombia, no México, no Brasil, no Chile, na Argentina e no 
Uruguai é possível encontrar não apenas contrapontos comparativos, mas conexões importan-
tes que estabeleceram ligações entre esses Estados. Merece destaque a participação do educador 
quaker inglês Joseph Lancaster que, pessoalmente, colaborou para a implantação de seu método 
de ensino mútuo na áreas libertadas por Simón Bolívar, bem como seus colaboradores, que cria-
ram escolas de ensino básico e normais em parceria com José de San Martín. Suas ideias também 
fizeram parte dos debates educacionais no Brasil e no México, que deslumbraram a possibilidade 
de educar centenas de alunos a partir de um único professor e de baixos custos financeiros. Tendo 
como ponto de partida a difusão das ideias lancasterianas na América Latina, o objetivo do presen-
te trabalho é apresentar um breve panorama das conexões educacionais que formaram os estados 
dessa região no início do século XIX.

Thayná Cavalcanti Peixoto
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• “Amantes das lettras”: espaços de leitura e venda de livros, compêndios e artefatos escolares 
na Paraíba imperial.
A formação dos homens de letras na Parahyba do Norte restou inscrita nas falas dos documentos 
oficiais, nos jornais e na materialidade dos livros, compêndios e artefatos escolares que margearam 
a trajetória dos mesmos pelo século XIX. Este trabalho tem por objetivo apreender as práticas cultu-
rais adotadas no processo de vida escolar por meio da circulação de livros, compêndios e artefatos 
escolares pelos espaços de venda (caracterizados como boticas, livrarias, papelarias e tipografias) 
e leitura (bibliotecas e clubes de leitura) na Paraíba imperial. Essas práticas, de certa forma, foram 
estabelecidas a partir das relações sociais processadas fora do mundo escolar, pois acreditamos que 
os debates postos na sociedade vigente estiveram imbricados com a formulação das culturas esco-
lares da época. Para realizar nossa pesquisa nos fundamentamos no conceito de cultura material 
escolar - um híbrido entre Cultura Escolar e Cultura Material- compreendido como o conjunto de 
elementos constitutivos do universo escolar relacionados ao seu tempo e espaço, como também a 
sua utilização através das relações sociais estabelecidas pelos diferentes sujeitos do ambiente esco-
lar. Nossas fontes são constituídas por um conjunto de documentos oficiais (relatórios oficiais, dos 
presidentes de província e diretores da instrução pública, atas da assembleia legislativa, relatórios 
de despesas da província, listas de pedidos de materiais, de salários, de licença, de aposentadoria, 
entre outros) - coletadas pelo Grupo de Pesquisa em História da Educação no Nordeste Oitocen-
tista (GHENO) no Arquivo Público do Estado da Paraíba Waldemar Bispo Duarte - por jornais e 
periódicos tipografados na Paraíba imperial, como também pelo levantamento de livros publica-
dos no século XIX encontrados no Acervo da Academia Paraibana de Letras, no Acervo Humberto 
da Nóbrega, e no Arquivo Particular Maurílio de Almeida. Durante nosso processo de pesquisa 
foram localizados na capital da Província da Parahyba do Norte, até o momento, quatro espaços 
de leitura e dez espaços de venda que continham livros, compêndios, entre outros. Boa parte desse 
material fez parte do universo escolar dos homens de letras, que perpassaram pelos mais diversos 
espaços de poder da referida província, conferindo uma margem do cenário intelectual ao qual 
esses sujeitos estavam conectados.

Cecilia Soares Mombelli (USP)
• A construção da disciplina de história no Rio Grande do Sul no século XIX.

Este trabalho se propõe a estudar a construção da disciplina escolar de História durante o final do 
Império e o início da República no Rio Grande do Sul, no esforço de identificar as transformações 
e continuidades de conteúdos e métodos no contexto de mudança política. Procura, com isso, 
compreender a finalidade do ensino de história em cada um dos períodos históricos e como ela foi 
apropriada pelo Estado provincial e estadual na promoção de seus ideários. A pesquisa examina 
as legislações para a instrução pública e as definições oficiais dos programas escolares das escolas 
gaúchas, promulgadas entre 1837 e 1927. A intenção é analisar a seleção de conteúdos, identifi-
cando o que era proposto para ser ensinado, o que foi excluído das aulas, os métodos de ensino e 
recomendações de como o professor deveriam trabalhar os temas. No entendimento do contexto 
em que foi produzida, a documentação oficial a ser analisada é entendida como fruto de acordos, 
negociações e confrontos entre sujeitos envolvidos na sua constituição, na medida em que indi-
víduos e grupos se empenham em fazer valer seus interesses e crenças. As leis e regulamentações 
escolares, como documentos, são entendidas, então, como expressões de ideias, propostas e mé-
todos de ensino de cada momento. 
Dentro da perspectiva da cultura escolar, a constituição das disciplinas escolares vem questionan-
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do a elaboração de conteúdos e problematizado a seleção e implantação dos currículos escolares. 
Essa linha de pesquisa vem ganhando força no Brasil a partir dos anos 1980, ao enfatizar que o 
conhecimento escolar vai além da proposta oficial dos governos, na medida em que entende as 
transformações de um saber que se torna escolar como resultado de uma série de injunções que 
assumem características específicas em cada espaço social e em cada época. As disciplinas esco-
lares são vistas aqui não apenas como uma simples “transposição didática” do saber acadêmico, 
mas, antes, são um conjunto complexo e sutil de conhecimentos produzidos para e pela escola, em 
diferentes instancias institucionais.
O aporte teórico do campo da História das Disciplinas Escolares procura enfatizar o porquê de a 
escola ensinar o que ensina, em vez de tentar responder o que a escola deveria ensinar. É possível 
também captar elementos que, em um conflituoso percurso de conquista de legitimidade de uma 
ou outra disciplina curricular, mostrem a conquista de um estatuto, a briga por recursos, as delimi-
tações territoriais no interior do currículo escolar, os espaços nos horários etc.

Andreia Rodrigues de Andrade
• Educação em Teresina na segunda metade do século XIX

O presente trabalho tem por objetivo analisar como estava organizado o cenário educacional em 
Teresina, durante a segunda metade do século XIX. A pesquisa questiona quais as medidas do po-
der público e também as iniciativas privadas, a exemplo dos esforços de intelectuais e proprietários 
de colégios particulares, executadas na nova capital do Piauí – transferida de Oeiras para Teresina 
em 1852 – em prol do desenvolvimento do ensino. Outro ponto relevante é observar até que 
ponto tais práticas representaram a possibilidade de melhoria do setor educacional teresinense e a 
transformação da educação na nova capital piauiense, bem como os resultados que as mesmas ob-
tiveram e de que modo, as mesmas foram recebidas pela população. As fontes principais da investi-
gação são os relatórios dos presidentes da Província do Piauí durante o período supramencionado. 
Para trabalhar a perspectiva metodológica da temática da educação, mantém-se a interlocução 
com estudiosos do tema, como, Faria Filho (2010), Teresinha Queiroz (2008), Amparo Ferro (1996), 
Costa Filho (2006) e Itamar Brito (1996). Mediante o processo de análise do referencial teórico, 
relacionado com a documentação pesquisada, foi possível compreender aspectos relevantes da 
realidade educacional teresinense no período supracitado, os anos que se seguiram à mudança 
da capital do Piauí marcaram as tentativas de estabelecimento dos órgãos públicos transferidos 
de Oeiras para a nova sede do governo piauiense. Juntamente com tal aparelhamento, encontra-
va-se a organização do precário sistema educacional da província na nova capital. Tal sistema era 
composto pelo Estabelecimento dos Educandos Artífices, pelo Liceu Piauiense, pelas Escolas de 
Primeiras Letras, pela Escola Normal e pelas Aulas Avulsas.

Joaquim Tavares da Conceição (Universidade Federal de Sergipe)
• Instrução particular e os internatos na Corte Imperial do Rio de Janeiro (1845 a 1889)

Este trabalho é uma escrita histórica a respeito das possibilidades de instrução, por meio de inter-
nato, oferecida por colégios estabelecidos na Corte Imperial do Rio de Janeiro (1845 a 1889). Como 
fonte principal foram catalogados e examinados anúncios e outras informações sobre colégios-
-internatos no Almanak Laemmert dos anos de 1845 a 1889. Durante o século XIX, a fim de atrair 
alunos para os seus estabelecimentos, proprietários de colégios-internatos masculinos e femininos 
da Corte Imperial do Rio de Janeiro utilizavam como estratégia, a publicação de anúncios no Al-
manak Laemmert. O leitor que folheasse o Almanaque Laemmert encontraria na seção “C” do 
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Almanaque os anúncios dos “Colégios de Meninos” e “Colégios de Meninas” que informavam as fa-
mílias a respeito de variados aspectos dos colégios-internatos, tais como o endereço, as condições 
de salubridade do local, o espaço físico, os serviços ofertados, o ensino e os professores. Informava 
também sobre as condições para o ingresso no internato, como o enxoval, obrigatoriedade de va-
cinação, idade, grau de instrução, valores e condições de pagamento da pensão e de outros serviços 
oferecidos pelo estabelecimento. Esses colégios-internatos estavam localizados na cidade do Rio 
de Janeiro, mas também existiam estabelecimentos localizados no interior dessa província. Eram 
pequenos internatos constituídos como uma empresa familiar e grandes internatos que chegavam 
a congregar mais ou menos 100 pensionistas. Nos internatos dos colégios particulares do Rio de 
Janeiro adentravam filhos e filhas de grandes proprietários rurais, comerciantes e industriários, fun-
cionários públicos graduados, profissionais liberais de destaque da Corte do Rio de Janeiro e/ou de 
outras províncias do Império. As possibilidades de estabelecimentos de instrução secundária e su-
perior tornavam a capital do Império atrativa para as famílias que desejavam investir na instrução 
de seus filhos. Assim, os colégios particulares, a maior parte funcionando com internato, cresciam 
e se consolidavam na cidade do Rio de Janeiro em todo o século XIX. E, a despeito das severas 
críticas, sobretudo aquelas advindas do campo médico, os diretores-proprietários desses estabele-
cimentos divulgavam às famílias, da Corte e das províncias, comodidades e condições apropriadas 
de organização e funcionamento dos seus estabelecimentos.

Luisa Marques de Paula
• Aurélio Pires e a questão educacional: problematizações acerca do campo político-intelectual 

mineiro através da análise de seu itinerário(1878-1936).
O presente trabalho tem por objetivo analisar o itinerário público do intelectual mineiro Aurélio 
dos Santos Pires, visando problematizar seu engajamento político e intelectual a fim de compreen-
der seu espaço de atuação e lugar social ocupado em Minas Gerais, principalmente em Belo Hori-
zonte, entre os anos que antecedem a Proclamação da República em 1889 e suas primeiras décadas 
subsequentes. Partindo desse ponto, uma de nossas preocupações é traçar os sentidos atribuídos 
tanto por Aurélio Pires, quanto por sua rede de sociabilidade, à categoria de “educação” e demais 
que a tangenciam, como “instrução”. O recorte temporal proposto se localiza entre os anos de 1878 
e 1936 e abarca a carreira profissional de Aurélio Pires. Optamos por trabalhar numa chave tem-
poral tão ampla pois buscamos “avaliar se o engajamento do intelectual segue uma linha reta, sem 
mudanças significativas, ou se segue linhas fragmentadas e, às vezes, até contraditórias” (COSTA, 
2013: p.25). Entre os principais cargos ocupados por Aurélio Pires além da carreira jornalística, estão 
os de professor e diretor da Escola Normal Modelo de Belo Horizonte, diretor do Ginásio Mineiro, 
fundador e docente da Faculdade Livre de Medicina de Minas Gerais e diretor do Arquivo Público 
Mineiro. Considerando, portanto, o privilégio dado por ele às ocupações ligadas ao professorado, 
e ainda levando em conta a imbricação dos campos intelectual e político no período analisado, 
aproximamos Aurélio Pires da noção de “intelectual mediador” proposta por Jean François Sirinelli 
e que consideramos ainda pouco trabalhada pela historiografia atual que privilegia o estudo sobre 
intelectuais pautado apenas na acepção do engajamento. Visamos com isso contribuir para o de-
senvolvimento teórico da História dos Intelectuais, ao mobilizarmos também as noções, categorias 
e conceitos de “sociabilidade”, “repertório”, “geração”, entre outras. Além disso, intentamos prin-
cipalmente colaborar para o estudo dos intelectuais dentro do domínio da História da Educação 
em diálogo com a cultura política, partindo da indagação sobre o que constituía o intelectual da 
educação no período dado, bem como a questão da sua inserção no campo educacional e suas 
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práticas específicas. É evidente, portanto, a intenção através desse estudo de caso, de pensar as re-
lações entre intelectuais e política e entre educação e política dentro do projeto moderno de nação 
que começa a reverberar com a República. Para tanto utilizamos como fontes documentos ligados 
ao exercício de Pires de sua função profissional em diferentes instituições como a Faculdade de 
Medicina, bem como seu arquivo pessoal e sua autobiografia, esses últimos na tentativa de discutir 
o período na chave das produções de memórias pessoais, de grupo e geracionais.

Tiago Donizette da Cunha
• A atuação de professores primários no Vale do Paraíba paulista (1889-1920)

A pesquisa analisou a atuação de professores primários nas primeiras décadas da República, espe-
cificamente aqueles que lecionaram no Vale do Paraíba paulista entre os anos de 1889 a 1920, perí-
odo caracterizado pela ampliação de escolas isoladas, o surgimento dos primeiros grupos escolares 
e a nomeação e circulação de docentes nestas instituições de ensino. Optou-se por uma seleção de 
sujeitos que, de alguma forma, ganharam destaque no escopo dos relatórios da inspeção escolar 
e nos documentos elaborados pelos diretores dos grupos escolares e naqueles produzidos pelos 
próprios professores. O principal objetivo foi avaliar como estes profissionais se articularam diante 
das particularidades relacionadas a estes modelos escolares em seus aspectos pedagógico, cultural, 
social e político, de forma a rastrear quais compreensões que estes docentes elaboraram do Estado 
e de sua própria profissão, além de suas reações diante das normatizações burocráticas e pedagó-
gicas. Com isso, foi possível avaliar de que maneira as relações hierárquicas com o Estado, além de 
sua inserção social, acabaram por influenciar na atuação e na carreira destes professores.

Paloma Rezende de Oliveira (puc-rio)
• Escola Normal do Ginásio Leopoldinense e o projeto educativo de formação das elites da 

Zona da Mata Mineira
Este artigo analisa o projeto educativo da Escola Normal do Ginásio Leopoldinense criada em 1906, 
no município de Leopoldina/MG, situado ao leste da Zona da Mata mineira. Este estabelecimen-
to de ensino leigo e particular foi idealizado por José Monteiro Ribeiro Junqueira (1871-1946) e 
seu irmão Custódio Junqueira, configurando-se como um exemplo de estabelecimento de ensino 
criado para conformar-se aos projetos políticos das oligarquias locais. Destacou-se das outras 13 
instituições escolares criadas entre 1896 a 1926, no município, por oferecer um ensino abrangen-
te: primário, secundário, normal, superior em Odontologia e Farmácia, agrícola e comercial. Para 
realização da pesquisa foram investigadas as notícias sobre a rotina escolar deste estabelecimento 
de ensino, correspondentes ao período de 1906 a 1926, do Jornal Gazeta de Leopoldina, também 
dirigido por José Monteiro Ribeiro Junqueira. Este recorte corresponde ao ano de criação da insti-
tuição até o ano em que ela foi municipalizada. O foco da investigação foi o projeto educativo da 
Escola Normal, no que possa revelar dados sobre a infraestrutura, os alunos, o programa de ensino, 
os professores e diretores deste estabelecimento de ensino. Estes elementos ofereceram indícios 
para este estudo, expressando, para além da história desta instituição escolar, os elementos que 
caracterizam sua cultura material e as políticas educacionais que deram forma ao seu processo de 
escolarização. A análise tomou como base a abordagem de Justino Magalhães sobre a história das 
instituições escolares.

Thaís Melo (Universidade federal de São Paulo)
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• Um Projeto no campo do Ensino Superior: A Academia de Altos Estudos do IHGB (1915-
1922)
Esta comunicação refere-se à pesquisa de mestrado em andamento sobre o processo de criação e 
funcionamento da Academia de Altos Estudos, escola de ensino superior fundada pelo Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1915. Essa instituição surgiu como uma iniciativa de 
promoção dos estudos científicos nas áreas de Política, Sociologia e História. Em 1919, foi reformu-
lada para atender à formação de professores secundários, passando a ser Faculdade de Philosophia 
e Letras, mantendo as características de incentivo à pesquisa e aos estudos desinteressados.
A proposta de tomar o IHGB como instituição atuante no campo educacional nos primeiros anos 
da República decorreu de pesquisas anteriores que apontaram para fértil relação entre os sócios 
do IHGB e as reformas educacionais doa anos 1920.O que sinaliza uma expansão do campo de 
atuação, entre os século XIX e XX, para além do âmbito acadêmico
As relações entre IHGB e o campo educacional podem ser lidas sob três aspectos amplos: pela 
experiência docente dos sócios em instituições de ensino (Ex. Colégio Pedro II); pela participação 
política de seus sócios em órgãos da administração educacional, e pelo legado metodológico de 
pesquisa para a História da Educação no Brasil. Nesta mesma linha, propomos a análise mais detida 
das significativas atuações do Instituto no campo prático do ensino. Nestes termos, a pesquisa ba-
seia-se nas perspectivas da História Cultural para buscar compreender as redes de circulação des-
ses intelectuais que permitiram a estruturação de pensamentos e projetos curriculares de ensino.
Os cursos da Academia de Altos Estudos surgiram num período de intensa vigilância e regulariza-
ção sobre o ensino superior, bem como num período crítico para o IHGB, o que desperta a atenção 
para as estratégias de ação empreendidas pela instituição para sua manutenção no cenário político 
e social. Nesse sentido, os estudos de Michel De Certeau e Roger Chartier, fornecem substratos para 
a identificação e interpretação desses mecanismos culturais e das práticas sociais empregadas pelos 
sócios para promoção dessas atividades.
É interessante observar que, embora grande parte das discussões bibliográficas aponte para um 
declínio do IHGB durante o período republicano, identificamos processos e movimentações que 
sugerem uma mudança de espaço de atuação. De certo que as alterações políticas e econômicas 
imprimiram transformações na dinâmica da Instituição, contudo, se por um lado, o IHGB deixou 
de ser o lugar autorizado da Escrita da História para o contexto republicano; por outro, encontrou 
nele uma possibilidade de inserção pela via educacional; promovendo a “formação necessária”, - ou 
pelo menos a que julgavam ser - aos objetivos de uma sociedade em construção

Raquel Discini de Campos (UFU)
• Os Albuns Ilustrados do sertão paulista (1900-1930): análises preliminares

A região noroeste paulista é uma das mais ricas de São Paulo. Desenvolveu-se juntamente com o 
complexo cafeeiro nacional, constituindo-se como uma das últimas frentes pioneiras do estado 
no início do século XX, conforme demonstrou Milliet (1938). A região foi polo de atração de mi-
grantes e imigrantes que vieram desbravar as terras do então chamado “sertão desconhecido” e 
rapidamente se transformou num dos centros econômicos mais dinâmicos do Brasil. Destaque-se 
que ao par do desenvolvimento de ferrovias, sítios e fazendas, foi nas nascentes cidades que se dis-
seminaram os signos do progresso em curso: calçamento, eletricidade, criação de jornais, escolas e 
santas-casas, dentre outros ícones do estilo de vida urbano que consolidava – e que também com-
portava o seu avesso. Pobreza, analfabetismo, aumento da desigualdade social, abandono de crian-
ças, velhos e indigentes pelos desvãos paulistas. Naquele tempo e naquele espaço, uma das práticas 
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dos grupos letrados da região foi a edição dos famosos Albuns Ilustrados. Eles se tornaram moda 
na vida cultural do interior paulista na primeira metade do século XX, misturando estatísticas, 
propaganda, informação, memória, jornalismo e mais um diversificado número de temas, dentre 
os quais se destaca a educação formal ou informal da população. A fundação de grupos escolares, 
ginásios, escolas normais, escolas profissionalizantes e faculdades era capítulo recorrente. Entende-
mos que os projetos dos grupos que os lançaram e os consumiram estão encarnados no próprio 
projeto dos álbuns, que era o de levar um modelo de civilização muito característico para além das 
fronteiras da região onde foram produzidos – e ainda atrair investimentos e dar visibilidade para a 
zona pioneira em ascensão. Pesquisas anteriores já demonstraram que os grupos que os puseram 
em circulação foram os responsáveis pela criação e manutenção de um ambiente intelectual muito 
próprio no noroeste paulista. Um ambiente que buscava construir meios para civilizar o sertão que 
ocupavam e que consideravam inóspito e selvagem (CAMPOS, 2009). Invariavelmente, foram tais 
grupos que editaram os jornais e revistas da região, produziram a literatura regional, proferiram as 
palestras e conferências (médicas, estéticas, jurídicas, educacionais) nos espaços de sociabilidade 
existentes, fundaram as escolas, associações profissionais, beneficentes, clubes etc. A comunicação 
proposta visa apresentar a materialidade dos álbuns do interior paulista, conforme as proposições 
de Roger Chartier (1995). Além disso, discutirá os álbuns como produtos culturais que manifestam 
os anseios de um grupo social, que é singular, no que diz respeito às suas características regionais, 
mas também é plural, no que concerne ao diálogo com projetos de outros grupos em curso.

Elis Priscila Aguiar da Silva, Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de França 
(Universidade do Estado do Pará)
• A educação física na instrução pública primária do Pará (1918 -1928): da constituição à 

consolidação de uma disciplina
Este artigo é parte de uma pesquisa de dissertação em desenvolvimento. Para este texto nosso 
objetivo é analisar como se deu a constituição da educação física e sua implantação nos estabele-
cimentos de ensino primário durante a década de 1920. Por entendermos o ensino da educação fí-
sica como prática social e cultural, buscamos compreender o mecanismo de sua produção através 
da abordagem da história cultural. Assim, por se tratar de uma investigação histórico-educacional 
utilizamos a pesquisa documental para obtenção de fontes pertinentes ao objeto estudado. As 
fontes que serviram de base neste estudo foram: o Regulamento Geral da Instrução Pública Pri-
mária de 1918, a revista “O Ensino” de 1918 e 1919, as Mensagens dos Governadores dos anos de 
1918 a 1928, o jornal “Diário Oficial do Estado do Pará” de 1918 a 1928, entre outros e a produção 
historiográfica pertinente a educação física no país. A partir do Regulamento Geral da Instrução 
Pública Primária de 1918 a Educação Física é posta como obrigatória para o ensino primário, dando 
início a uma série de medidas necessárias para consolidar sua ampla implantação. O Regulamento 
em questão também desmembrou os conteúdos que até então a Educação Física englobava em 
matérias distintas, sendo instituídos “Os Elementos de higiene pessoal” e os “Exercícios Militares” 
e a “Ginástica”. A partir do Regulamento de 1918 e com as posteriores legislações temos nesse pe-
ríodo de 1918 a 1928, o que podemos chamar de inicio da consolidação da educação física na ins-
trução primária, uma vez que, até o presente momento é o período no qual encontramos indícios 
da prática de exercícios militares e a ginástica nos estabelecimentos escolares e como estes eram 
realizados. Tendo em vista sempre que tais práticas deveriam ser difundidas e ministradas com os 
seguintes objetivos: higiênicos ao promover conscientização da necessidade da limpeza pessoal e 
do ambiente; estéticos por meio da ginástica sueca que regeneraria e robusteceria; econômicos ao 
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diminuir os gastos oriundos dos surtos de doenças e ao produzir futuros trabalhadores preparados 
para cargas exaustivas de trabalho; morais pois através dos jogos e outras atividades da educação 
física se forjaria o caráter daqueles que constituiriam a sociedade paraense.

Vinícius Vieira Silva
• O Álbum Ilustrado da Comarca de Rio Preto (1927-1929) e a História da Educação Paulista

Os estudos organizados por Lorenzo e Costa (1997) demonstraram que a década de 1920 é fulcral 
para a reflexão acerca da modernidade brasileira, especialmente em seu desdobramento nos mais 
variados âmbitos culturais, dentre os quais se insere a educação enquanto instância intrínseca à 
conquista de um determinado tipo de civilização. Campos (2004), ao analisar a região Noroeste 
Paulista nesta década, sobretudo a cidade de São José do Rio Preto, identificou um contexto social 
e político bem diferente do de outrora, que, impulsionado pela chegada de imigrantes estrangeiros, 
reestruturava-se para enfrentar as condições impostas pelo projeto de urbanização que a localida-
de buscava alcançar. Dentre as mudanças, está o advento de novos setores sociais, como os relacio-
nados às atividades liberais, sob forte atuação no campo da imprensa jornalística. Como símbolo 
deste contexto, há inúmeras construções de artefatos culturais do período, das quais se destaca um 
impresso muito peculiar: o Álbum Ilustrado da Comarca de Rio Preto (1927-1929). Construído ao 
longo de dois anos pela elite letrada local, esta obra tipográfica constituiu-se como a “voz” deste 
grupo, com o objetivo declarado de propagar a modernização que a região passava, desmistifican-
do, consequentemente, a ideia de uma selvageria que existiria ali. Por isso, ao se investigar a função 
social e a materialidade deste impresso, percebe-se o uso do que havia, à época, de mais inovador 
em sua confecção: diagramação com molduras art nouveau e em papel couché, e o uso da técnica 
fotográfica. A produção de álbuns ilustrados no Brasil, segundo Lima (1993), tornou-se recorrente 
desde o final do século XIX, e a principal finalidade deste suporte era a de projetar, física e simbo-
licamente, espaços urbanos, bem como para promover uma familiaridade com uma nova ordem 
social a se instituir, elencando, para isso, temáticas de relevância moderna, tais como a política, 
a economia, a educação, a saúde e higiene. Nesse sentido, a presente proposta de comunicação 
visa discutir, à luz das proposições de Chartier (1990), como o texto e a materialidade deste álbum 
assumiram, desde as suas condições de produção, até à de sua circulação e recepção, uma função 
social educativa, tendo a fotografia como o principal recurso pedagógico, presente não só para 
identificar a urbanização alcançada, mas, acima de tudo, para fomentar ações comprometidas 
com essa conquista. Ademais, considerando o contexto educacional nacional, fundamentando-se 
em Azevedo (1932), a comunicação procurará perscrutar os caminhos que levaram a citada elite 
a efetivar a produção do álbum justamente em um período em que a educação era posta como a 
causa do progresso.

Cintia Gonçalves Martins (Bolsista - CNpq/Unesc)
• Os livros da Série Fontes e a moral cristã na educação das crianças de Santa Catarina (1920-

1950)
O presente estudo diz respeito à identificação de textos de caráter religioso que compõem o Ter-
ceiro Livro de Leitura da Série Fontes, organizados pelo professor Henrique da Silva Fontes na dé-
cada de 1920. Os livros circularam pelas escolas públicas de Santa Catarina entre os anos de 1920 a 
1950. Neste período o Brasil passou por várias mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. 
Tais mudanças também foram realizadas na área da educação nos estados brasileiros e que, refle-
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tiram em Santa Catarina. O estudo pretende evidenciar a aliança entre Estado e Igreja Católica na 
formação do caráter das crianças que frequentavam as escolas, visando o futuro adulto. 
Como metodologia, os livros foram lidos e identificados os textos que continham mais discursos 
implícitos e explícitos sobre a moral cristã. Sendo assim, escolhemos para analisar o Terceiro Livro 
de Leitura, por conter mais textos relacionados a esta temática.
Para tanto foi necessário revisão de literatura sobre a obra, e os conceitos de cultura escolar e in-
fância. 
A coleção de livros intitulada “Série Fontes”, foi organizada pelo professor e político Henrique da 
Silva Fontes, que teve grande influência nas mudanças ocorridas na educação do estado, porque 
ocupou o cargo de inspetor da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina entre os anos de 
1920 a 1926. A coleção é formada por cinco livros, sendo uma cartilha e quatro livros de leitura. Os 
livros de leitura são compostos por textos de diferentes autores. Alguns destes textos se apresen-
tam como lições referentes aos bons modos, costumes, educação, religião, pátria, trabalho, respei-
to, honestidade, entre outras temáticas, que contribuiriam para a formação moral e cívica de um 
cidadão.
O terceiro livro de leitura têm (12) dose, textos apelativos da moral cristã. Certamente a formação 
religiosa do organizador influenciou na presença desses textos nos livros. O objetivo desse artigo é 
oferecer visibilidade aos textos religiosos de caráter cristão inseridos na Série Fontes, como disposi-
tivo pedagógico que contribuíram para a formação dos cidadãos catarinenses.

Tatiane Modesti (Estado de Santa Catarina)
• A educação como um projeto de estado/nação na fronteira oeste catarinense (Chapecó 

1930-1945).
O objetivo deste trabalho é analisar a educação em Chapecó, na região oeste catarinense, como 
uma das formas encontradas pelo projeto nacionalista de Vargas (1930-1945) para assegurar a 
assimilação de grupos estrangeiros e colaborar para a constituição de um Estado/Nação forte e 
consolidado. Neste período a educação se transformou numa das vias de implantação desse pro-
jeto e, sendo o oeste catarinense uma região de fronteira, com zonas de colonização estrangeira, 
a nacionalização se tornava essencial para garantir a segurança nacional. Além disso, criaram-se 
discursos como a “Marcha para Oeste” na tentativa de integrar o interior à Nação para se constituir 
o Estado Nacional.

Marcos Paulo de Sousa (Instituto Master de Ensino Presidente Antonio Carlos)
• Educação, família e infância em “a nova política do Brasil” (1930-1945): primeiras incursões

Pretende-se com este trabalho apresentar levantamento documental, de uma pesquisa em an-
damento, e, a partir deste, instigar e refletir sobre a concepção de educação e sua relação com 
a Família e a Infância presente nos 11 volumes de A Nova Política do Brasil e em outros escritos 
e discursos tributados a Getúlio Vargas, editados entre os anos de 1930 e 1945. A pesquisa, den-
tre outros objetivos, procura ainda problematizar acerca da autoria dos discursos de Vargas, bem 
como a participação dos intelectuais na estruturação dos mesmos e na divulgação de um ideário 
governamental. A partir da documentação citada, procura-se investigar a concepção de educa-
ção do período varguista, reconstituindo o ideário e representações disseminados na sociedade 
da época. Perscrutar tais documentos expressa analisar e compreender uma gama de discursos 
que, de alguma forma, podem traduzir experiências e aspectos do contexto de uma determinada 
época que, em nosso estudo, abrangem os anos de 1930 a 1945. Os discursos trazem consigo a 
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possibilidade de fazer emergir fragmentos de uma realidade da qual se procura extrair concepções, 
relações, interpretações, representações. Assim, é importante que a atenção esteja voltada para os 
discursos e suas condições de produção na intenção de responder e elucidar uma série de questões 
relativas ao contexto educacional varguista. Entende-se, pois, que o discurso acaba se materializan-
do justamente por ser o locus onde se encontram, se organizam, se (re)arranjam os sentidos, as 
significações, como superfície em que as contradições e os confrontos político-ideológicos acon-
tecem, a partir de determinadas condições sócio históricas. Desse modo, compreende-se que a 
visão do discurso como sendo simplesmente disseminação de informações, não encontra respaldo 
teórico-prático. O que se tem com o discurso é simplesmente a cristalização das práticas sociais em 
geral. Procura-se com a pesquisa, dessa maneira, justamente os sentidos destas práticas, as discur-
sividades entranhadas de historicidade. Neste sentido, acredita-se que as políticas governamentais 
varguistas no âmbito educacional buscavam práticas intervencionistas que transmitissem valores 
essenciais para o indivíduo que se pretendia formar. A educação da infância e do “novo cidadão” 
passaria obrigatoriamente pela disseminação dos princípios que orientavam aquele governo. Da 
mesma forma, entende-se que as orientações educacionais de formação do ‘novo indivíduo’ se ali-
cerçavam sobre uma concepção de educação que estabelecia a estreita ligação com o doutrinário 
varguista. O que se procura empreender é justamente a reconstituição das condições que propicia-
ram a circulação do discurso acerca da infância e da família e sua vinculação com uma determinada 
concepção de educação.

Tânia Regina da Rocha Unglaub (UDESC)
• Cultura escolar e práticas educativas embaladas por sons orfeônicos – uma história da 

educação catarinense
O presente artigo tem por objetivo apresentar e analisar a presença do uso do canto orfeônico nos 
rituais da escolarização catarinense. Esta prática cultural e educativa fez parte dos rituais com co-
notações cívicas e patrióticas no Brasil durante a vigência do governo Vargas nas escolas catarinen-
ses. Em Santa Catarina a escola foi considerada o local mais adequado para as ações nacionalistas, 
registrando-se intensa prática pedagógica destinada a direcionar sentimentos de brasilidade. Nesse 
Estado habitava um número elevado de imigrantes que se concentravam em colônias espalhadas 
por várias regiões. Este fato justificou o programa governamental do Interventor Nereu Ramos no 
sentido de fomentar os sentimentos de brasilidade, através da imposição de cantos cívico-patri-
óticos. Os dirigentes catarinenses pretendiam alcançar os lares por meio das vozes dos educan-
dos, representando símbolos e sentimentos nacionalistas. A escola transformou-se num palco de 
brasilidade através de um projeto específico de nacionalização. Sua implantação se deu de forma 
coerciva visando a assimilação cultural dos imigrantes a partir dos estabelecimentos de ensino pri-
mário. A tarefa de solidificação do sentimento de brasilidade ficou, em grande parte, a cargo das 
escolas. A música foi habilmente utilizada e organizadamente introduzida via Canto Orfeônico, 
valendo-se da estrutura educacional como seu veículo propagador. Desta forma a escola consa-
grou-se como local de cantos cívicos, e foi devidamente fiscalizada por inspetores. Mas isso não 
seria possível sem a força da Lei. Por isso, o decreto promulgado por Nereu Ramos, que norteou 
a segunda campanha nacionalizadora. Também são apresentados alguns resultados da aplicação 
de leis e regulamentos desse período. Para coletar as informações, captar, analisar e descrever as 
nuanças das práticas referidas buscou-se dialogar com o passado por meio de suas representações, 
tentando chegar às formas discursivas e imagéticas através da descrição de leis e notícias relatadas 
em documentos dessa época e depoimentos de alguns protagonistas. Para a concretização dos 
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objetivos mencionados, foi necessário pensá-los como análise das representações e sua construção 
de um sentido. Esta comunicação é parte da tese de doutoramento em história e foi inspirada nos 
pressupostos da historia cultural, apresentando práticas que foram analisadas na clave das repre-
sentações na perspectiva de Roger Chartier (1990).

Laryssa Mota Guimarães Rocha
• Uma história da dança em escolas de Brasília: Fotografias e memórias das Escolas-Parque 

nas décadas de 1960 e 1970
A presente pesquisa aborda marcas e vestígios deixados pela trajetória da dança em escolas de 
Brasília, nas décadas de 1960 e 1970, à luz de elementos da história cultural. Em 1958, foi formulado 
por Anísio Teixeira o Plano de Construções Escolares de Brasília, posto em vigor dois anos depois, 
quando nascera a nova capital. Importante dar relevo a aspectos atrelados à educação corpo, às 
sensibilidades e aos sentidos da dança, tão bem amparados no projeto de Anísio Teixeira. O obje-
tivo da pesquisa é recuperar elementos da história da dança em escolas de Brasília, nas décadas de 
1960 e 1970, no intuito de identificar características da dança presente no currículo original for-
mulado por Anísio Teixeira. A dança é compreendida como um importante meio cultural, em que 
estão contidas possibilidades de compreendermos, desvelarmos, problematizarmos e transformar-
mos as relações que se estabelecem em nossa sociedade. Na área de ensino da dança, é fundamen-
tal o reconhecimento do corpo socialmente construído, o que pode nos levar a elaborar propostas 
educacionais que podem estabelecer conexões entre o pessoal e o social. Para a realização desta 
pesquisa tomou-se, inicialmente, contato com documentos originais inerentes à educação pública 
do Distrito Federal. O trabalho demandou desde a análise de fontes documentais, além de foto-
grafias e fontes orais. Considera-se adequado para a análise historiográfica da dança na escola em 
Brasília o período que abrange as décadas de 1960 e 1970, pois ao fim de 1970, com a mudança 
curricular e inauguração de novas Escolas-Parque um novo momento se constituiu, que descarac-
terizou o projeto original da educação pública em Brasília. A dança esteve presente na prática das 
Escolas-Parque, conforme registros documentais. Além disso, em fotografias da Escola-Parque da 
307/308 Sul identificou-se alunos praticando a dança tanto no palco quanto no pátio da escola. 
Considera-se que Anísio Teixeira ao conceber um espaço para a dança em sua proposta educacio-
nal pode ter proporcionado respeitáveis avanços no âmbito da dança na escola, principalmente, 
no que concerne o período dos anos 1960 aos 1970 em Brasília.

Edson Rossetti Alves
• Álbuns de fotografias do Delegado de Ensino Luiz Damasco Penna: contribuições para o 

Ensino Primário do Litoral Paulista
Esta comunicação analisa um conjunto de fotografias em álbuns que pertenceram a Luiz Damasco 
Penna (1896-1985), Delegado Regional de Ensino do Estado de São Paulo, durante o período de 
1932 a 1957. São seis álbuns com imagens referentes a sua família e as pessoas de suas relações, 
mas envolvem principalmente às atividades como administrador escolar. Penna, professor primá-
rio formado pela Escola Normal da Praça da República em 1916, teve carreira funcional passando 
por várias escolas do interior de São Paulo até chegar a ser Chefe da Delegacia Regional de Ensino 
de Santos, em 4 de fevereiro de 1932, que abrangia todo o Litoral Paulista, de Norte (Caraguata-
tuba, Ilhabela, São Sebastião) a Sul (São Vicente, Itanhaém, Registro, Região de Iguape etc.). Além 
de administrador, foi intelectual que participou da elaboração do Código de Educação de 1933, 
convocado por Fernando de Azevedo. Adepto dos princípios da Escola Nova, preocupava-se com 
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educação da criança e com a atuação do professor no meio rural, inclusive compondo textos de 
orientação. Assim algumas fotos são de reuniões de trabalho com professores e outras autorida-
des. Analisando os seus álbuns, captamos as fotos que evidenciavam a sua preocupação com as 
construções das escolas e algumas práticas escolares. Há imagens que mostram a atuação de pro-
fessores em sala de aula e em atividades extraclasse. Um dos álbuns apresenta também os quadros 
de formatura de alguns cursos primários (dois de 1930, sendo um do Grupo Escolar de Duartina e 
outro de Marília; de 1939, do Grupo Escolar Henrique Botelho, em São Sebastião, e dois do Grupo 
Escolar Marcílio Dias, no Guarujá), que indicam sua caminhada profissional em instituições de en-
sino, quando foi paraninfo ou homenageado. Para auxiliar a analise iconográfica, valemo-nos dos 
textos, entre outros, das professoras doutoras Rosa Fátima de Sousa (sobre o estudo de fotografia 
como fonte histórica para a educação) e Flávia Obino Werle (sobre análise dos quadros de forma-
tura). Para o conhecimento de Luiz Damasco Penna, foi importante a Dissertação de Mestrado de 
Silvio Luiz Santiago Pasquarelli, da Universidade Católica de Santos.

Mayra Paniago Spinola Cardoso (Secretaria de Educação do Estado da Bahia)
• O fazer-se professora: As contribuições de Thompson aos estudos sobre a profissionalização 

feminina em Feira de Santana
Este trabalho visa informar os resultados de uma pesquisa que apresenta de forma discursiva as 
contribuições do historiador inglês Edward Palmer Thompson (1924-1993) à análise sobre a profis-
sionalização de normalistas oriundas da antiga Escola Normal de Feira de Santana e do Instituto de 
Educação Gastão Guimarães. Neste sentido, trata também das possibilidades de pesquisas sobre 
História da Educação em Feira de Santana na perspectiva de um campo de estudo histórico ainda 
em afirmação, visto que a presente pesquisa é uma das pioneiras, neste território dentro da Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Importante salientar que fazemos este diálogo utili-
zando os conceitos experiência, fazer-se, processo, consciência de classe e cultura - tão caros à obra 
deste importante historiador - para inseri-los nos estudos sobre a construção trabalho feminino 
no magistério na cidade ao longo do período em recorte. Para a tessitura desta “ponte”, utilizei as 
obras A Miséria da Teoria (1981); Formação da Classe Operária Inglesa (v. I e III) (1987), Costumes 
em Comum (1998) e As peculiaridades dos ingleses e outros artigos (v.1 e 2) (1998) que são funda-
mentais por trazerem o escopo da fundamentação teórico-metodológica deste historiador inglês. 
Além do que é interessante notar que Thompson construiu seu pensamento usando como fio 
condutor, enquanto fonte, a literatura produzida pelas classes trabalhadoras, enxergando-a como 
uma fonte de estudo para a história social e econômica, traduzindo seus estudos para o campo da 
história cultural. A presente pesquisa analisou trajetórias de formação profissional de sete norma-
listas na cidade de Feira de Santana, na Bahia – ao longo das décadas de 1950 e 1960.

Adriane Cristine Silva (Escola Estadual “13 de Maio”)
• Traços identitários de uma escola pública na fronteira oeste do estado de Mato Grosso: o 

Grupo Escolar Esperidião Marques.
Este trabalho inscreve se com o objetivo contribuir com a historiografia da educação do estado 
de Mato Grosso, a partir de estudo referente ao Grupo escolar Esperidião Marques, uma unidade 
institucional criada no ano de 1912, acompanhando o molde educacional instalado no país Grupo 
Escolar Esperidião Marques (GEEM). Imponente instituição escolar deste estado e que toma a ci-
dade de Cáceres como cenário para compreender o apresenta como base de análise os traços iden-
titários de uma escola pública na fronteira oeste de Mato Grosso. Esta pesquisa reforça a necessi-
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dade de se estimular as pesquisas referentes à cultura escolar mato-grossense e perceber melhor 
seu processo de desenvolvimento ao longo do tempo e seu significado a sociedade. Como material 
empírico utilizou se de leis, artigos, decretos, relatórios, editais, listas e solicitações recorremos a 
memorialistas e discursos da imprensa regional ao longo do tempo, para compreender seu signifi-
cado, a partir dos registros encontrados para definir seus traços identitários, através de jornais que 
circulavam no período correspondente a 1910\1947. Enquanto lugar da memória, o destaque a 
este espaço como lugar de realização da educação ao se deslocar das igrejas e ambientes domésti-
cos para um local público e laico adequado e de acordo com condições de ensino no período re-
publicano. O grupo escolar se destaca como Modelo de escola desenvolvida em São Paulo e levada 
a outros estados, num período de modernização educacional. Para a análise da instituição escolar 
em questão, procuraremos apresentar detalhes de uma instituição no interior do estado de Mato 
Grosso, sua estrutura arquitetônica e ainda o entorno do local da escola.

Ana Cristina Santos Matos Rocha
• Intelectuais e psicologia escolar no Brasil: diálogos com os Estados Unidos

Este trabalho busca investigar a trajetória de quatro educadores brasileiros – Isaías Alves, Noemy 
Silveira, Anísio Teixeira e Lourenço Filho – que frequentaram o Teacher’s College da Universidade 
de Columbia, Nova Iorque, entre 1926 e 1934. A experiência desses intelectuais estava inserida no 
contexto de criação do Instituto Internacional do Teacher’s College, que promoveu um intercâm-
bio entre educadores estrangeiros e norte-americanos neste período. As atividades desenvolvidas 
nesta Universidade influenciaram o trabalho que eles desenvolveram posteriormente, nas secreta-
rias de educação do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Esta comunicação tem como foco uma comparação entre o trabalho com psicologia escolar de-
senvolvido por Isaías Alves na Seção de Testes e Medidas da Diretoria de Instrução do Distrito Fe-
deral – chefiada por Anísio Teixeira – e o trabalho desenvolvido por Noemy Silveira no Serviço de 
Psicologia Aplicada da Diretoria de Instrução de São Paulo – supervisionado por Lourenço Filho. A 
partir dessa análise, procuro entender como a experiência em Columbia influenciou as atividades 
por eles desenvolvidas, especialmente no campo dos testes de inteligência.

Laura de Oliveira (Universidade Federal da Bahia)
• O Franklin Book Programs e as “Bibliotecas Pré-Clínicas”: o projeto norte-americano para as 

faculdades de medicina brasileiras durante o regime militar
Este trabalho tem como objetivo examinar a atuação do Franklin Book Programs – uma instituição 
não governamental norte-americana dedicada ao fomento à atividade editorial – no Brasil, rela-
cionando-a à reforma do sistema de educação superior brasileiro empreendida na década de 1960, 
sob o regime militar. Para tanto, será identificado o processo de institucionalização do programa 
no país, com ênfase em suas relações com o Instituto de Estudos e Pesquisas Sociais (IPÊS), a Uni-
ted States Agency for International Development (USAID) e o Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), através das quais foi articulado o programa “Bibliotecas Pré-Clínicas”, que resultou na am-
pla distribuição de livros norte-americanos na área de saúde pública às bibliotecas universitárias 
brasileiras.

Marcia Guerra Pereira (IFRJ)
• Educação para a Diversidade em perspectiva comparada - Brasil e Colômbia
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Nesse trabalho, que dá sequência as pesquisas que realizei para o meu doutoramento, apresento 
os resultados parciais da investigação que se foca na concomitância dos movimentos e processos 
que levaram a emergência de uma proposição comum em diferentes movimentos sociais anti-ra-
cismo na América Latina durante as décadas de 1970 e 1980. Em encontros e debates de militantes, 
gestou-se a compreensão de que a proposição de políticas públicas para a inclusão de conteúdos 
específicos de História da África e da História dos Afrodescentes desempenharia papel chave na 
superação do racismo e do preconceito racial. Tal perspectiva, de caráter inédito no interior dos 
movimentos sociais, que até então haviam pleiteado políticas de inclusão e acesso ao conteúdo 
ministrado pelas escolas existentes, significou a convergência de diferentes transformações então 
em curso no interior dos próprios movimentos sociais, e também no conhecimento histórico aca-
dêmico e na compreensão do papel da escola. 
Diferentes países do continente ensaiaram processos similares no mesmo momento, tais como 
Brasil, Colômbia, Peru e Equador. Nesse momento da investigação a análise está circunscrita aos 
movimentos e seus desdobramentos no Brasil e na Colômbia, permitindo apontar similaridades 
contundentes nas estratégias de luta, nas perspectivas em relação à escola e nos resultados alcan-
çados.

Vanessa de Oliveira Brunow (Centro Federal de Educação Tecnológica)
• Política Pública Educacional e Ensino Médio Integrado no Brasil: Limites e Possibilidades

Esse artigo pretende analisar o histórico das políticas públicas educacionais brasileiras, a partir da 
recuperação da trajetória do Ensino Médio Integrado no Brasil. O debate sobre Ensino Médio In-
tegrado no Brasil teve impulso com a crise ditatorial, momento propício à deflagração dos vá-
rios movimentos sociais brasileiros. Para muitos autores, foi considerada a década perdida, mas 
para outros, um período de efervescência social e política fundamental, principalmente na área 
da educação, deflagrada no intenso debate em torno da Constituição de 1988 e também da Lei 
de Diretrizes e Base (LDB). No entanto, apesar desse cenário profícuo no que se refere ao tema 
das políticas públicas educacionais, é importante destacar os desafios posteriormente enfrentados 
com a chegada das políticas neoliberais no Brasil, ocorrido já no início da década de 1990. Todo o 
cenário considerado “progressista” foi em boa parte revogado. Com o fim dos oito anos de governo 
Fernando Henrique Cardoso e a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, renovaram-se as 
discussões sobre políticas educacionais brasileiras, entre elas, renovou-se o debate sobre o Ensino 
Médio Integrado. Com a lei 5.154, de junho de 2004, abriram-se novas possibilidades sobre Ensino 
Médio Integrado, assim como sua ampliação, em geral nas escolas técnicas federais, principalmen-
te com o surgimento dos Institutos Federais, a partir de final de 2007 e início de 2008. Essa realidade 
nos forneceu uma nova tarefa: analisar os avanços e as limitações da política educacional brasileira, 
assim como o debate sobre o Ensino Médio Integrado no Brasil.

Marluce de Souza Lopes (Universidade Federal de Sergipe)
• Uma História de Cultura e Práticas Escolares: Colégio de Aplicação da Universidade Federal 

de Sergipe
O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe – CODAP foi criado em 1950, à luz 
da legislação educacional em vigor à época, atendendo a necessidade de formação de professores 
para atuar no ensino secundário. Entendidos como espaço de formação de professores, os Colégios 
de Aplicação deveriam instalar uma ideia diferenciada de professor, inaugurando novas maneiras 
de formação e metodologias condizentes com a efervescência de concepções que permeavam o 
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cenário educacional brasileiro. Com a proposta de oferecer práticas pedagógicas inovadoras e esta-
belecer uma estreita ligação entre a teoria e a prática, fundamentada na concepção de “lab school”, 
idealizada por John Dewey em 1896, os colégios, inicialmente denominados ginásios, logo se con-
solidaram como escolas de excelência para as quais iriam os alunos com melhor perfil acadêmico, 
no que se refere ao aprendizado. O princípio da escola ativa de Dewey está presente no ideário da 
Escola Nova, que acabou fundamentando a criação de redes de Ginásios de Aplicação. Quando 
concebidos, deveriam desempenhar um papel relevante não só para as Faculdades de Filosofia, 
como também para a comunidade, haja vista terem se transformado em locus de propagação de 
uma nova visão do processo educativo. Esse trabalho investiga as práticas pedagógicas desenvol-
vidas no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, desde a sua criação até os dias 
atuais, à luz do conceito de cultura escolar na perspectiva de Dominique Julia, relacionando-as 
com as práticas de ensino dos alunos estagiários que tiveram (tem?) na instituição, o campo de 
aprendizagem e aplicação dos conhecimentos adquiridos. Ligado à Faculdade Católica de Filosofia 
de Sergipe, quando da sua criação, o colégio foi depois incorporado à Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Sergipe, em 1968. Pretendemos analisar, utilizando o conceito de prática 
de Roger Chartier, em que medida as práticas pedagógicas inovadoras foram mantidas ou alte-
radas no decorrer dos anos de existência do Colégio de Aplicação e como ocorre, atualmente o 
desenvolvimento dos estágios de alunos dos cursos de graduação que utilizam o CODAP como 
campo de experimentação pedagógica.

057. História da história ensinada e os livros didáticos
Coordenação: Arlette Medeiros Gasparello, Maria Aparecida Leopoldino

Resumo: O Simpósio Temático História do ensino de história e os livros didáticos pretende pro-
mover o intercâmbio entre pesquisadores que analisam historicamente a constituição da história 
escolar como disciplina, como também os que analisam o livro didático de história em suas inter-
-relações com os processos socioculturais, políticos e educacionais, que incluem, dentre outros 
aspectos, considerar o caráter instituinte e simbólico do livro escolar na produção de saberes esco-
lares, sua produção material e as políticas educativas relativas a este objeto.
A história das disciplinas escolares é um campo relativamente recente na história da educação no 
Brasil e está associado ao movimento de renovação teórica e metodológica da pesquisa educacio-
nal, que significou um olhar mais atento aos processos socioculturais no interior das escolas e entre 
seus agentes. O livro didático, como um dos elementos centrais do processo de escolarização, surge 
hoje como um dos objetos mais analisados em investigações sobre os saberes, as práticas pedagó-
gicas e as disciplinas escolares, em abordagens sobre a sua constituição histórica e o seu ensino. 
Além de ser objeto de pesquisa é também utilizado como fonte documental, especialmente para 
investigações na área da história da educação, nos domínios da história das disciplinas escolares. 
Nas pesquisas que se referem à história da história ensinada, o livro didático, como referência de 
cultura histórica, tem sido fonte privilegiada de análise da constituição do saber histórico como 
disciplina escolar, com foco na escrita e publicação de livros para o ensino secundário e primário 
desde o século XIX e a participação de intelectuais e professores/autores nessas práticas. Os estu-
dos sobre as disciplinas escolares e o livro didático levam em conta, portanto, o papel instituinte 
dos professores que no contexto específico da experiência docente reconstroem saberes em suas 
narrativas didáticas e na elaboração e publicação de textos para o ensino.
Justificativa: As relações da história acadêmica com a história escolar têm sido privilegiadas nos 
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últimos anos entre os pesquisadores da história das disciplinas escolares, como resultado de pes-
quisas na perspectiva da construção sociohistórica do currículo e do caráter criativo e inventivo 
das instituições escolares em seu cotidiano pedagógico. A história das disciplinas escolares é um 
campo relativamente recente na história da educação no Brasil e está associado ao movimento de 
renovação teórica e metodológica da pesquisa educacional, que significou um olhar mais atento 
aos processos socioculturais no interior das escolas e entre seus agentes. As contribuições da his-
tória cultural e da nova história intelectual têm oferecido ferramentas conceituais nas pesquisas 
sobre os saberes escolares e os livros didáticos, com abordagens relacionais sobre autores, suas 
obras e seu contexto. Um caminho de pesquisa tem sido perceber as interações na produção dos 
saberes de cultura – em sentido amplo e local - com a pedagogia no ambiente escolar, na medida 
em que as finalidades sociais do ensino são operacionalizadas no trabalho cotidiano dos processos 
educativos internos à escola. Neste sentido, a expressão “história da história ensinada” parece inspi-
rar abordagens mais globais, referentes a um conhecimento histórico que foi ensinado ou proposto 
a ser ensinado dessa ou daquela forma em contextos específicos, dotados de implicações e condi-
cionantes sociais/culturais. Logo, a opção pelo conceito “história ensinada” justifica-se pelo que o 
termo comporta de aproximação com a cultura escolar e os saberes que no ambiente da escola são 
reconstruídos, transformados e/ou produzidos.
O livro didático configurou-se como um original fenômeno pedagógico, situado nas interfaces 
do campo da cultura com a pedagogia e a produção editorial. As pesquisas sobre este dispositivo 
escolar têm se multiplicado nas últimas décadas no Brasil e no exterior, caracterizando-se, mais 
recentemente, pela incorporação dos diversos sujeitos e práticas vinculadas a esse objeto cultural. 
Além de ser objeto de pesquisa é também utilizado como fonte documental, especialmente para 
investigações na área da história da educação, nos domínios da história das disciplinas escolares. 
O livro didático, como objeto cultural, tornou-se um dos símbolos mais expressivos da educação 
escolar no mundo contemporâneo e carrega, em sua historicidade, as marcas da intervenção de 
diversos setores sociais que o constituem, desde a sua fabricação material até o seu uso escolar, e 
que se referem, além dos de ordem especificamente técnica, os de ordem econômica, pedagógica, 
histórica e política. A expressão “história da história ensinada” remete para os diferentes modos, 
concepções e expectativas que os saberes históricos receberam em cada tempo e lugar. Neste as-
pecto, merece destaque o aparecimento de teses e dissertações sobre este objeto com uma di-
versidade de enfoques, dentre os quais, a opção por livros didáticos de autores específicos e que 
tiveram ampla utilização no ensino de história, bem como a constituição histórica de uma política 
pública sobre o livro didático no Brasil. Além disso, os estudos levam em conta que a possibilidade 
histórica da invenção de uma escrita da história para o ensino surgiu no campo da escolarização, 
no entrecruzamento das práticas sociais e escolares de docentes e discentes.

Maria Aparecida Leopoldino (Universidade Estadual de Maringá)
• Escrita da História e Historiografia Didática: notas sobre a tese de Capistrano de Abreu para 

a Cátedra do Colégio Pedro II
Um dos temas que figurou na historiografia brasileira no Império e inicio da República foi o da for-
mação nacional e suas dimensões regionais. Diante das diferenças sociais e culturais, a questão da 
identidade nacional permaneceu um problema político até hoje tratado nas agendas governamen-
tais. Todas as tradições inventadas para criar a unidade almejada pelas elites intelectuais e políticas, 
no decorrer do século XIX e XX, permaneceram uma questão intelectual importante, fundamen-
talmente para o historiador. João Capistrano de Abreu é, reconhecidamente, um dos autores que 
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mais contribuiu à época para pensar estes temas, com seus escritos já bastante estudados como é o 
caso de Caminhos de História Colonial. Dentre as questões que o tema pode suscitar a que se pro-
põe a discutir neste artigo refere-se ao trabalho O descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento 
no século XVI, tese elaborada por Capistrano para concorrer à cátedra de Corografia e História do 
Brasil do Colégio Oficial da Corte em 1883. O intento é explorar o escrito do historiador cearense 
com a produção historiográfica escolar, uma vez que, embora Capistrano não tenha escrito um li-
vro didático, a temática da tese bem como as proposições que defendem abriram caminhos para a 
revisão da historiografia dominante e a consolidação de novas temáticas para a pesquisa e o ensino 
de História. Para tanto, o trabalho toma a tese como fonte e analisa as questões relativas às suas 
preocupações como historiador e professor no cenário político e sócio-cultural de fins do século 
XIX no Brasil. Compreende-se que a contribuição deste artigo localiza-se na busca por relacionar 
escrita da história e historiografia didática presente nos debates sobre as pesquisas em ensino de 
História atualmente.

Elvis Hahn Rodrigues (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis)
• Raça e Nação: uma discussão conceitual para a compreensão da nacionalidade brasileira 

1860-1900
O objetivo de nossa comunicação é o de discutir o entendimento de nação brasileira dentro da 
historiografia e como ela nos permite compreender os sentidos para o conceito de nação expres-
sos nos manuais escolares de História do Brasil entre 1860-1900: Lições de História do Brazil de 
Joaquim Manuel de Macedo publicado em dois volumes, 1861 e 1863, Lições de História do Brazil 
de Luís de Queirós Mattoso Maia publicado em 1880 e História do Brasil de João Ribeiro publica-
do em 1900. Nossa análise é o estudo comparativo para encontrar sentidos para a ideia de nação 
brasileira durante a segunda metade do século XIX e o peso dado a questão da raça para a repre-
sentação dessa nacionalidade. A nossa hipótese é que as teses racialistas ganharam destaque e 
sentidos distintos entre os três manuais escolares mencionados. Em boa medida, representam as 
discussões científicas e historiográficas do último quartel do século XIX com influências das teorias 
evolucionistas, de seleção natural, a força do clima e do meio sobre o indivíduo. Com essas leitu-
ras científicas consolidaram uma representação de nação brasileira condenada biologicamente, 
e o caminho a ser seguido para superar tal estado social era de um lado, a educação e, de outro, 
o branqueamento da população que conformaria um novo tipo de brasileiro. Embora não fosse 
consenso, tais leituras sobre a nação brasileira só mudariam no decorrer do XX, com a renovação 
das ideias e da historiografia brasileira.

Wanessa Carla Rodrigues Cardoso (SEDUC-Pa)
• Literatura Cívico Patriótica: República, Educação e Manuais Didáticos no Pará Republicano 

(1900-1920)
O presente artigo tem como intento analisar a produção didática no Pará Republicano, dedicando-
se a análise de dois compêndios escolares de história pátria e ensinos cívicos, elaborados por dois 
intelectuais republicanos membros do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, Theodoro Braga 
e Hygino Amanajás. O levantamento das produções didáticas desses intelectuais foi realizado na 
Biblioteca Pública Arthur Vianna (Belém, Pa), Seção de Obras Raras, onde as mesmas encontram-
se disponíveis. Os livros escolares estudados, foram utilizados e distribuídos no ensino primário no 
Pará na Primeira República, Alma e Coração de Hygino Amanajás (publicado em 1900 e reeditado 
em 1905), e Apostilas de História do Pará de Theodoro Braga (1917). Os dois autores coadunavam 



874

com discussões comuns à época, sobre o papel e a importância da educação, como vias de ensinar 
a disciplina moral e patriótica ao povo, conhecendo e valorizando as tradições nacionais, espe-
cialmente as republicanas. Imbuídos de ideias civilizacionais viam o livro didático neste contexto, 
como instrumento que enorme capacidade de instruir e educar o povo em favor do projeto po-
lítico de criação de uma identidade nacional. Dedicados a escrita da História e da Geografia local 
nas cadeiras do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, dedicavam-se a divulgação dos ideais 
nacionais republicanos, através de livros e manuais didáticos.

Paulo Raphael Siqueira Bitencourt (Sistema Elite de Ensino)
• Livros didáticos de História do Brasil para os exames de admissão ao ginásio: o livro “A 

pergunta que ensina”.
O presente trabalho investiga a produção didática de José Hermógenes de Andrade Filho, profes-
sor do Colégio Militar do Rio de Janeiro entre as décadas de 1950 e 1970. Os manuais didáticos 
produzidos por esse professor auxiliavam na preparação dos alunos aos exames de admissão, obri-
gatórios para entrada no ensino secundário entre os anos de 1931 e 1971. Escolhemos como foco 
central dessa pesquisa seu primeiro livro denominado A Pergunta que Ensina, produzido em 1954, 
constituído integralmente por perguntas e exercícios para resolução pelo aluno sobre a disciplina 
de História do Brasil cobrada nos exames, constituindo, de acordo com o autor, um método de 
preparação para as provas e aprendizagem da História. Procuramos compreender o livro didático 
de José Hermógenes como produto cultural possível em determinado contexto histórico e que 
atendia demandas práticas e pedagógicas que se faziam presentes. Nossa análise se desenvolveu 
em torno de três elementos que consideramos essenciais: o ensino de História, o livro didático e 
os exames de admissão. Os exames de admissão ao ginásio foram instituídos nacionalmente pela 
Reforma Francisco Campos de 1931 e existiram até o ano de 1971 quando foram abolidos pela Lei 
5.692 que integrou ensino primário ao ensino secundário através do chamado 1º grau. Durante ba-
sicamente quarenta anos tornou-se obrigatório à realização de exames escritos e orais para a pas-
sagem dos alunos do ensino primário para o secundário. Nas décadas de 1950 e 60 o aumento da 
demanda pela educação secundária fez crescer também a concorrência nos exames de admissão, 
já que o número de vagas oferecidas pelas escolas era menor que o número de alunos matriculados 
para as provas. Nesse contexto, cresceram o número de cursos particulares e manuais didáticos 
que visavam preparar os alunos do primário para as concorridas provas. Os livros do professor José 
Hermógenes foram publicados e atingiram sucesso dentro dessa conjuntura educacional especí-
fica. Formado como professor dentro do C.M.R.J. o autor teve sua visão sobre a História do Brasil 
construída no meio militar, no que podemos considerar dentro de uma cultura militar (ALVES, 
2010). Portanto, seus livros didáticos, em consonância com o ensino de História do período, re-
fletiam uma perspectiva política, factual, cívica da história do Brasil, narrada através dos grandes 
acontecimentos, datas e heróis.

Cristiani Bereta da Silva (UDESC), Rosiane da Silva Ribeiro Bechler (Universidade Estadual de 
Santa Catarina)
• Ensino de História Regional e identidades (i)migrantes: tecendo narrativas nas páginas 

didáticas sobre História de Santa Catarina
Este texto constitui esforço de reflexões relacionadas a duas pesquisas que articulam em seus pres-
supostos preocupações com ensino de História, livros didáticos e história regional. A convergência 
dessas preocupações assenta-se especialmente no desejo em contribuir com o debate dos entre-
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laçamentos entre ensino de História e formação de identidade(s) brasileira(s), no presente, mas 
numa perspectiva diacrônica. Interessa-nos compreender os elementos que compuseram e ainda 
compõem as narrativas sobre imigrantes nos livros para uso escolar sobre a história de Santa Ca-
tarina que circularam no decorrer do século XX e neste início do século XXI. Escolheu-se como 
base empírica para as problematizações apresentadas os livros de Lucas Boiteux, “Pequena História 
Catarinense” (1920) e sua reelaboração para coleção “Resumos Didáticos de História Regional” da 
Editora Melhoramentos o livro “História de Santa Catarina” (1930) e, como contraponto contem-
porâneo, o livro didático de historia regional “Santa Catarina de todas a gentes” (2004) assinado 
por Neide Fiori e Ivone Regina Lunardon, da Editora Base. Nosso intuito é analisar representações 
de longa duração na historiografia catarinense e sua didatização a respeito do imigrante europeu. 
Nessa direção, a ideia é problematizar como essas narrativas contribuem na elaboração de deter-
minadas representações sobre a Europa e o imigrante europeu, circunscrito a um espaço: Santa 
Catarina. As reflexões aqui propostas dialogam também com os projetos “Visões da Europa” e 
“Visões do Mundo” coordenado pelo Georg Eckart Institut/Leibniz Institut, sediado na cidade de 
Braunschweig, Alemanha. O objetivo desses projetos é investigar as representações sobre a Europa 
e os europeus veiculadas por livros didáticos de História no decorrer dos séculos XX e XXI. Assim, 
nos propusemos a variar as escalas de análise do livro didático de História no intuito de apreender 
outros vieses do saber histórico escolar. Procuramos assim perceber modulações particulares em 
narrativas históricas sobre Santa Catarina e sua gente que, em um jogo de escalas (REVEL, 1998), 
nos indiquem versões diferentes sobre o lugar do imigrante europeu na elaboração identitária ca-
tarinense e brasileira. Por fim, esse exercício reflexivo vai ao encontro das demandas postas ao 
ensino de História na contemporaneidade pelo reconhecimento da pluralidade de etnias que (re)
elaboram o país e sua história. Essas tensões tornaram urgente a escrita de outras narrativas históri-
cas que contemplassem memórias e histórias até então silenciadas e/ou estereotipadas. O que nos 
leva a inquirir não apenas sobre as novas elaborações do saber histórico escolar, mas especialmente 
sobre reelaborações desse saber em outras escala de análise.

Martiniliano Souza (EMEFE Governador Mário Covas)
• As representações de messianismo nos livros didáticos: um debate historiográfico

Os anos que se seguem à proclamação da República brasileira são de muita instabilidade devido 
às mudanças políticas e econômicas que assistia o país. Qualquer viajante que se enveredasse pelo 
interior do território nacional notaria as marcas da contradição e da desigualdade social. O des-
locamento do eixo econômico do nordeste para o sul e sudeste e o advento da industrialização 
tornaram-se motivos profícuos ao surgimento de movimentos reivindicatórios de caráter religioso, 
como Canudos e Contestado, e de caráter não religioso. O catolicismo popular reordenado no in-
terior das classes baixas conduz essas populações a organizarem-se em torno de um líder religioso 
que lhes anunciava uma época de paz e prosperidade. A maneira como as autoridades políticas 
trataram esses acontecimentos provocam uma reflexão de como a história pode ser construída a 
fim de legitimar um passado historicamente acabado que privilegia certo ponto de vista, o das eli-
tes dirigentes do Brasil nos primeiros anos da república. O trato com o tema assume tais dimensões 
que esbarra em questões educacionais como, por exemplo, a maneira como esse assunto aparece 
nos manuais didáticos e quais construções históricas eles permitem e como essas versões são inte-
riorizadas por milhares de alunos no Brasil. Nesse sentido, como o livro didático ainda é um mate-
rial pedagógico amplamente difundido e utilizado em nossa sociedade, buscou-se compreendê-lo 
a partir de uma lógica mercadológica com vistas a desvelar seu discurso e as representações de 
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movimentos sócio-religiosos contidos no interior desses manuais, tentando identificar se a versão 
contida nesses compêndios são atuais ou ainda conclamam com uma história oficial produzida em 
fins do século XIX e se incorporam ainda as novas sugestões didático-pedagógicas recomendadas 
pelos PCNs para o ensino de história ou se na verdade encontraram novas maneiras de explicar o 
velho.

Jeane Carla Oliveira de Melo (IFMA)
• Historiografia, livro didático e ensino da História na Primeira República: olhares sobre a 

construção da história escolar maranhense na obra de Barbosa de Godóis
Barbosa de Godóis (2008), membro fundador da Academia Maranhense de Letras, jornalista, pro-
fessor e político foi o pioneiro na construção de uma história local voltadapara o público escolar 
ainda na Primeira República, em São Luís, Maranhão. No caso específico, publicou o manual didá-
tico História do Maranhão para uso dos alunos da Escola Normal em 1904 e com isto, contribuiu 
para o ato inaugural de fundação da disciplina de história local, que passou a ser lecionada em 
1902, a partir de reforma curricular, na Escola Normal de São Luís, instituição destinada a formar 
professoras e professores. Praticamente todo o seu trabalho e suas ações foram direcionados tendo 
em vista a consolidação das instituições republicanas, sobretudo a escola. Mais que um nostálgico 
intelectual de gabinete da Atenas Brasileira, como muitos dos seus colegas de geração, Godóis 
foi um liberal cuja vida se pautou pelo engajamento e trabalho educativo. O próprio se intitulava 
um “pedagogista maranhense”. Esta auto-identidade nos revela que para ele educação e política 
andavam de mãos dadas. Assim, compreende-se a sua trajetória multifacetada como educador, 
professor, político, bacharel em direito, homem de letras, jornalista e historiador. 
O presente trabalho, fruto de projeto de doutoramento, tem no livro didático a sua principal fonte 
histórica, considerando que o livro escolar é também um artefato cultural atravessado por ques-
tões de seu tempo, chamando a si inúmeros questionamentos. Bittencourt (2008) e Chopin (2004) 
enfatizam a necessidade de investigação desses objetos, portadores de sentidos sócio-culturais 
mais amplos, que estão diretamente relacionados às finalidades sociais da escolarização - também 
vistas como prática cultural. Assim, buscou-se problematizar as formas pelas quais a história do 
Maranhão foi construída pelo autor através de uma determinada operação historiográfica, bem 
como proceder ao exame crítico de topos da sua narrativa em um exercício interpretativo e atento 
aos debates e paradigmas historiográficos contemporâneos a fim de situar o manual didático em 
sua contingência e historicidade. Também objetivamos situar o lugar social de Barbosa de Godois 
no que tange à produção de sua obra, à sua participação em grupos políticos e intelectuais da cena 
local e a difusão sócio-cultural do seu manual didático a partir do espaço que fundou na historio-
grafia maranhense nas primeiras décadas do século XX em São Luís, Maranhão.

Tiago Gomes de Araújo (Instituto Federal de Goiás)
• As abordagens de um conflito: a Guerra do Paraguai (1864-1870) nos Livros Didáticos do 

PNLD-EM (2012-2015).
O presente trabalho é fruto de estudos e análises que se relacionam às abordagens historiográfi-
cas da Guerra do Paraguai (1864-1870) contidas em Livros Didáticos selecionados pelo Programa 
Nacional do Livro Didático, referentes ao Ensino Médio, no período de 2012 a 2014. Ao todo a 
Coordenação-Geral de Materiais Didáticos, setor vinculado à Diretoria de Políticas de Formação, 
Materiais Didáticos e de Tecnologias para Educação Básica, que por sua vez pertence à Secreta-
ria de Educação Básica do Ministério da Educação, autorizou a distribuição de dezenove coleções 
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didáticas às escolas federais, estaduais e municipais ofertantes do Ensino Médio. Além de trazer 
os elementos estruturantes que conduziram à escolha das obras, é necessário discutir as bases 
constantes do Decreto n. 7084 de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os programas de mate-
rial didático e dá outras providências. Nesse sentido, além do escopo documental que conduz a 
seleção dos Livros Didáticos de História para o Ensino Médio no Brasil, nos deteremos à reflexão 
das narrativas historiográficas construídas sobre a Guerra do Paraguai. Nossa tentativa se faz na 
medida da apresentação de algumas temáticas sobre o conflito, a dizer: até que ponto os Livros 
Didáticos ainda trazem explicações calcadas apenas na explicitação das causas e consequências da 
guerra, se aproximando tão somente de teses que contem em seu bojo, preconceitos historiográ-
ficos, ou mesmo se procuram adequar suas narrativas às pesquisas mais recentes sobre a Guerra 
do Paraguai. O conjunto de obras didáticas pesquisadas faz parte do que se denomina “Manual 
do Professor”, que junto aos capítulos e conteúdos propostos, também indicam propostas meto-
dológicas tidas como criativas e inovadoras para o trabalho em sala de aula. Vale ressaltar que a 
iniciativa aqui proposta tem como viés a compreensão da Guerra do Paraguai (1864-1870) me-
diante o entendimento em torno das explicações contidas em Livros Didáticos disponibilizados 
aos docentes e discentes por meio do PNLD. Logo, perceber as aproximações e os distanciamentos 
que a bibliografia analisada proporciona ao discente no que diz respeito a uma aprendizagem sig-
nificativa e despojada de entendimentos ideologizantes do conflito, e mais, apontar quais coleções 
didáticas podem de fato servir ao desafio cotidiano do docente, no seu fazer diário e complexo do 
ensinar História, que sirva qualitativamente à formação cidadã, baseada no respeito à diversidade 
e aos direitos humanos.

Wagner Cardoso Jardim (Estado do Rio Grande do Sul)
• Versão Oficial: A Guerra do Paraguai em livros didáticos no Brasil

É consenso entre professores de história da educação básica de que os livros didáticos, na sua maio-
ria, são desatualizados e não acompanham, no mesmo ritmo, as produções acadêmicas. Neste arti-
go analisaremos dois dos principais livros didáticos adotados pelo governo brasileiro no Programa 
Nacional do Livro do Ensino Médio e no Programa Nacional do Livro Didático. Buscaremos nessa 
análise pontuar as recentes pesquisas desenvolvidas sobre a temática Guerra do Paraguai, sobre-
tudo no Brasil e fazer um paralelo com as mais recentes edições dos livros didáticos selecionados. 
Nosso objetivo é perceber se as novas pesquisas ecoam país a fora através dos livros estudantis e 
contribuem para a superação de graves erros de interpretação sobre aquele conflito.

Cristina de Toledo Romano (Universidade Nove de Julho)
• Iconografia e ensino de história: a abordagem de Independência ou morte! (Pedro Américo) 

em livros didáticos
Levando-se em conta a importância da adoção e da problematização das fontes históricas, e par-
ticularmente, das iconográficas, nas práticas de sala de aula do Ensino básico pretende-se atentar 
para a maneira como tais procedimentos têm sido propostos nos livros didáticos voltados tanto 
para o nível Médio quanto para o Fundamental. Por meio da observação de um conjunto de obras 
publicadas entre os anos de 2009 e 2012 que abordam o quadro de Pedro Américo “Independência 
ou morte” (1888) objetiva-se demonstrar a maneira como os autores destes materiais fazem uso 
da arte pictórica em seus textos e atividades. Buscou-se, sobretudo, avaliar as metodologias de 
ensino adotadas para levar à compreensão do documento iconográfico: as explicações; os exer-
cícios propostos; a inserção e a forma de exposição da imagem. Apurou-se, então, que apesar de 
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seus autores reconhecerem a importância deste tipo de documentação para a compreensão da 
história, efetivamente, não o fazem de modo a levar em conta seu caráter peculiar no processo 
da pesquisa histórica e do ensino de história dada a ausência da preocupação em orientar o olhar 
do aluno minuciosamente para os elementos formais que implicaram na constituição da imagem. 
Ainda que em muitas das obras afirme-se a necessidade de se analisar as imagens como represen-
tações da realidade, ou seja, como elementos que carregam significados que se relacionam com as 
intenções de cada época em sociedades determinadas, na prática, os textos e as atividades com 
base no quadro em questão se revelam, inclusive, desconhecedoras do saber acadêmico que, no 
âmbito das metodologias iconológica e sociológica, tem permitido observá-lo como resultado de 
um intricado jogo de poderes na passagem da monarquia para a república no Brasil. Apurou-se, 
então, que em muitos casos, os autores optam por apresentar o quadro concomitantemente às 
explanações sobre a Independência do país, o que implica em dificuldades para levar a entender 
as questões que envolveram sua realização muito tempo depois do processo que culminou com o 
acontecimento de 1822. Acabam, então, transferindo para o próprio aluno a responsabilidade pela 
compreensão do documento. Deste modo, a obra encontra-se reproduzida, na maior parte dos ca-
sos, na condição de mera ilustração, já que em nada colabora para o entendimento da mentalidade 
e dos mecanismos ideológicos que a determinaram em sua época.

Rodrigo Henque Gonçalves (Colégio Militar de Porto Alegre)
• Os Usos da Biografia do Duque de Caxias em Livros Didáticos dos Colégios Militares

O presente trabalho trata dos usos da biografia do Duque de Caxias e de suas representações nos 
livros didáticos adotados pelos Colégios Militares, desde aquela mais tradicional a outras que adi-
cionam outros aspectos de sua biografia, como sua atuação enquanto militar e político antes de ser 
“monumentalizado” como Duque, procurando analisar em estudo bibliográfico as relações entre 
a produção acadêmica e a história ensinada através dos manuais escolares adotados nos colégios 
sob jurisdição do Exército.

Débora Araújo Fernandes (Seduc-Pa)
• Por um aprendizado histórico significativo: as propostas metodológicas e as técnicas para 

ensinar História no início do século XX
A função cívica da História nos primeiros tempos de sua institucionalização como disciplina esco-
lar no Brasil é um fato solidificado pela historiografia que trata sobre a temática. No entanto, no 
início do século XX observa-se uma inquietação por parte de intelectuais, professores e autores de 
manuais didáticos em relação a metodologia e as técnicas de ensino aplicadas nas aulas de História, 
visto que, estas priorizavam a memorização mecânica dos conteúdos com grande ênfase nas datas, 
eventos e personagens históricos. A demanda pela renovação do ensino de História nesse período 
nos leva a problematizar as suas causas e analisar suas pretensões, com vistas a compreender a pro-
cedência dessa necessidade emergente. Para fundamentar nossa análise adotamos o conceito de 
aprendizado histórico na perspectiva apresentada por Jörn Rüsen, que o concebe como um con-
junto de procedimentos que fundamenta o desenvolvimento da consciência histórica, e também 
nos valemos das proposições de Circe Bittencourt sobre metodologia de ensino de História. Desse 
modo, recorremos à bibliografia sobre o ensino de história no Brasil durante a Primeira República 
e à manuais didáticos publicados na época para demonstrar que se buscava através da aplicação 
de novas metodologias possibilitar um aprendizado histórico significativo as crianças e aos jovens 
brasileiros, de acordo com as necessidades e os ideais daquele período.



879

Osvaldo Rodrigues Junior (Faculdades Integradas de Itararé)
• Manuais de didática da História: diálogos entre a formação pretendida pelos autores e as 

concepções no campo do ensino da História
Apresenta resultados parciais de pesquisa em desenvolvimento no Núcleo de Pesquisa em Publi-
cações Didáticas do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, 
que tem como questão central identificar e analisar os significados de ser professor de História no 
Brasil, a partir de sua materialização nos manuais de Didática da História. A relação entre os manu-
ais didáticos e a escolarização tem raízes na própria origem da forma escolar no sentido empregado 
por Vincent, Lahire e Thin (2001), conceito a partir do qual se pode explicar a estrutura de forma 
e de conteúdo dos livros escolares. Criados para estabelecer bases comuns a serem garantidas a 
todos os alunos no modelo de escola que a modernidade constitui, os livros escolares devem ser 
examinados a partir de um conjunto de conceitos que incluem ao menos a escolarização, a curricu-
larização e a disciplinarização. No caso específico dos manuais de Didática da História, os estudos 
de Schmidt (2012) e Urban (2009), ressaltam o fato de que a existência destes manuais configura 
a composição do código disciplinar da História e da Didática da História enquanto disciplina res-
ponsável por orientar o ensino da História, como uma disciplina escolar cujo código disciplinar 
também pode ser compreendido a partir dos livros escolares, tanto aqueles destinados aos alunos 
como os destinados especialmente aos professores, em seus processos de formação ou de exercício 
profissional. Nesta pesquisa, tomam-se os manuais de Didática da História como fontes que permi-
tem entender os processos de ensinar a ensinar em diferentes contextos históricos (BUFREM; SCHI-
MIDT; GARCIA, 2006). As autoras examinam manuais de Didática Geral e de Didática da História, 
distinguindo os livros destinados aos alunos, em que os conteúdos disciplinares são a preocupação 
fundamental dos autores, e os livros que são destinados especialmente à orientação e formação de 
professores para ensinar. São estes os manuais que estão no foco da pesquisa realizada. Em especial, 
aceita-se o pressuposto de que todo livro instaura determinadas ordens (CHARTIER, 1998) decor-
rentes do contexto de produção, dos desejos dos autores materializados nas obras e de decifração 
por parte dos leitores. Assim, a partir desses debates iniciais e buscando a intencionalidade dos 
autores em contribuir para uma dada formação docente, foi realizada análise do conteúdo de sete 
(7) manuais de Didática da História, produzidos na fase denominada de reconstrução do código 
disciplinar da História (1984-dias atuais), para identificar elementos que evidenciam a concepção 
de professor de História que essas obras materializam. As análises dialogam com a produção do 
campo científico no tema da formação de professores, como o trabalho de Caimmi (2006).

Dayse Marinho Martins (Secretaria Municipal de Educação Semed São Luis Ma)
• Currículo e historicidade: memória e tradição na disciplina escolar História do Maranhão

Estudo proveniente da análise histórica do percurso de legitimidade e desenvolvimento da dis-
ciplina História do Maranhão no currículo da rede pública de ensino estadual a partir do ano de 
1902 quando foi estabelecida a disciplina, no currículo da Escola Normal em São Luís - MA. Para 
tanto, se fundamenta nas contribuições dos estudos em História Cultural e na análise sobre Currí-
culo, são considerados os princípios teórico-metodológicos da Nova Sociologia da Educação. No 
artigo, objetiva-se apresentar a relação entre as mudanças na historiografia sobre a memória local 
e as versões apresentadas pela disciplina escolar História do Maranhão. De sua proveniência para 
a disseminação das tradições da história regional com o advento da República, o saber local disci-
plinarizado não constituiu unanimidade em sua organização. A partir da historiografia, a referida 
disciplina escolar é utilizada como fomento ao resgate da tradição cultural local no decorrer da 
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Primeira República.

Rafaela Paiva Costa
• O Conhecimento Histórico Escolar no Pará Republicano: considerações conceituais

O trabalho comunica a estruturação conceitual de uma pesquisa em andamento cujo objeto é o 
conhecimento escolar de História proposto no Pará durante a Primeira República, com foco nos li-
vros escolares destinados ao ensino primário do estado. Tratam-se de Livros de leitura e manuais de 
História do Pará e de Educação Moral e Cívica. O objetivo da pesquisa é perscrutar as concepções 
de História presentes nestes livros; a relação entre o conhecimento histórico escolar e os objetivos 
político-educacionais do Estado Republicano no final do século XIX e décadas iniciais do XX; e a 
maneira pela qual este conteúdo se relacionava com as questões e discussões propostas no meio 
político-intelectual do estado, à época. Compreendemos que a História, enquanto disciplina esco-
lar, esteve vinculada ao esforço do novo regime para estabilizar-se, no qual o campo educacional 
alcançou centralidade. Investiu-se no fomento a um imaginário social que promovesse o construto 
ideológico republicano – especificamente no que diz respeito à formulação e reprodução de um 
determinado modelo de cidadão permeado por representações sobre nação, nacionalidade, civili-
zação, raça e pátria – dando relevância a um conteúdo histórico-político-cultural específico. Ade-
mais, para além dos conteúdos da disciplina específica, o conhecimento histórico escolar ocupou 
um lugar relevante na formação elementar da população, viabilizando a circulação de discussões 
em pauta nos meios intelectuais do contexto da Primeira República, nacional e regionalmente, 
dada a participação desses grupos na produção do conhecimento didático encaminhado às esco-
las. Dentre os temas, enfatizamos a relação entre a composição étnico-racial histórica do país e da 
região amazônica e a influência das teorias raciológicas europeias; bem como o contexto de ascen-
são e crise da economia da borracha e suas implicações sociais, políticas e culturais.

Flávia Eloisa Caimi (Universidade de Passo Fundo)
• Progressão do conhecimento histórico entre o ensino fundamental e o ensino médio: um 

olhar sobre o livro didático
Ao se assumir, no sistema educativo brasileiro, a tarefa de estender a educação obrigatória dos qua-
tro aos dezessete anos e de integrar três níveis de escolarização em uma mesma etapa (educação 
básica), assume-se também a responsabilidade de organizá-lo sob os princípios da boa transição, 
de modo que se observem critérios de graduação, coerência e continuidade entre os níveis. Con-
cebendo o livro didático como suporte cultural e como dispositivo pedagógico que veicula, dentre 
outras demandas, uma determinada proposta curricular, se espera que nele estejam contidas estra-
tégias que evoquem noções de ordenamento, sequência e progressão do conhecimento. A partir 
de tais pressupostos, delimita-se o presente estudo na análise comparada entre quatro coleções di-
dáticas de História destinadas aos anos finais do ensino fundamental e quatro destinadas ao ensino 
médio, tomando duplas de coleções da mesma autoria e da mesma editora para cada segmento. 
Neste corpus documental, o propósito é investigar quais estratégias são mobilizadas para garantir 
a progressão do conhecimento histórico, cotejando os livros do 6º ano do ensino fundamental 
com os do 1º ano do ensino médio. A exposição se organiza em três seções. Inicia com uma breve 
discussão sobre as características gerais das transições educativas; segue com o entendimento que 
se tem na literatura acerca do tema da progressão do conhecimento histórico; e finaliza com a 
abordagem analítica sobre o corpus documental selecionado, num recorte temático que trata da 
noção de tempo veiculada nos livros didáticos de História. Os resultados preliminares apontam 



881

que as obras analisadas tratam a temporalidade histórica predominantemente a partir do tempo 
físico, repetindo, no ensino médio, praticamente a mesma abordagem desenvolvida no ensino fun-
damental, o que evidencia limitada preocupação com a progressão e complexificação do domínio 
desta noção tão importante para a aprendizagem histórica.

Kleber Luiz Gavião Machado de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN))
• Concepções de história e seu ensino em três políticas curriculares para o ensino médio: 

subsídios para a discussão de uma base curricular comum.
Muito se discute atualmente sobre a possibilidade de criação de uma base nacional curricular co-
mum para a educação básica no Brasil. Especificamente entre os pesquisadores do Ensino de His-
tória, o debate tem se reproduzido em diversos canais institucionais, como eventos organizados 
por corporativas (como a ANPUH e SBPC), blogs especializados, produções acadêmicas e nas listas 
de e-mails e fóruns de discussão dos grupos de trabalho sobre a temática. Não faltam informações 
atualizadas para o debate. A minha modesta contribuição está em fornecer alguns subsídios a 
discussão a partir da triangulação entre três políticas educacionais voltadas para o ensino de His-
tória: Parâmetros Curriculares Nacionais de História para o Ensino Médio (PCNEM), O Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O objetivo desse 
trabalho é investigar os sentidos utilizados por essas três instâncias do currículo na definição do 
que é história, seu ensino e comparar os principais conceitos, competências e habilidades prescri-
tos por cada uma delas, ou seja, saber o peso da disciplina história em cada um desses arranjos do 
currículo brasileiro. A nossa empreitada será cumprida analisando as três versões do documento 
PCNEM (1999; 2003; 2006), as matrizes de referência do ENEM (2009; 2011; 2012; 2013) e os editais 
do PNLD com enfoque na avaliação de livros para o Ensino Médio (2005; 2010; 2012). Utilizaremos 
basicamente como referencial de analise as reflexões de Stephen Ball e Jeferson Mainardes (2011) 
sobre a natureza múltipla das políticas educacionais e de Giméno Sacristán (2000) sobre o currí-
culo e suas políticas curriculares enquanto opções historicamente configuradas e reveladoras das 
tensões e disputas entre os vários atores da cena educacional. Partindo de um princípio largamente 
aceito pelos historiadores de que o exercício de escrita da história tem a finalidade de identificação 
e orientação dos homens no tempo através do estudo diacrônico das sociedades, buscamos aqui, 
através dessa análise, discutir a identidade do ensino de história para orientar ações futuras no no 
debate sobre a criação de uma base curricular comum para a disciplina. A importância de investi-
gar a simetria entre três políticas públicas para o ensino de História em um mesmo nível de ensino 
pode ser justificada pela necessidade de discutir a possibilidade de criação de uma base curricular 
comum para a disciplina, respondendo ao questionamento sobre “o que direito de todo cidadão 
saber sobre o passado” (OLIVEIRA, 2011).

Renato Fagundes Pereira (Universidade Estadual de Goiás)
• A Revolução Científica do Século XVII nos livros didáticos: Didática da História e a Formação 

do Pensamento Científico
A Revolução Científica do século XVII é um dos poucos conteúdos contemplados pelo currículo 
tradicional no qual os discentes entram em contato com a História das Ciências. Nesse sentido, 
esse capítulo importante para a História das Ciências se tornou um espaço privilegiado para a com-
preensão da ciência e do papel da ciência no mundo contemporâneo. É nessa perspectiva, que pre-
tendemos discutir a formação do espírito científico e sua relação com a Didática da História. Inter-
rogaremos livros didáticos do Ensino Médio com a pretensão de avaliarmos a formação histórica e 
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sua contribuição para o ensino da ciência. Para compreendermos esse processo, partiremos da no-
ção de formação histórica de Jörn Rüsen, que a define “como processos de aprendizagem em que 
história é o assunto”. Para o historiador alemão, a narrativa histórica é um dos meios constitutivos 
da consciência histórica. É nesse sentido, que o livro didático, difusor e consolidador de narrativa, 
mediador no processo de ensino aprendizagem do conhecimento histórico, emerge como objeto 
importante para compreender o ensino de História. Após estabelecermos a relação entre o livro 
didático e o ensino de História, definiremos o papel da História das Ciências para o ensino da ciên-
cia. Thomas Kuhn defendeu a necessidade da superação da História das ciências como repositório 
de anedotas e cronologias, justamente por compreender a importância da História das Ciências 
para a prática científica. É com esta concepção que questionaremos a formação histórica proposta 
pelo livro didático, especificamente, no capítulo destinado a Revolução científica do século XVII. 
Seria a narrativa histórica proposta pelos livros, uma forma de entender o espírito científico e sua 
singularidade? Partiremos da diferença entre o senso comum e o pensamento científico definido 
por Gaston Bachelard, para quem “o pensamento científico é então levado para construções mais 
metafóricas que reais, para espaços de configurações dos quais o espaço sensível não passa, no fun-
do, de um pobre exemplo”. Pretendemos com nossa exposição contribuir com o ensino da ciência 
através de uma reflexão sobre o ensino de História e seus instrumentos mediadores, entendendo 
que cabe também a História evidenciar o papel fundamental da ciência para compreensão do 
mundo e do homem.

Isaíde Bandeira da Silva (FECLESC-UECE)
• A história no ensino médio: o livro didático e o projeto “primeiro aprender” nas experiências 

vividas por professores
Nesta pesquisa em andamento temos como objeto de análise o Ensino de História no Ensino Mé-
dio através do Livro Didático de História e dos Cadernos do projeto “Primeiro, aprender!”, tendo em 
vista perceber se e como são trabalhos estes instrumentos didáticos no cotidiano escolar. Temos 
como campo de investigação duas escolas públicas estaduais de Quixadá. Partimos das seguintes 
indagações: como foi o processo de escolha dos livros didáticos de História adotados no Ensino Mé-
dio nas referidas escolas? Quando começou a funcionar nestas escolas o projeto “Primeiro, apren-
der!”? Como a História é retratada nesses livros didáticos aprovados no último Guia do PNLD e no 
projeto “Primeiro, aprender”? No cotidiano das aulas de História no Ensino Médio tanto o Livro 
Didático quanto o projeto “Primeiro, aprender!” são trabalhados? De que forma o Livro Didático de 
História e o projeto “Primeiro, aprender” são explorados na sala de aula pelos professores e alunos? 
Quais são as memórias marcantes de experiências vividas no Ensino de História, a partir dos usos 
dos livros didáticos de História e do Projeto “Primeiro, aprender!”? Utilizamos como metodologia 
uma investigação nos documentos oficiais sobre o Ensino Médio, como nos Parâmetros Curricula-
res Nacionais, nas Diretrizes Curriculares para Educação Básica, no último Guia de Livros Didáticos 
do PNLD e nos documentos do Governo do Estado do Ceará que criaram e subsidiaram a imple-
mentação do projeto “Primeiro, aprender” no Ensino Médio, além dos próprios livros didáticos 
de História adotados nas escolas pesquisadas e dos Cadernos distribuídos pelo projeto “Primeiro, 
aprender!”. Entrevistas com duas técnicas da Coordenadoria Regional de Educação (CREDE 12 - 
órgão da Secretaria Estadual de Educação responsável pelas escolas localizadas no Sertão Central), 
com os grupos gestores e professores das escolas estaduais pesquisadas. Destacamos a necessidade 
do registro e análise da história ensinada para melhor compreendermos o espaço socioeducacional 
a partir do vivido no “chão da sala de aula”.
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Eliana Gasparini Xerri (Universidade de Caxias do Sul)
• Diálogos possíveis: “você e o indígena brasileiro” nos livros didáticos dos anos 1969,1972, 

1978 e no Telecurso.
O texto discute a produção de textos em livros didáticos de História nos anos de 1969, 1972, 1978 
estabelecendo relações com o do Telecurso 2000. O trabalho é parte constituinte do projeto de 
Pesquisa Conectividade, vinculado ao curso de Graduação e do Mestrado Profissional em Ensino 
de História da Universidade de Caxias do Sul. Tem como objeto de análise obras didáticas de An-
tônio José Borges Hermida, Elias Esaú e Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto e de Elian Alabi Lucci, assim 
como o livro do Telecurso História – Ensino Fundamental. A opção por tais obras objetiva refletir 
sobre a construção de textos didáticos relacionados aos povos indígenas quando do período co-
lonial brasileiro. Os livros citados obedecem aos critérios desenvolvidos pelo sistema educacional 
brasileiro do regime militar e a formas de ensino peculiares ao período. O uso do livro do programa 
Telecurso 2000 é relacionada à praticidade e amplo acesso ao mesmo. Formas de análise histórica 
sobre os conteúdos possibilitam a sedimentação de determinados conceitos que pouco contri-
buem para a constituição da consciência histórica, que segundo Rusen é um processo contínuo 
de tomada de consciência de sua própria historicidade, e, portanto, contribui para o crescimento 
e autonomia da ação crítica. A análise de conteúdo dos textos se apoia em escritos de Bardin que 
considera que, é uma técnica de investigação e tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática 
e quantitativa do conteúdo manifesto. Segundo Antônio Nóvoa “o mínimo que se exige de um 
historiador é que seja capaz de pensar a história, interrogando os problemas do presente através 
das ferramentas próprias do seu ofício”. Assim, os textos presentes nos livros didáticos e no do 
Telecurso constituem aspectos do processo de construção da disciplina História, tanto no que se 
relaciona ao currículo escolar, quanto às possibilidades por eles abertas na prática educacional e na 
constituição de novas posturas, ou, na perspectiva de sedimentação de saberes históricos pouco 
reflexivos. É possível inferir, que os textos estão associados a uma visão tradicional de história. Por 
outro lado, pode-se depreender, mesmo parcialmente, que a utilização desses recursos podem 
ocorrer, desde que bem contextualizadas, considerando a produção, o formato e o uso dos mes-
mos, sendo possível utilizá-los na produção de novos materiais e propostas didáticas, tanto para a 
educação básica, quanto nos cursos de graduação.

Eva Aparecida dos Santos (EE Armando Araujo)
• Posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou

Os livros didáticos, importantes ferramentas na mediação entre o ensino e aprendizagem nas esco-
las de todo o Brasil, constituem importantes elementos nos processos de formação dos professores 
e dos alunos indígenas no Brasil. Desde a criação da categoria escola indígena, a contratação de 
professores indígenas, o funcionamento das escolas, e demais aspectos necessários para o ofereci-
mento da educação diferenciada a esses povos são de responsabilidade de secretarias municipais 
e/ou estaduais de educação. Quanto à elaboração, distribuição dos livros didáticos diferenciados 
não há nenhum órgão que regulamente a produção e garanta a entrega de material às escolas. A 
produção desses materiais, na maioria dos casos, fica a cargo de professores, em parceria com di-
versas instituições, incluindo secretarias de educação. Nessa pesquisa serão analisados alguns livros 
didáticos produzidos para as escolas indígenas. O objetivo da análise é entender como identidade 
nacional e identidade étnica estão representadas nesses materiais.

Felipe Nunes Nobre (Universidade Federal de Pelotas)
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• “Os primeiros habitantes do Brasil”: representações sobre os povos indígenas em livros 
didáticos de ensino fundamental
O presente texto é apresentação do anteprojeto de pesquisa com o qual o autor ingressou no 
Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas, na seleção 2015. Con-
siste na continuidade da pesquisa iniciada em 2013, que visava discutir as representações sobre os 
povos indígenas na coleção didática Projeto Araribá – História, cujos resultados foram publicados 
recentemente. Nesse momento, buscamos aprofundar essas discussões, ampliando as fontes de 
pesquisa. Pretendemos trazer uma contribuição aos estudos sobre a temática indígena no Ensi-
no de História através da análise de como os povos indígenas foram representados no âmbito da 
narrativa sobre a história nacional nas duas principais coleções didáticas de História para ensino 
fundamental utilizadas na rede pública entre 2008 e 2013. 
Tomamos como “principais coleções didáticas” aquelas distribuídas em maior quantidade pelo 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) nos ciclos de 2008 e 2011 (o que, tendo em vista que 
o Programa funciona em ciclos trienais, estende nosso recorte temporal de 2008 a 2013), que foram 
as coleções Projeto Araribá – História (Editora Moderna) e História: Sociedade & Cidadania (Edi-
tora FTD). Logo, a expressividade dessas coleções se dá na medida em que elas atingiram, em todo 
o país, um número de estudantes e professores muito maior do que quaisquer outras. Além disso, 
na classificação do PNLD referente à “perspectiva quanto à História da África e História Indígena” 
a coleção Projeto Araribá aparece como de perfil “informativo”, enquanto a História: Sociedade & 
Cidadania é classificada como de perfil “crítico-reflexivo”. Assim, será possível comparar essas duas 
coleções que têm, a princípio, abordagens contrastantes.
Desse modo, temos como principal objetivo analisar como as coleções didáticas em foco repre-
sentam os povos indígenas nas narrativas sobre a história nacional. E, como objetivos específicos, 
pretendemos discutir os múltiplos aspectos envolvidos na produção de livros didáticos e o papel 
destes no Ensino de História; identificar em que momentos, na narrativa sobre a história nacional, 
os povos indígenas ganham visibilidade e de que forma são representados; e confrontar o conteú-
do dos livros didáticos com a bibliografia específica citada pelos mesmos, visando discutir se há ou 
não, e onde se manifestam, silenciamentos sobre o assunto. Assim, procuramos compreender as 
narrativas didáticas como frutos de processos de seleção e ordenação do mundo social, que “criam 
as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço 
ser decifrado” (CHARTIER, 1990:17).

Maria Aparecida da Silva Cabral (Uerj)
• Livro Didático de História e conhecimento escolar: currículo, história e memória

O livro didático desde a conformação dos processos de escolarização no Brasil no início do século 
XIX tem se constituído como um objeto privilegiado na transmissão do conhecimento escolar. Ao 
longo da história da educação tal dispositivo tem adquirido múltiplas funções no âmbito educa-
tivo como a sistematização dos conteúdos selecionados para o ensino, a apresentação de certas 
representações sociais, a propagação de valores e ideias, a instituição de roteiros de ensino e apren-
dizagem. Especificamente no ensino de História o livro didático para essa disciplina tornou-se um 
material pedagógico expressivo na construção de uma memória nacional, a partir da segunda me-
tade do século XIX, ao articular projetos de identidade e percursos de aprendizagem no âmbito dos 
currículos escolares. Nesse sentido, esta comunicação tem por objetivo investigar de que maneira 
Jonathas Serrano relacionou em seus livros os preceitos da Pedagogia da Escola Nova, os conteúdos 
e métodos da História, a partir dos anos de 1920. Privilegia-se verificar como os mapas e as imagens 
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dialogavam com a narrativa principal em duas de suas obras, bastante difundidas nas escolas se-
cundárias brasileiras: Epítome de História Universal e História do Brasil. A escolha desse autor e sua 
obra se dá em razão de que em sua proposta de ensino estar contido uma tentativa de inovação 
do ensino da história escolar, por meio da incorporação de outras linguagens e, sobretudo, porque 
a sua história enfatiza a necessidade de uma relação com o tempo presente e aos interesses dos 
estudantes, rompendo com a ideia da repetição e memorização de fatos e personagens.

Fabrícia Vieira de Araújo (Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF))
• Para além dos conteúdos de história: políticas públicas, educação em direitos humanos e o 

livro didático
Essa proposta de trabalho busca analisar, em linhas gerais, a relação entre a educação em direitos 
humanos, o livro didático de história e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no intuito 
de verificar como os direitos humanos são inseridos no material didático escolhido pelo professor 
por meio do PNLD. Nesse sentido, também será analisado o edital 06/2011 que convocou os edito-
res para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas, destinadas aos alunos e educadores 
dos anos finais do ensino fundamental das escolas públicas participantes do PNLD 2014. A análise 
focará como a temática dos direitos humanos é exposta no referido edital. Assim, esse trabalho 
versa as seguintes políticas sociais: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa 
Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH – 3) e o Plano Nacional de Educação em Direitos Huma-
nos (PNEDH). As referidas políticas públicas serão analisadas tendo como referência os estudos 
de Demo (1994) e Höfling (2001). A discussão acerca da educação em direitos humanos contará 
com as perspectivas de Candau (2012; 20017), Estêvão (2013), Silva (2010), bem como as próprias 
análises do PNDH e PNEDH. É importante ressaltar que este trabalho é fruto de pesquisas em 
andamento desenvolvidas no mestrado em Políticas Sociais, da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

Cinthia Cristina de Oliveira Martins
• O ensino em debate: os anos de 1980 e o embate acadêmico sobre o ensino de História

Este trabalho tem como intenção apresentar reflexões acerca do debate desenvolvido no início da 
década de 1980, sobre o ensino de história que se queria com o fim da disciplina “Estudos Sociais”. 
A partir do trabalho de professores universitários e pesquisadores do período supracitado, como 
Déa Ribeiro Fenelon e Marcos Antônio da Silva, é possível conhecer algumas das mais importantes 
discussões tecidas na esfera acadêmica sobre o ensino de história. Os encontros da Associação Na-
cional dos Professores Universitários de História (ANPUH), com destaque para o simpósio nacional 
realizado em 1981 e o encontro regional de São Paulo ocorrido no ano de 1982, se constituíram 
como espaços para debater a consolidação da História como disciplina escolar para o 1º e 2º graus, 
discutindo sobre o currículo e as metodologias de ensino que se pretendia naquele momento.
Pretendo discutir questões pontuais, tais como: Quais eram as críticas e as propostas apresentadas 
por Déa Fenelon, no início da década de 1980? Por que suas sugestões não ganharam tanto espaço 
quanto outras propostas desenvolvidas no mesmo período? Qual o diálogo que é perceptível entre 
o trabalho de Déa Ribeiro Fenelon (2008) e Marcos Antônio da Silva (1984)?

058. História da Infância, da Adolescência e da Juventude no Brasil: perspectivas 
atuais e desafios futuros
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Coordenação: Silvia Maria Fávero Arend, Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura

Resumo: O Simpósio Temático sobre História da Infância, da Adolescência e da Juventude no Brasil 
tem permitido aos pesquisadores envolvidos com a temática compartilhar, mediante os eventos 
promovidos pela ANPUH, em âmbitos nacional e estadual, a socialização dos resultados de in-
vestigações de caráter historiográfico acerca das diferentes e diversificadas trajetórias de crianças, 
adolescentes e jovens no Brasil. Ao acentuar temporalidades e lugares distintos, o evento consolida 
a relação de correspondência com outras perspectivas em História - política, econômica, social, 
cultural - e, desse modo, estabelece e adensa o diálogo com percursos de análise que, somados, 
contemplam a pluralidade das experiências vivenciadas por esses sujeitos, bem como dos discursos 
enunciados sobre os mesmos. Espaço, portanto, de interlocução com novas perspectivas de análise 
conferidas pelas possibilidades da abordagem interdisciplinar em História, assim como de interlo-
cução com outros campos do conhecimento e seus profissionais - como é o caso, dentre outros, 
do Direito, da Educação, da Saúde, do Serviço Social, da Antropologia e do Jornalismo. O Simpósio 
Temático tem estabelecido o diálogo entre a historiografia e os setores da sociedade voltados à 
infância, à adolescência e à juventude e incorporado discussões conceituais, sem perder de vista a 
perspectiva da construção da histórica. 
O volume e a densidade das pesquisas que, em História, têm se voltado para a infância, a adolescên-
cia e a juventude resultou em um domínio historiográfico próprio, com suas delimitações, aborda-
gens e perspectivas específicas de análise, além de revelar um conjunto de fontes documentais de 
variada tipologia e riqueza indiscutível, a indicar o quanto é complexo o universo infanto-juvenil. 
Relevante, portanto, o fato de ter a centralidade conferida à infância, à adolescência e à juventude, 
no que tange aos campos de conhecimento acima mencionados, encontrado correspondência no 
âmbito dos estudos históricos, relação esta que tem trazido para o primeiro plano o papel social 
dos historiadores mediante sua contribuição em discussões que incidem sobre o tempo presente, 
a referendar a proposta que inspira o XXVIII Simpósio Nacional de História.
Justificativa: Ao propor a reflexão sobre o papel social dos historiadores, seus lugares de atuação 
em sociedade, os desafios que têm à frente no mundo contemporâneo, o XXVIII Simpósio Nacio-
nal de História incentiva o debate quanto aos temas que têm inspirado a pesquisa histórica, sua 
importância e pertinência na atualidade. O Simpósio Temático aqui proposto mostra-se oportuno 
em vista do interesse demonstrado, por parte dos mais distintos setores da sociedade, quanto à In-
fância, à Adolescência e à Juventude, tanto no Brasil, quanto no cenário internacional. Ao trazerem 
crianças, adolescentes e jovens para o primeiro plano da análise, em consonância com sua inegável 
visibilidade social, os historiadores brasileiros deram ensejo a significativa produção historiográfica, 
estabeleceram o diálogo com outros campos de estudos e conquistaram espaços de atuação para 
além do circuito propriamente acadêmico. Nesse percurso, o conhecimento acumulado pelos his-
toriadores prestou-se e tem se prestado, portanto, a subsidiar práticas inerentes a outros campos 
de estudo, assim como a inspirar políticas sociais de caráter governamental ou não, além de ofere-
cer embasamento teórico-metodológico ao tratamento das mais complexas questões em que se 
desdobra o universo infanto-juvenil no mundo atual.
Reconhecida, no transcorrer das duas últimas décadas, como linha de pesquisa consolidada, a His-
tória da Infância, da Adolescência e da Juventude tem contado, nos eventos da ANPUH, com um 
espaço capaz de congregar pesquisadores experientes na área, de incentivar novos pesquisadores, 
de promover a releitura de temas consagrados, de propor novas possibilidades temáticas, de per-
mitir discussões historiográficas e conceituais. 
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A construção de uma historiografia que dá conta de processos sociais em diferentes escalas de 
observação, que agrega estudos pontuais e localizados, sem perder de vista a abrangência nacional, 
que situa seu foco em diferentes períodos da História brasileira, contemplando as mais diversas 
possibilidades em termos de recortes temporais, é indicativa do quanto tem avançado a pesquisa 
sobre crianças, adolescentes e jovens no país. Se, inicialmente, a produção historiográfica brasileira 
mostrava-se caudatária de investigação que incidia sobre processos históricos ocorridos nas regi-
ões Sudeste e Sul do Brasil, com destaque para crianças, adolescentes e jovens das áreas urbanas, 
particularmente, das grandes cidades, abrange, atualmente, as diferentes dimensões socioculturais 
do país e focaliza os mais distintos cenários de sua história.
Não obstante a significativa concentração de estudos voltados para as políticas sociais destinadas 
a crianças, adolescentes e jovens pobres, é possível constatar uma ampliação das temáticas pes-
quisadas que, lentamente, passaram a abarcar os processos educativos, os sistemas familiares, as 
práticas médicas e religiosas, assim como as lúdicas. Fontes documentais escritas, orais e audiovisu-
ais embasam esse conjunto de estudos, embasamento devidamente acompanhado, por parte dos 
pesquisadores, dos devidos cuidados quanto às questões éticas que permeiam o universo infanto-
juvenil. 
A argumentação acima demonstra o quanto é importante retomar o debate estabelecido e con-
solidado nas versões anteriores do Simpósio Temático, permite prever resultados profícuos em 
termos da construção do saber histórico sobre infância, adolescência e juventude no Brasil e situar 
o historiador, seu papel social e seus espaços de atuação em relação a uma das mais candentes 
temáticas da atualidade.

Juarez José Tuchinski dos Anjos (Universidade Federal do Paraná)
• Egle Becchi: contribuições para a escrita da História da Infância

Egle Becchi, professora emérita da Universidade de Pavia, Itália, é uma das mais renomadas his-
toriadoras da infância na Europa. Embora seu nome não seja desconhecido no Brasil (sobretudo 
pela parceria com Dominique Julia na organização do livro “Histoire de l’enfance en Occident”), 
o efetivo diálogo com sua obra e suas contribuições para a escrita da história da infância ainda é 
bastante tímido entre nós. O objetivo desta comunicação é apresentar e discutir algumas dessas 
contribuições relativas ao ofício do historiador da infância, às especificidades epistemológicas des-
se canteiro da história e à teorização das fontes como método de trabalho. A metodologia adotada 
consistiu no levantamento, questionamento e reflexão da historiografia produzida por Egle Becchi 
nas três últimas décadas. Quanto ao ofício do historiador da infância, identificou-se que Becchi 
o situa na mesma tradição de que fala Marc Bloch, mas avança ao evidenciar as especificidades 
que dele decorrem em função do objeto de que se ocupa, como a necessidade de diálogo com 
outras ciências humanas ligadas à infância e o papel do historiador na sensibilização da sociedade 
e instituições para a localização, organização, preservação e criação de acervos documentais que 
abriguem fontes produzidas pela criança ou sobre ela. No tocante à epistemologia da história da 
infância, Becchi demonstra a preocupação com o enfrentamento e constante retomada das teses 
centrais da historiografia, focando-se não apenas na sua refutação (que, por vezes, limita-se à mera 
repetição de críticas nem sempre justas), mas, sobretudo, na proposição e complexificação de no-
vas explicações, que tomem por ponto de partida as margens dessa mesma literatura historiográ-
fica constantemente criticada. Ainda sobre a epistemologia, insiste na reflexão sobre os conceitos 
de infância e criança, as (de)limitações que impõem à produção do conhecimento histórico sobre 
os pequenos e os riscos de uma história da infância por demais centrada nas realidades nas quais 
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a criança é encontrada – como a escola ou trabalho –, mas pouco reveladora da história das rela-
ções das crianças com o mundo adulto e delas entre si. Sobre as fontes para a escrita da história da 
infância, Becchi elege a sua teorização, ou seja, reflexão e problematização prévia, no diálogo com 
outras ciências humanas e a própria historiografia, como um método de trabalho que municia o 
historiador da infância com a sensibilidade e habilidade necessárias para operar com as evidências 
disponíveis produzidas pela criança e pelo adulto, a partir das quais constrói e propõe suas inter-
pretações. 

José Carlos da Silva Cardozo (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
• A sedução da ordem: o Juízo dos Órfãos de Porto Alegre e a tutela de menores de idade na 

segunda metade do século XIX.
As vicissitudes enfrentadas por várias famílias porto-alegrenses, muitas vezes, comprometiam a 
estrutura familiar e os menores de idade acabavam sofrendo os impactos dessas dificuldades. Mui-
tas são as histórias que chegaram ao conhecimento da Justiça em que doenças, maus-tratos, in-
capacidade dos pais e, até mesmo, a morte dos genitores provocavam a dissolução familiar. Para 
essas famílias, que possuíssem menores como seus integrantes, havia o Juízo dos Órfãos, instituição 
que zelava pelo direito e deveres para com essas crianças e que cuidava para que os menores que, 
porventura, passassem pela situação de desagregação familiar, recebessem um adulto legalmente 
constituído como responsável. Nesse sentido, o objetivo do estudo, a luz da História Social, é re-
fletir sobre o instituto da tutela, responsabilidade jurídica atribuída pelo Juízo dos Órfãos de Porto 
Alegre, na segunda metade do século XIX.

Alan Costa Cerqueira (UFBA)
• “Alimentá-lo, vesti-lo e ensinar-lhe o ofício”: os órfãos do asilo dos expostos de salvador entre 

regras e práticas cotidianas (1850-1871)
Fundado em 1862 com o intuito de acolher os órfãos, o Asilo Nossa Senhora da Misericórdia foi 
palco de trajetórias de crianças e adolescentes que foram ligadas pelos signos da caridade e por 
regras que, em consonância com os interesses de setores das elites, buscaram forjar trabalhadores 
úteis à ‘nação’. Este artigo discute a formação dos órfãos acolhidos pelo Asilo pertencente à Santa 
Casa de Misericórdia da Bahia, entre 1850-1871. O texto trata inicialmente das contradições socio-
econômicas da cidade de Salvador oitocentista e sua ligação com o abandono infantil, o impacto 
das mudanças ocorridas no sistema escravista, e a inserção da irmandade na cidade baiana. Busca-
se, em especial, analisar o regulamento do Asilo dos Expostos em paralelo às trajetórias das crianças 
abandonadas, bem como a marcante dicotomia educacional presente na formação de meninos e 
meninas.

Eduardo Nunes Alvares Pavão
• O Asylo de Meninos Desvalidos: Uma instituição atravessada por discursos (1875-1894).

Este trabalho tem como objetivo analisar os discursos e práticas de assistência à infância no Asylo 
de Meninos Desvalidos (AMD), localizado na cidade do Rio de Janeiro, no último quartel do século 
XIX (1875-1894). Na segunda metade do século XIX ocorreram mudanças nas políticas públicas, 
tendo como centralidade: educar, proteger e cuidar da infância desassistida e para isto foram cria-
das diversas instituições que provocaram transformações nas redes de sociabilidade e de circula-
ção de saberes. Entre elas, situamos o AMD para cuja criação estava o poder executivo autorizado 
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por decreto desde fevereiro de 1854, mas criado somente vinte anos depois pelo decreto nº 5532 
de 24 de janeiro de 1874. A instituição asilar se instalou no dia 14 de maio de 1875 com 13 meninos, 
pelo Ministro do Império João Alfredo Corrêa d’Oliveira, que o regulamentou por decreto nº 5849 
de nove de janeiro de 1875. A partir da análise das teses médicas, dos pedidos de matrícula na ins-
tituição, dos atestados de pobreza, de vacinação, e dos ofícios do diretor do internato, dos atesta-
dos de óbitos, das certidões de casamento e de batismo e dos documentos emitidos por políticos, 
professores, funcionários públicos, delegados, escrivães de vara de órfãos atestando a veracidade 
da condição de pobreza da criança ou de seus responsáveis, este trabalho procura identificar, des-
crever e analisar os discursos e as práticas dentro da instituição, suas políticas de funcionamento, 
dispositivos de poder/saber e a transformação dos corpos “desvalidos” em corpos “moralizados”, 
“úteis” e “higienizados”.

Mônica Regina Ferreira Lins (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• A infância e a mocidade na Marinha no período entre 1870 e 1910: aspectos históricos da 

educação elementar, profissional e militar
O presente estudo resulta de uma pesquisa de doutoramento já concluída sobre a formação ele-
mentar, profissional e militar dos aprendizes-marinheiros e aprendizes-artífices entre 1870 e 1910 
na Marinha Militar do Brasil. Para compreender as experiências compartilhadas que os meninos 
e os jovens desenvolveram com os marinheiros nacionais e estrangeiros, com o oficialato e com 
os trabalhadores da cidade utilizamos, especialmente, o referencial teórico do historiador E.P. 
Thompson. A pesquisa sobre as Escolas de Aprendizes-Marinheiros e sua caracterização como 
uma instituição total e a análise de seus dispositivos disciplinares também se apropriou do aparato 
conceitual de Michel Foucault. As fontes históricas analisadas foram os Relatórios Ministeriais do 
Ministério da Marinha do período, os livros de ofícios do Arsenal de Marinha da Corte, o acervo da 
Revista Marítima Brasileira e documentos do Fundo/Coleção denominado Grupo de Identificação 
de Fundos Internos – GIFI sob a guarda do Arquivo Nacional. Um dos objetivos foi compreender 
os fenômenos que envolveram essa instituição militar dentro das políticas de Estado no perío-
do localizado entre o fim da Guerra do Paraguai e a Revolta dos Marinheiros de 1910, e quais as 
mudanças qualitativas, contradições e conflitos na organização interna do trabalho concorreram 
na produção de um modelo formativo dos futuros “homens do mar”. Buscamos compreender os 
mecanismos internos de recrutamento e controle dos sujeitos sociais dessa instituição permanente 
do Estado. A abordagem sobre o que seriam as experiências formativas dos aprendizes partiu da 
ideia de que a educação dos indivíduos acontecia em múltiplas dimensões da vida e não somente 
através de aulas ou programas de estudos oficiais, de compêndios ou de regras disciplinares reper-
cutidas reiteradas vezes. O extrato da pesquisa aqui tratado apresentará como os oficiais compre-
endiam a infância e a mocidade em suas possibilidades de aprendizagem e disciplinamento. As 
discussões sobre as idades ideais para serem alistados nas escolas e o tempo de permanência deles 
nas mesmas, envolviam critérios que podiam ser formativos, mas quase sempre obedeciam às dis-
ponibilidades financeiras de gastos do Estado e às necessidades de torná-los úteis para o trabalho 
mais cedo. A abordagem é tecida a partir de elementos da conjuntura histórica, a começar com a 
Lei do Ventre Livre, os debates sobre a Abolição, os discursos e práticas sobre “civilização” e “pro-
gresso” que envolviam a cidade e as instituições, as discussões sobre pátrio poder e habeas corpus 
para os recrutados ilegalmente e a regeneração dos “viciosos” e “incorrigíveis” pelo trabalho. O tex-
to é desenvolvido também a partir do relato de casos, que foram encontrados na documentação, 
envolvendo crianças e adolescentes.
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Caroline Santos Silva
• Entre contos, versos e fábulas: produção e circulação de livros para crianças em Salvador na 

transição do Império para a República
Este trabalho tem como objetivo analisar a produção e circulação de livros para crianças na cidade 
de Salvador durante o final do século XIX e inicio do século XX. Tendo em vista o momento de 
emergência e consolidação da Literatura infantil na Bahia no contexto de transição do Império 
para a República, refletiremos sobre as relações culturais que envolveram a legitimação de um 
projeto de formação das crianças baianas. Ao vincular modelos ideais de infância, essa literatura, 
marcada por seu cunho pedagógico, entrou no jogo de constituição das subjetividades de meninos 
e meninas no período. Assim, é possível problematizar a função exercida por esse gênero literário 
na consolidação das identidades sociais e sexuais desses indivíduos. O estudo sobre uma literatura 
infantil ou sobre uma literatura para crianças se ancora principalmente na perspectiva de que essas 
produções sempre estiveram imbuídas de promover a formação do caráter moral de meninos e 
meninas, portanto durante muito tempo os livros para crianças tinham a obrigação de entreter e 
educar ao mesmo tempo. Assim, as primeiras obras voltadas para esse público pareciam encarar a 
criança-leitora como um “sujeito passivo” que deveria absorver exatamente o que estava prescrito 
pelos autores. Tal fato releva a importância que o livro ganhou na formação da infância brasileira, 
e neste estudo, da infância soteropolitana. O caráter eminentemente pedagógico desse tipo de 
produção relaciona-se com o processo de reorganização das escolas primárias, um dos principais 
lugares de acesso ao livro de grande parte das crianças. Para traçar uma análise “possível” da histó-
ria do livro e da leitura para crianças na Salvador Republicana foi preciso mapear parte do processo 
de produção e circulação das obras entre o fim do século XIX e inicio do século XX. Nesse sentido, 
como não podemos identificar e analisar as leituras feitas por meninos e meninas no período, 
concentramos nossa análise no livro, na tentativa de demonstrar que as obras foram publicadas, 
vendidas e possivelmente lidas. Por outro lado, foi necessário identificar quais foram as estratégias 
editoriais que envolveram a produção e publicação destes textos para que fossem aceitos pelos 
pais e pelos filhos.

Darlene da Silva Monteiro dos Santos (SEDUC-PA)
• Influências da Revista o Tico-Tico na Educação Primária Paraense (1905-1920)

Este trabalho tem como objetivo analisar a produção e circulação de livros para crianças na cidade 
de Salvador durante o final do século XIX e inicio do século XX. Tendo em vista o momento de 
emergência e consolidação da Literatura infantil na Bahia no contexto de transição do Império 
para a República, refletiremos sobre as relações culturais que envolveram a legitimação de um 
projeto de formação das crianças baianas. Ao vincular modelos ideais de infância, essa literatura, 
marcada por seu cunho pedagógico, entrou no jogo de constituição das subjetividades de meninos 
e meninas no período. Assim, é possível problematizar a função exercida por esse gênero literário 
na consolidação das identidades sociais e sexuais desses indivíduos. O estudo sobre uma literatura 
infantil ou sobre uma literatura para crianças se ancora principalmente na perspectiva de que essas 
produções sempre estiveram imbuídas de promover a formação do caráter moral de meninos e 
meninas, portanto durante muito tempo os livros para crianças tinham a obrigação de entreter e 
educar ao mesmo tempo. Assim, as primeiras obras voltadas para esse público pareciam encarar a 
criança-leitora como um “sujeito passivo” que deveria absorver exatamente o que estava prescrito 
pelos autores. Tal fato releva a importância que o livro ganhou na formação da infância brasileira, 
e neste estudo, da infância soteropolitana. O caráter eminentemente pedagógico desse tipo de 
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produção relaciona-se com o processo de reorganização das escolas primárias, um dos principais 
lugares de acesso ao livro de grande parte das crianças. Para traçar uma análise “possível” da histó-
ria do livro e da leitura para crianças na Salvador Republicana foi preciso mapear parte do processo 
de produção e circulação das obras entre o fim do século XIX e inicio do século XX. Nesse sentido, 
como não podemos identificar e analisar as leituras feitas por meninos e meninas no período, 
concentramos nossa análise no livro, na tentativa de demonstrar que as obras foram publicadas, 
vendidas e possivelmente lidas. Por outro lado, foi necessário identificar quais foram as estratégias 
editoriais que envolveram a produção e publicação destes textos para que fossem aceitos pelos 
pais e pelos filhos.

Amurabi Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Meninice e Escola na obra de Gilberto Freyre

Gilberto Freyre (1900-1987) foi certamente uma das figuras intelectuais mais singulares do campo 
das humanidades no Brasil, situando-se entre a Sociologia, a Antropologia e a História principal-
mente, possuindo uma vasta (e polêmica) obra. Um das marcas que seu legado deixou foi a ino-
vação em termos metodológicos e temático em suas investigações para pensar o Brasil, e nesta 
direção procurarei destacar nesse trabalho duas questões ainda pouco exploradas no pensamento 
freyreano: a infância e a escola. Compreendo que os espaços escolares surgem nos livros de Freyre 
como locus próprios de socialização infantil, especialmente dentro do que ele compreendeu como 
“co-educação”, que teria possibilitado a construção da escola como espaço de trocas culturais entre 
as crianças, de tal modo que infância e instituição escolar serão analisados aqui de forma articu-
lada. Na primeira parte do trabalho iniciarei a discussão a partir da própria trajetória do menino 
Gilberto, o que foi alvo de reflexão do próprio autor em seu exercício autobiográfico, pois com-
preendo que suas próprias experiências na infância possuem um peso significativo sobre como ele 
passou a pensar o lugar da criança na sociedade brasileira, o que buscarei captar tomando como 
fio condutor sua famosa trilogia “Casa Grande & Senzala” (1933), “Sobrados e Mucambos” (1936), 
“Ordem e Progresso” (1957) , ainda que não me restringindo unicamente a estes livros; na segunda 
me voltarei mais especificamente para a instituição escolar, analisando como suas práticas apa-
recem em Freyre, principalmente como ela seria esse espaço de trocas culturais, incluindo aí seu 
lugar na construção de uma possibilidade de “democracia étnica” no Brasil, porém com isso não se 
deve olvidar aquilo que o autor denominou de “equilíbrio de antagonismos”, que estaria presente 
em toda a sociedade brasileira, e neste caso incluiria a relação professor-aluno, como polos anta-
gonistas que se tencionam e se complementam. Acredito que este trabalho pode contribuir para 
o avanço das discussões no campo da História da Infância e da Educação no Brasil ao iluminar este 
aspecto ainda pouco investigado pelos pesquisadores que têm revisitado o pensamento de Freyre, 
em que pese o pioneirismo as questões trazidas pelo intelectual pernambucano e a originalidade 
das questões postas.

 Elaine Catia Falcade Maschio (UNINTER)
• Saberes ensinados às crianças italianas e ítalo-brasileiras nas escolas étnicas na cidade de 

Curitiba
Este estudo tem como objetivo discutir os dilemas em torno da formação ofertada pelas escolas 
étnicas às crianças italianas e ítalo-brasileiras na cidade de Curitiba, no fim do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX. Procura compreender como as escolas étnicas italianas, principal-
mente aquelas mantidas pelas sociedades de mútuo socorro, atuaram na divulgação e apropriação 



892

dos saberes elementares, de modo especial, aqueles relacionados ao ensino da leitura e da escrita. 
Atendendo ao apelo de dois projetos de formação do Estado-nação, o da Itália e o do Brasil, as 
escolas étnicas se organizaram em torno de práticas educativas que visavam a formação da na-
cionalidade italiana e brasileira. Atuaram no sentido de disseminar e construir o sentimento de 
pertencimento étnico, o qual deveria ser desenvolvido desde a infância. Os meandros constituídos 
por essas intencionalidades foram analisados pelo viés da História Cultural. Entre os teóricos dessa 
vertente, destacaram-se as contribuições de Certeau (2008), especialmente a compreensão das 
táticas e estratégias utilizadas pelos sujeitos no processo de invenção daquele cotidiano escolar. As 
contribuições teóricas dessa perspectiva histórica também subsidiaram a análise documental, que 
foi composta pela inquirição dos ofícios e requerimentos da instrução primária, dos periódicos pa-
ranaenses e dos relatórios e anuários de ensino. As primeiras escolas étnicas italianas foram criadas 
no Paraná a partir do ano de 1893 e localizavam-se na região central da capital. Sob a justificativa 
de um ensino laico, essas instituições operaram de forma relevante no processo de escolarização 
dos filhos dos imigrantes italianos e de seus descendentes. Portanto, atuaram de forma expressiva 
na formação da infância italiana e ítalo-brasileira, buscando construir e preservar o sentimento de 
ser italiano, por meio do ensino da língua e da cultura italiana. Do mesmo modo, elas procuraram 
ensinar a língua portuguesa, em troca dos subsídios do governo brasileiro para garantir a manuten-
ção das aulas, assim, como cumprimento das imposições do estado brasileiro devido ao processo 
de nacionalização do ensino que se configurava a partir de meados da década de 1910.

Eliane Mimesse Prado (UNINTER)
• O cotidiano da escolarização primária paulistana nos anos iniciais do século XX.

Este estudo analisa o cotidiano dos alunos das escolas primárias paulistanas. Esses alunos eram 
crianças brasileiras e estrangeiras que frequentavam as várias modalidades de escolas primárias - 
públicas ou italianas subsidiadas, existentes na cidade. O período estabelecido para a pesquisa são 
os anos iniciais do século XX, por ser o período de maior expansão da população em idade escolar 
na cidade. Tem-se como objetivo identificar o cotidiano escolar das crianças que viviam na região 
central da cidade paulistana. As fontes de pesquisa foram os relatórios dos inspetores escolares 
e dos diretores da instrução pública contidos nos Annuarios do Ensino do Estado de São Paulo, 
ofícios diversos sobre a Instrução Pública, e o periódico italiano Fanfulla, de grande circulação na 
cidade no período estudado, todos esses documentos estão alocados no acervo do Arquivo Pú-
blico do Estado de São Paulo. Alguns autores utilizados foram Pereira (2010), Biondi (2010), Cenni 
(2003) que descreveram o contexto da cidade de São Paulo e de seus moradores na passagem do 
século XIX para o XX; e os autores italianos, como Salvetti (2014) e (2002) que discorreu sobre as 
escolas de peninsulares no exterior, além de Civra (2002) por relacionar e discutir as matérias dos 
programas de ensino das escolas elementares peninsulares. Pode-se, até o momento, compor um 
breve esboço do cotidiano escolar das crianças que viviam na região central da cidade, sabe-se 
quais eram as escolas que os abrigavam e qual era o seu cotidiano escolar.

Kátia Cibelle Machado Pirotta (Instituto de Saúde/SESSP)
• Exclusão, eugenia e discriminação infanto-juvenil: a criação do Instituto Disciplinar em São 

Paulo
O presente trabalho teve por objetivo analisar como o discurso médico e a eugenia foram empre-
gados no debate sobre a criação do Instituto Disciplinar, a primeira instituição pública do Estado 
de São Paulo para a assistência a crianças e adolescentes. Foi pesquisado o processo legislativo 
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que levou à criação dos Institutos Disciplinares, no Estado de São Paulo, nos anos de 1900 a 1902. 
Os documentos analisados foram os projetos de lei, as atas das sessões legislativas na Câmara dos 
Deputados e no Senado e a lei que criou o Instituto Disciplinar e a Colônia Correcional, em 1902. 
Foi feito, também, um levantamento sobre o funcionamento do Instituto Disciplinar no período 
subsequente, em jornais da época, como a Folha da Manhã e a Folha da Noite. Entre as fontes 
documentais do estudo, encontram-se trabalhos de doutrina jurídica, como o livro “Os menores 
delinquentes e o seu tratamento no Estado de São Paulo”, onde estão reunidos discursos e apre-
sentações de Cândido Motta, deputado e autor do projeto que deu origem ao Instituto Disciplinar. 
Influenciados pela corrente eugênica, os reformadores acreditam que a tendência criminosa e a 
perversão do caráter eram hereditários. A perversão moral, se descoberta desde a infância, poderia 
ser combatida através da disciplinarização. Daí a importância do reformatório. A analogia com a 
higiene pública é direta e a proteção da infância abandonada e maltratada é comparada às medi-
das de prevenção adotadas no combate às epidemias. No entanto, a implantação do Instituto não 
correspondeu ao modelo discutido pelos legisladores e juristas. Apesar do caráter elitista e autori-
tário do projeto, seus formuladores pretendiam incorporar uma visão moderna sobre o problema 
da infância. Percebe-se, pela cobertura dos jornais da época, que os valores e os costumes relacio-
nados à infância continuaram presentes no cotidiano do Instituto Disciplinar. A exemplo disso, 
os castigos corporais continuavam sendo usados como métodos repressivos e as crianças eram 
tratadas de forma violenta. A formação previstas pelo projeto nunca foi implementada e não havia 
educadores para ministra-las. Os diretores do Instituto Disciplinar, ao que tudo indica, eram nome-
ados seguindo uma lógica política e não técnica. O Instituto Disciplinar acaba se constituindo em 
um espaço de discriminação da infância abandonada, deixando sua marca nas crianças internadas. 
Devido as suas características, o Instituto Disciplinar institui uma política segregacionista e repro-
duz um sistema social assimétrico, violento e excludente.

Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura (Universidade de São Paulo)
• Entre o lúdico e o trágico: crianças,brincadeiras e trânsito de veículos na configuração da São 

Paulo moderna (1890-1937)
Entre os derradeiros momentos do século XIX e as quatro primeiras décadas do século seguinte, as 
crianças se tornaram, em São Paulo, um ponto de confluência entre medidas regulamentares que, 
não obstante relativas a questões específicas da administração municipal, nelas identificaram uma 
variável ora mais, ora menos expressiva, dentre as que a legislação deveria considerar em sua tenta-
tiva de organizar o cotidiano da cidade. Momento, em que as autoridades municipais, assim como 
a imprensa, parecem despertar para o fato de que a cidade havia incorporado novos elementos 
que se desdobravam em situações perigosas, situações às quais as crianças mostravam-se particu-
larmente expostas em virtude, principalmente, de fazer das ruas espaço de brincadeiras, prática de 
longa data incorporada a seu cotidiano e ao cotidiano de suas famílias.
A cidade mostrava-se pródiga em ofertar à criançada possibilidades para brincar, umas entrelaça-
das, de fato, às novidades da São Paulo moderna, outras, aos resquícios da cidade imperial, a ele-
mentos remanescentes de outros tempos. Convidativa, enfim, a aventuras muitas vezes perigosas, 
a capital paulista começou a distinguir-se, na imprensa, mediante a ocorrência praticamente diária 
de acidentes de trânsito - atropelamentos, sobretudo - em que crianças e adolescentes entregues 
às brincadeiras nas ruas viam-se envolvidos.
As crianças atraíam, de fato, a atenção de quem se dispunha a observar os transeuntes São Paulo 
afora. Nos jornais, as notícias sobre a presença sobretudo de garotos nas ruas repetiam-se à exaus-
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tão, ilustrativas quanto aos termos de sua interação com a cidade. Crianças que, olhares pregados 
no céu à cata de balões, pés apoiados nos estribos dos bondes ou flutuando no espaço em meio à 
disputa pela bola, pensamento imerso nas brincadeiras e alheio aos perigos que a cidade apresen-
tava, incentivaram intervenções das autoridades municipais, respaldadas nos trâmites processuais 
e que se viam verdadeiramente legitimadas, perante a população, por intermédio da imprensa.
Paulatinamente, portanto, a municipalidade passaria a cercear ou a impor limites aos pequenos 
prazeres da garotada, fosse em razão do perigo que neles percebia, fosse em razão de considerá-los 
inadequados à cidade que pretendia tornar moderna e, em seu entendimento, civilizada. Firmava-
se, assim, mediante a legislação municipal, a convicção, corrente na cidade, de que as ruas já não 
eram apropriadas - se é que um dia o haviam sido na opinião dos contemporâneos - às práticas 
lúdicas da garotada.

Sônia de Oliveira Camara Rangel (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• A infância em foco: debates e perspectivas acerca da assistência, da proteção e da educação 

das crianças pela imprensa carioca nos anos de 1910 a 1920
Antenados com as discussões e debates que vinham sendo produzidas na Europa e nos Estados 
Unidos da América do Norte, a intelectualidade brasileira leitora das ideias e matrizes em circu-
lação internacional, a partir de finais do século XIX, refletiam quanto à pertinência dos modelos 
para pensar e captar a realidade da infância brasileira. Com este empenho, aludiram as diferentes 
questões que envolviam a sua compreensão, tais como, o problema da miséria moral e material 
do ambiente, as influências maléficas da imprensa, do cinema, das profissões perigosas, da rua, 
do industrialismo, como também dos elementos constitutivos de nossa formação racial, “sem es-
quecer os remédios que se propõem para sua prevenção, para sua atenuação e para sua cura”. 
Nesse tocante, cabia aos “homens de ciência” a missão de indagar as “verdades novas” e divulgar 
os conhecimentos adquiridos (Moraes, 1927, p. 11). Nesta direção, este artigo tem como interesse 
de análise problematizar os debates concernentes as iniciativas assistenciais às crianças, bem como 
da criação de legislações específicas, a exemplo dos tribunais para a infância, que circularam pela 
imprensa carioca durante as décadas de 1910 a 1920. Interessa-nos, particularmente, investigar as 
relações cerzidas entre os debates nacionais e estrangeiros, provocados pela ênfase que a questão 
assumiu em diferentes países. No bojo dos congressos internacionais promovidos, a partir do final 
do século XIX, atenção será direcionado ao I Congresso Internacional de Tribunais da Infância, 
ocorrido em Paris, em 1911, e em especial aos efeitos que impulsionaram, no Brasil, a organização 
de um inquérito, intitulado: Tribunais para a Criança, publicado pelo jornal carioca, A Gazeta de 
Notícias, durante o mês de maio do referido ano. O inquérito objetivava diagnosticar os fatores 
que colaboravam para a criação dos tribunais e a maneira de organizá-los, no país. Com a sua pu-
blicação esperava-se promover uma campanha de mobilização dos poderes públicos e dos setores 
organizados, a fim de propor possíveis soluções para os problemas que envolviam, por um lado, 
o abandono e a delinquência infantil e, por outro as formas de solucioná-los através da criação de 
instituições especificas para o atendimento à infância. 

Camila Rodrigues (FFLCH USP)
• Dicionários infantis de Pedro Bloch : intermediações graciosas para decifrar o universo das 

crianças aos adultos
A partir da segunda metade do século XX , o médico foniatra, escritor, jornalista e dramaturgo 
Pedro Bloch (1914 -2004) publicou uma farta bibliografia que incluía livros de histórias curtas; vo-
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lumes de literatura infantil; tratados sobre a voz e a fala de crianças. Além de livros, Bloch também 
contribuiu para jornais e revistas, escrevendo narrativas curtas (anedotas) sobre as expressões orais 
infantis que ouviu em seu consultório de foniatria e que puderam apresentar aos adultos faces de 
como as crianças apreendiam o mundo. Esses posicionamentos eram sempre particulares e apon-
tavam alto grau de perplexidade ou indiferença com as convenções, denunciando a insensatez das 
coisas. Objetivando tornar mais didática aos adultos a amplidão do universo infantil, dentre os 
volumes bloquianos sobre as elocuções dos pequenos estão o ‘Dicionário de humor infantil’ (1998) 
e o ‘Dicionário de anedotas de crianças para adutos’ (2001), nos quais o autor propôs enquadrar 
os amplos posicionamentos infantis às formas tradicionais de organização do saber do adulto, mas 
que devido ao alto contraste com as percepções convencionais da vida, resultam em material en-
graçado e revelador. Na comicidade daqueles compêndios vemos ser problematizado o conflito 
cultural entre adulto e criança de forma original e é sobre os questionamentos ali levantados que 
tratará nossa comunicação. 

Valdirene Pereira de Sousa (Prefeitura Municipal de Caturité)
• Infâncias paraibanas: entre discursos jornalísticos e narrativas orais

Esse trabalho pretende analisar tanto as histórias de infâncias anunciadas e narradas por alguns 
periódicos que circulavam na Paraíba durante as décadas de 1930-1940, dentre os quais: alma-
naques, revistas e jornais, que operacionalizavam um determinado lugar para a infância a partir 
da intervenção dos saberes pedagógicos e médico- higienistas; quanto as histórias infantes (re)
significadas nas/pelas memórias afetivas de idosos(as) que vivenciaram lugares de infâncias não 
inscritos nos discursos pedagógicos assentados sob os códigos da escolarização. Infâncias fabrica-
das, experimentadas e praticadas sob o viés de gênero e das pertenças sociais. O que significava ser 
criança segundo os códigos institucionais pedagógicos e higienistas nas décadas de 1930 e 1940? 
Quem eram esses sujeitos infantes construídos pelas redes discursivas que enunciavam o que é ser 
criança, justificando a atuação de uma série de práticas de educação, de controle e de cuidado? E 
Quais os outros lugares/pedagogias de infâncias que entraram na cena narrativa e sob quais con-
dições? A efetivação metodológica deste trabalho é tecida pelo entrelaçamento das fontes escritas 
e orais através das possibilidades oferecidas pela História Oral, pelas discussões de memória e pela 
contribuição da análise do discurso segundo a perspectiva foucaultiana.

Fábio Macedo (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
• Sobre a proteção social da infância na Liga das Nações, 1924-1939

Na Europa e nas Américas, entre o final do século XIX e o início do século XX, altos-funcionários, 
juristas, médicos, cientistas, filantropos, religiosos e militantes de diferentes horizontes e nacionali-
dades reuniram-se em conferências e congressos onde o objetivo foi a troca de ideias e de modelos 
de políticas públicas de proteção social da infância. Durante o entre-duas-guerras, com a criação 
de um organismo intergovernamental de vocação planetária, a Liga das Nações, atores estatais e 
associações privadas internacionalistas agruparam-se sob um novo formato em torno das causas 
infantis. Do início dessa colaboração nasceu a primeira Declaração dos Direitos da Criança, dita 
Declaração de Genebra, concebida pela suíço-britânica Union Internationale de Secours aux En-
fants e adotada pela Liga das Nações em 1924. No entanto, sua aprovação pela Quinta Assembleia 
deu-se paralelamente à decisão de não conceder os fundos necessários para a implementação de 
uma comissão consultiva interna portando exclusivamente sobre a proteção social da infância. 
Os motivos financeiros oficialmente avançados para justificar tal medida devem ser interpretados 
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não somente pelo seu viés econômico, mas igualmente como um meio para dissimular profundos 
desacordos diplomáticos, políticos e científicos em torno de uma questão suficientemente impor-
tante e global para figurar no rol das temáticas sociais da Liga das Nações, porém extremamente 
vasta e complexa. Essa complexidade refletiu-se tanto na dificuldade de afirmação do Comité de 
la Protection de l’Enfance, quanto na constituição de um programa de atividades coerente e de 
uma busca por influência na criação de políticas públicas nacionais de proteção social da infância. 
Assim, apoiando-se nos métodos da História transnacional, social e política, e a partir de pesquisa 
de fontes primárias efetuada junto aos acervos dos arquivos do Itamaraty no Rio de Janeiro, e da 
Union Internationale de Secours aux Enfants e da Liga das Nações em Genebra, esta comunicação 
busca explicitar, por um lado, o processo de definição do objeto “proteção social da infância” no 
âmbito da Liga das Nações e sua posterior repercussão nos trabalhos internos executados entre 
1924 e 1939 e, por outro lado, à recepção pela diplomacia brasileira das convenções e estudos que 
lhe foram apresentados neste período.

Daniel Alves Boeira (ACADEJUC e UDESC)
• Em tempos de ditadura: A menoridade em pauta na CPI do Menor (1975-1976).

O conceito do termo “menor” vem sendo forjado desde o fim do século XIX no Brasil, a partir de 
um conjunto de representações sociais relativas a um grupo específico de crianças e jovens. Nesta 
trajetória social, jurídica e discursiva, o menor é descrito a partir de perspectivas diferenciadas em 
cada período da história brasileira. Para capturar aspectos representativos da(s) composição(ões) 
do perfil deste personagem iremos neste estudo privilegiar um período importante da História do 
Brasil: os anos de 1970, época em que o país se encontrava sob a ditadura civil-militar (1964-85). O 
foco será entre os anos de 1975 a 1976, em que foi instaurada no Parlamento brasileiro uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI), com o intuito de “investigar o problema da criança e do menor 
carentes no Brasil”, chamada CPI do Menor Abandonado ou por apenas CPI do Menor. Resultado 
de uma serie de pressões, que exigia mudanças em relação à legislação e as políticas sociais federais 
e estaduais vigentes para os infantes (como por exemplo, na Fundação Nacional do Bem Estar do 
Menor (FUNABEM) e nas suas congêneres estaduais). Esta pesquisa objetiva-se em investigar quais 
eram as (iniciais) representações sociais presentes neste importante documento acerca dos adoles-
centes e jovens considerados desassistidos e infratores. Em função do acelerado desenvolvimento 
no Brasil naquele período, estes grupos eram considerados por muitos como um grande problema. 
A responsabilidade social para a questão do menor era, em linhas gerais, da família e do Estado, 
pois estes indivíduos estavam incluídos na chamada Doutrina de Segurança Nacional. Os debates 
sobre a política econômica e social, enquadrando a menoridade na ótica do regime autoritário, 
representava a implantação de um sistema centralizado de controle e assistência voltado para vigi-
lância, educação e reintegração desse segmento a sociedade; fazem-nos refletir sobre a atualidade 
desta temática envolvendo uma categoria muito especial, vulgarmente chamado de “menor”. 

Silvia Maria Fávero Arend (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• A participação do Brasil na construção da Convenção dos Direitos da Criança (1978-1989)

A Convenção Universal dos Direitos da Criança, sancionada pela Organização das Nações Unidas 
em 1989, foi produzida a partir de intensos debates ocorridos durante aproximadamente uma 
década. Estes debates realizados entre 1978 e 1989 pelos corpos diplomáticos de diversos países, 
assim como pelos representantes de Organizações Não Governamentais foram compilados no 
documento intitulado “Legislative History of the Convention on the Rights of the Child”. Esta in-
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vestigação objetiva conhecer os discursos enunciados pelos representantes do Brasil neste fórum 
internacional em relação aos direitos da criança de alcance heterogêneo, ou seja, os que são consi-
derados como específicos para este grupo social a partir do referido documento. São denominados 
direitos de alcance heterogêneos, conforme o ideário dos Direitos Humanos, o direito à convivên-
cia familiar, o direito a não trabalhar, o direito de proteção e socorro em momentos de dificuldades 
e necessidades extremas e os direitos das crianças consideradas portadoras de necessidades espe-
ciais. Compreendemos que uma parcela significativa destes debates, ocorridos em nível internacio-
nal, foi incorporada na legislação federal produzida para a infância, adolescência e juventude no 
período da redemocratização brasileira.

Humberto da Silva Miranda (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• Entre ruas e praças: a trajetória do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua no 

Recife (1980)
Na década de 1980, o cenário urbano das grandes cidades brasileiras foi marcado pela presença 
de meninos e meninas que vivenciavam as mais diferentes formas de abandono. Este cenário fez 
surgir o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que tinha a finalidade de articular as 
instituições e/ou entidades que atuavam no atendimento às crianças e adolescentes em situação 
de rua. O Movimento se constituiu como um grupo político responsável pela mobilização em 
torno de novas políticas públicas voltadas para meninos e meninas, questionando o então mo-
delo FUNABEM/FEBEM, construído no decorrer da Ditadura Civil-Militar. Este trabalho objetiva 
analisar a trajetória de Movimento, focando a sua atuação no Recife. Pretende-se ainda construir 
uma conexão com o momento histórico, marcado pelo ressurgimento dos movimentos sociais e 
pela redemocratização política brasileira, vivenciada na década de 1980. Entre ruas e praças, esses 
meninos e meninas protagonizavam as mais diferentes formas de viver a cidade. 

Elisangela da Silva Machieski (Prefeitura Municipal Balneário Rincão)
• Historiar o Tempo Presente: possibilidades e desafios para uma História da Infância a partir 

de fontes judiciárias.
Este trabalho, pautado na tríade: História do tempo presente, História da infância e fontes judiciá-
rias, busca (re)pensar as possibilidades e desafios do fazer historiográfico. Nesse sentido, tem-se a 
intenção de, à luz de problemáticas do tempo presente, refletir sobre a utilização das fontes judici-
árias no campo da história da infância brasileira. No que tange a utilização dessa tipologia de fonte, 
para estudos de caráter histórico, dois fatores serão evidenciados: o número reduzido de estudos 
que as utiliza, devido ao chamado segredo de justiça; e a pluralidade de experiências vivenciadas 
pelas crianças e adolescentes, assim como os discursos enunciados sobre essa parcela populacio-
nal, encontrados no complexo universo dos processos judiciários.

Celeste Anunciata Baptista Dias Moreira (UCAM)
• A construção de um sistema socioeducativo no Rio de Janeiro e as lutas sociais

O artigo tem como propósito o resgate parcial das particularidades na construção do atendimento 
para adolescentes em conflito com a lei no Rio de Janeiro a partir dos anos Noventa. É fruto de pes-
quisa documental e de entrevistas com representantes de movimentos sociais vinculados à área 
da infância e juventude e com profissionais que atuam ou já atuaram no Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas (DEGASE), instituição responsável pela execução de medidas socioeducati-
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vas privativas e restritivas de liberdade no referido estado.
A comunicação recupera parte dos embates e lutas sociais ocorridos na esfera pública em torno 
da produção da política social construída para o segmento e referendada por novos padrões de 
gestão, definidos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e que seguem nos anos 
posteriores.
A esfera pública é uma dimensão da vida social cuja referência é o direito de todos. Estabelecidos os 
limites democráticos de uma sociedade dividida em classes, a ideia de cidadania se constitui na rea-
lidade social com os devidos tensionamentos entre interesses hegemônicos e demandas populares 
que emergem a partir de uma participação social restrita. As questões que envolvem a esfera pú-
blica na realidade brasileira apontam para uma intrincada relação com frágeis demarcações entre o 
que é considerado público e privado no campo dos direitos. O processo de democratização do país 
e o reconhecimento da participação da sociedade civil trouxeram impactos para a elaboração das 
políticas públicas e à dinâmica de funcionamento da estrutura de garantia de direitos, em especial 
os dispositivos paritários, nas suas diversas instâncias decisórias. 
O advento do ECA, o fortalecimento dos movimentos sociais, a introdução de outros temas na 
agenda pública e as inovações institucionais são questões presentes neste cenário permeado por 
mobilizações sociais. Contudo, tais elementos não foram suficientes para superar as referências 
violentas e punitivas que historicamente têm definido o atendimento a adolescentes infratores. As 
ações de defesa, promoção e controle social, orientadas pela proteção integral, não conseguiram 
superar a radicalidade das ações coercitivas construídas em torno deste escopo. A análise sobre a 
dinâmica dos diversos sujeitos sociais vinculados à política socioeducativa no Rio de Janeiro apon-
ta para dois níveis de análise. O primeiro diz respeito à baixa permeabilidade do Poder Executivo 
às demandas oriundas da socioeducação. O segundo trata da fragilidade de órgãos vinculados ao 
sistema de garantia de direitos diante das violações de direito sofridas pelos adolescentes em cum-
primento de medida socioeducativa.

Ailton José Morelli (Universidade Estadual de Maringá)
• História da criança paranaense e a construção do protagonismo infanto-juvenil

Nas últimas décadas o Brasil passa por um processo de construção democrática e do reconheci-
mento da importância do protagonismo infanto-juvenil. Discretamente anunciada no Constitui-
ção federal de 1988, essa participação ganha contornos mais efetivos e respaldo com as regulamen-
tações dos artigos da CF/1988 relacionada aos direitos da criança e do adolescente. A elaboração 
do Plano Decenal Nacional do Direitos Humanos da Criança e do Adolescente em sua versão provi-
sória de 2010 deixa claro a necessidade da criação de mecanismos eficazes de integração da criança 
e do adolescente no planejamento, realização e controle geral das políticas públicas. Trabalhar a 
História da infância e da juventude com os alunos é uma forma de contribuir nesse processo. Além 
de aprofundar um debate historiográfico referente a criança e o adolescente no Paraná dessa rela-
ção, políticas públicas e crianças. O uso dessa discussão no ensino de História aproxima seus atores 
com a participação e fundamenta a importância de ouvir crianças e produzir acervos documentais 
para o protagonismo e para a produção historiográfica. Essa prática tornou-se mais fácil de atingir e 
menos estranha para o público escolar em geral. E o resultado das associações de grêmios escolares 
e o resultado das conferências de Meninos e Meninas de Maringá são exemplos dessas mudanças. 

Antero Maximiliano Dias dos Reis
• Trabalho infantojuvenil e Ministério Público do Trabalho: impactos e dilemas do ECA em 
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Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho – 12ª Região, década de 1990.
Este estudo tem como objetivo analisar o trabalho infantojuvenil a partir de um processo de Ação 
Civil Pública, impetrado na Justiça do Trabalho de Santa Catarina, contra a maior empresa de co-
municação do Sul do país. Mais especificamente busca-se, nesta fonte historiográfica, entender 
como se operavam as relações de trabalho nos setores de produção e comercialização de diários 
impressos. A Ação Civil Pública, do ano de 1996, pode ser interpretada na esteira do impacto de 
implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990). O Ministério Público do Tra-
balho de Santa Catarina, frente às denúncias e fiscalizações nos primeiros anos do ECA, em especial 
da Delegacia Regional do Trabalho e do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, ratificou 
a evidencia de exploração do labor infantojuvenil, com situações de periculosidade, insalubridade 
e trabalho noturno. Os procuradores do Ministério Público do Trabalho verificaram que o uso de 
trabalhadores e trabalhadoras infantojuvenis no encarte, distribuição e venda de jornais dava-se de 
forma ilegal e/ou irregular. Estas foram consideradas pelos juízes do trabalho como atividades fins 
deste ramo empresarial, sendo de grande relevância quando desenvolvidas por crianças e adoles-
centes, no sentido de garantir lucros extraordinários à corporação jornalística. Foram verificadas, 
entre outras questões, nas inspeções solicitadas pela procuradoria, parcos salários, condições de 
trabalho degradantes e alimentação inadequada. As fontes processuais da Justiça do Trabalho e 
as Ações Civis Públicas, particularmente aquelas que trazem como protagonistas trabalhadores e 
trabalhadoras infantojuvenis, apesar de ainda pouco utilizadas, são fundamentais para a produção 
historiográfica. Tais documentos trazem importantes informações, que podem contribuir de so-
bremaneira na compreensão dos usos do trabalho infantojuvenil e da implementação de direitos 
relativos a crianças e adolescentes.

Cristiano José Pereira (Universidade de Taubaté (UNITAU))
• Indústrias nipônicas e propaganda: juventude assinalada em anúncios da revista Veja (1974-

1982)
A análise histórica de propagandas das indústrias japonesas de motocicletas é fundamental para 
a compreensão do início da inversão de capitais nipônicos no Brasil relativos a esse ramo indus-
trial no final do século XX. Para o presente artigo, consultamos 438 revistas VEJA publicadas entre 
1974 e 1982 pela Editora Abril, exemplares estes disponibilizados na Internet. No final do período 
assinalado, ocorreu um autêntico boom no mercado nacional de motocicletas, sendo que as pro-
pagandas nipônicas possuíram um papel significativo de fomentar esta formação do mercado. 
Este boom da indústria brasileira de motocicletas não seria possível sem a participação de uma 
juventude consumidora, pois, em um contexto de retração econômica, os jovens, recém-adentra-
dos no mercado de trabalho ou com a ajuda monetária dos pais, foram consumidores de grandes 
quantidades de motocicletas.

Marcos Antonio da Silva (Universidade de São Paulo (FFLCH))
• Infância, ficção, História e ditadura - Voos da liberdade nas Sombras de reis barbudos.

Esta comunicação comenta aspectos da infância no romance Sombras de reis barbudos, de José J. 
Veiga (VEIGA, 1976. 1ª edição: 1967). Tal livro foi precedido por três outras obras de Veiga: Os cava-
linhos de Platiplanto (IDEM, 1974. 1ª edição: 1959), A hora dos ruminantes (IDEM, 1998. 1ª edição: 
1966) e A estranha máquina extraviada (IDEM, 2008. 1ª edição: 1967). São textos habitualmente 
identificados como fábulas políticas sobre o Brasil de seu tempo, distopias especulares diante da-
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quelas contemporaneidades. Eles definem um universo de temas e procedimentos narrativos que 
tem continuidade em Sombras de reis barbudos: os sonhos e potenciais da infância diante de um 
mundo de difícil compreensão, que inclui envelhecimento e morte (Os cavalinhos de Platiplanto); 
a pequena cidade interiorana atingida por nova disciplina de trabalho e cotidiano, com o humano 
submetido à lógica do lucro (A hora dos ruminantes); o domínio da técnica sobre os homens e o 
fascínio pelo incompreendido (A estranha máquina extraviada). Nesse sentido, o romance Som-
bras de reis barbudos não se restringe a uma resposta política imediata â ditadura então vigente 
no Brasil e a seu aguçamento desde o AI-5 (dezembro de 1968), antes evidencia um olhar crítico 
em relação às desventuras da modernidade e alguma nostalgia pela comunidade perdida, questões 
também pertinentes à crítica da ditadura.

Marco Alexandre de Aguiar (Rede estadual de São Paulo)
• Análise do filme O ano em que meus pais saíram de férias (2006)

O filme O ano em que meus pais saíram de férias (2006) do diretor Cao Hamburger enfoca os apu-
ros passados por um menino de 12 anos, que teve sua vida completamente transtornada, quando 
seus pais guerrilheiros entraram na clandestinidade. Nessa situação ele acaba ficando com um se-
nhor judeu. O filme aborda o drama das crianças e adolescentes, que na ditadura militar (1964 a 
1985) passaram por enormes dificuldades por terem pais perseguidos. Essa comunicação apresen-
ta uma análise fílmica, que aborda como esse filme se insere na disputa pela memória, em relação 
às crianças e adolescentes que tiveram suas vidas afetadas pela repressão exercida pelos militares.

José Pacheco dos Santos Júnior
• O salário e a idade mínima do menor trabalhador no Brasil da ditadura militar

Tratando-se da regulamentação jurídica do trabalho do menor ao longo da história do Brasil, é 
notável a alteração dada à matéria em 1967: a Constituição imposta pelos militares e o decreto-lei 
n. 229, do mesmo ano, suprimiram o dispositivo constitucional que proibia a diferença salarial em 
função da idade do trabalhador e reduziram a idade mínima para a admissão ao emprego de 14 
para 12 anos. Esta política tinha por justificativa a eliminação dos “males” que poderiam se des-
dobrar à suposta ociosidade infantil, ao término da escolarização obrigatória, antecipando a idade 
mínima para a admissão no mercado formal de trabalho. Desta forma, os projetos governamentais 
destinados ao trabalho do menor no pós-1967 indicam, claramente, a tentativa de criar condições 
legais para a ampliação desse mercado de mão de obra excedente e pouco onerosa. Em abril de 
1967, dois meses após a promulgação do decreto-lei n. 229, a matéria do direito trabalhista refe-
rente ao menor ganhou nova regulação: a Lei n. 5.274/67, cujo teor apresentou novas disposições 
sobre o cálculo para o salário mínimo de menores. O presente trabalho tem por objetivo analisar 
a legislação, a jurisprudência e a literatura econômico-jurídica que, à época, mirou descortinar a 
legitimidade dos dispositivos legais que intentaram enquadrar o menor trabalhador na política 
socioeconômica adotada pelo regime ditatorial. 

Maira Zimmermann de Andrade (FAAP)
• Cultura juvenil no Brasil: moda, música e cinema nos anos 1950 e 1960

A partir das transformações do segundo Pós-Guerra criaram-se condições para o surgimento de 
uma cultura juvenil de caráter global. Nesse contexto, principalmente a partir dos Estados Unidos 
e Europa, as indústrias fonográfica e de moda se alinharam na intenção de enfocar o recém-consti-
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tuído grupo dos adolescentes como mercado consumidor (Hobsbawm 1994: Cap. 11). Semelhante 
fenômeno aconteceu, também, no Brasil. A indústria cultural, principalmente por meio do cinema, 
teve um papel na formatação dos “tipos” juvenis, que de acordo com as necessidades forjadas pelo 
mercado, sofreriam transformações: do status de “marginal e trasviado”, nos anos 1950, para “mo-
delo cultural”, nos anos 1960, de subcultura restrita a certos grupos à cultura de massa difundida 
como estilo. 
Na moda, com o desenvolvimento do prêt-à-porter, a adolescência começa a ser visada como 
público consumidor. O polo difusor de estilo se desloca da glamorosa Paris, centro da alta-costura, 
para a “descolada” Londres, focada no comércio das butiques da King’s Road e Carnaby Street. As 
indústrias fonográfica e de moda atuam na criação e difusão de um estilo de vida juvenil. Jovens co-
merciantes e estilistas divulgam na rua a efervescência cultural do momento, que viria de Londres e 
ficaria conhecida como Swinging London. As agências de publicidade e editoras (es) de moda não 
tardam em introduzir a nova estética nas revistas. 
Enquanto isso, no Brasil dos anos 1960, o estilo de vida juvenil é divulgado pela Jovem Guarda, 
programa musical exibido semanalmente, concebido pela agência de publicidade Magaldi, Maia 
& Prosperi. Inspirados pela invasão britânica proporcionada pelos Beatles, e na sua bem sucedida 
estratégia de marketing que inundou o mercado com a mais variada sorte de produtos, o mercado 
nacional também focará o jovem como seu principal consumidor. A nova identidade visual que 
provinha principalmente de Londres consolida-se em uma versão brasileira. O espaço de consumo 
e sociabilidade juvenil que em Londres acontecia na Carnaby Street, em São Paulo, se dará na Rua 
Augusta, em suas butiques, cafés, cinemas. 
Na Inglaterra, assim como os Beatles, a estilista Mary Quant lança uma linha de produtos: ma-
quiagens, perfumes, acessórios. No Brasil, a Jovem Guarda licencia bonecos, lancheiras, cadernos. 
Ambos utilizam a linguagem visual do design para identificar seus produtos: a marca. Quant com 
o logotipo da margarida e a Jovem Guarda com o do calhambeque. Pretende-se analisar de que 
forma o consumo de produtos fomentou o estilo de vida juvenil construindo um território iden-
titário: simbólico – expresso por meio da moda – e territorial – sintetizado pela ocupação urbana 
(Polhemus 2010: 06).

Luisa Rita Cardoso (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• Tortura na ditadura civil-militar brasileira: o uso de crianças

Entende-se que a tortura foi uma política de Estado no Brasil no período da ditadura civil-militar 
e que o aparato repressivo lançou mão dos mais vastos recursos na aplicação da mesma, incluindo 
a utilização de crianças em relação de parentesco e/ou afetividade com os/as militantes políticos 
de organizações de esquerda de quem buscavam arrancar informações. Há, em nossos dias, uma 
demanda social por memória e justiça em relação às violências então perpetradas pelo Estado 
brasileiro e narrativas sobre tais práticas são trazidas ao presente através de testemunhos dados 
tanto por aquelas crianças, hoje adultas, quanto por seus pais e mães. Utilizando-se do Relatório 
Final da Comissão Nacional da Verdade, publicado em dezembro de 2014, e do livro Infância Rou-
bada, produzido no mesmo ano pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, como fontes 
documentais, este artigo busca compreender como se deu o uso de filhos e filhas de presos/presas 
políticos/as em sessões de tortura, bem como a construção de tais memórias no presente.

Lidia Schneider Bristot
• Quem faz revolução? Discursos sobre juventude na Ação Popular e Ação Libertadora 
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Nacional durante a ditadura.
A história da ditadura civil-militar brasileira é marcada pelos diferentes movimentos e grupos de 
resistência que surgiram entre as décadas de 1960 e 1970, assim como a historiografia pela análise 
desses grupos. Como atesta já diversos documentos e pesquisas, a maioria das pessoas que milita-
ram nessas “novas” esquerdas foram jovens, mulheres e homens com menos de vinte e cinco anos. 
No entanto, são poucas ainda as pesquisas que focam suas reflexões nos possíveis significados 
dessa juventude para as esquerdas do período. Mulheres e homens jovens, que se envolveram poli-
ticamente entre o fim da década de 1960 e início de 1970, foram sujeitos principais nas lutas dessas 
organizações e se cristalizaram na memória da resistência como a “geração que buscou mudar o 
mundo”; em um momento histórico em que a juventude, enquanto condição social, também to-
mava uma importância significativa na sociedade.
A partir desses questionamentos, este trabalho procura analisar quais discursos sobre juventude 
foram construídos e mobilizados para explicar o papel das/os jovens na luta por mudanças sociais 
e revolução em dois grupos de esquerda revolucionária do período, Ação Popular (AP) e Ação 
Libertadora Nacional (ALN). Utilizando como fontes textos e livros lidos por esses grupos, docu-
mentação e periódicos produzidos pelas organizações e entrevistas com militantes, busca-se com-
preender os possíveis significados que a juventude recebeu e qual sua importância (ou não) como 
motor revolucionário para estes grupos políticos.

Katya Mitsuko Zuquim Braghini (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
• O movimento estudantil de direita no período da ditadura civil-militar no Brasil (1961-1980)

O trabalho apresenta os atos de uma juventude estudantil de “direita”, com um exame intermedia-
do pelas ações feitas pelos seus pares etários de “esquerda”, no Brasil, nos anos 1960. Esse estudo foi 
possível por meio da análise do conteúdo de uma revista educacional, mensal, conservadora, pu-
blicada pela Editora do Brasil S/A, órgão que alçou o posto de principal produtora de livros didáti-
cos do país, em 1972, e do estudo paralelo de jornais diários da imprensa de massa. Percebeu-se um 
movimento sincronizado de proposições sobre o comportamento juvenil, por um lado, deprecian-
do as manifestações contrárias ao fechamento do regime, por outro, constituindo uma juventude 
modelar que era mais adequada à ideia de “Brasil Grande”. Da consideração desses “formadores de 
opinião”, emerge a atuação de um tipo estudantil “saudável” e “bom” que, ao seu modo, também 
agiu politicamente, ficando em silêncio ou não. A confecção deste trabalho aconteceu após o in-
centivo de pesquisa apresentadas por Hilsdorf e Peres (2009), Sanfelice (2008) e Sarlo (2007). Res-
pectivamente, por conta das seguintes críticas: a) Há pouca produção acadêmica sobre a juventu-
de no período apontado, estando ela concentrada na atuação do movimento estudantil; b) A ideia 
que os estudos sobre a União Nacional dos Estudantes (UNE) não são suficientes para entender a 
diversidade política dos estudantes no período; c) A necessidade de um sistema de hipóteses sobre 
o funcionamento da ditadura civil-militar como resultado do estudo de fontes variadas. A revista 
educacional atuava como um clipping mensal das notícias voltada à comunidade escolar (profes-
sores, gestores, funcionários públicos) e destacava o conteúdo dos seguintes jornais: O Estado de 
S. Paulo, a Folha de S. Paulo, O Globo e o Diário de Notícias. O resultado da análise entende que 
o sentimento de contrariedade aos militares não era um consenso entre os jovens. Julgava-se que 
a participação de estudantes em entidades e grêmios era válida, quando pensada como política 
de conciliação, principalmente associada às ideias oficiais e avessas aos sonhos revolucionários de 
esquerda, célebres à época. Existiam jovens dispostos a atitudes pouco progressistas ou totalmente 
reacionárias. Os “estudantes democráticos” se vinculavam aos movimentos anticomunistas; depre-
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ciavam pessoas da mesma idade; aumentaram o coro do descontentamento pela instabilidade po-
lítica que parecia transparecer das passeatas; alguns tinham táticas políticas fomentadas em salões 
de chá; estimularam o medo que acabou por justificar a guarda militar da sociedade.

Monyse Ravenna de Sousa Barros
• Os Sem Terrinha: uma história da luta social no Brasil.

O envolvimento com a luta dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o compromisso político-pe-
dagógico com a luta pelo direito à infância têm-nos chamado à necessidade de aliar a pesquisa à 
construção de um projeto de vida em favor dos pobres da terra, no dizer de José Martí. Esta pes-
quisa adota como ponto de partida a história recente da luta por Reforma Agrária no Brasil; uma 
história da luta social, como expressa nas formas organizativas do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), desde o início da década de 1980. Compreendendo o MST como fruto das 
lutas sociais contra a ditadura, do legado da história dos movimentos camponeses e da pedagogia 
em ato da teologia da libertação, este trabalho examina as singularidades históricas no quadro de 
intensos conflitos sociais, marcados pela violência do latifúndio e do Estado. Para a pesquisa, é pre-
ciso considerar o surgimento e a existência do MST na vigência do modo de produção capitalista, 
construído historicamente, com base em um projeto que desvaloriza a vida humana e planetária 
e quer tornar a acumulação de capital a razão de ser de todos os seres humanos, além de naturali-
zar as violências físicas e simbólicas. Considerando isso, propomo-nos a contar uma história sobre 
os Sem Terrinha, as crianças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que são 
cada vez mais sujeitos do processo histórico na Luta pela Terra no Brasil e as diversas formas de 
violência sofridas e enfrentadas por elas. É no território camponês que se forja a criança Sem Terra, 
sujeito social, histórico e objeto deste estudo. Em nosso meio social, na família, na escola, nos mo-
vimentos sociais, geralmente, as histórias de crianças ecoam como histórias dos outros, passadas e 
vividas, como parte daquilo que “eu fui”, e não como uma história protagonizada pelo sujeito social 
criança. Ao mesmo tempo em que a modernidade funda o conceito de infância como categoria 
específica e diferente dos adultos, essa concepção tem colocado as crianças numa condição de 
seres irracionais e menores em relação aos adultos, grupo que, no desenvolvimento da modernida-
de, consolidou-se com maior poder sobre os outros grupos geracionais: crianças, jovens e velhos, 
no contexto que analisamos também são os adultos os maiores violadores dos direitos e aqueles 
que cometam violência contra as crianças. Neste caso, o estudo examina, a partir das fontes, uma 
particular violência contra as crianças, quando os acampamentos da reforma agrária afirmam um 
novo território da luta social. Esse estudo concentra seu foco na análise da violência contra crianças 
camponesas. Para tal, as fontes impressas são estudadas em sua dimensão formadora, com ênfase 
nos argumentos da luta por impresso, com referência à dimensão singular da infância camponesa 
e Sem Terra.

059. História da loucura, da psiquiatria e das instituições de assistência.
Coordenação: Viviane Trindade Borges e Yonissa Marmitt Wadi

Resumo: Este simpósio pretende dar continuidade às trocas intelectuais já levadas a efeito em 
diferentes eventos científicos como o XXVI Simpósio Nacional de História (São Paulo, 2011), o 
XV Encontro Regional de História (Rio de Janeiro - RJ, 2012), o XIII Encontro Regional de História 
(Londrina - PR, 2012), o XXVII Simpósio Nacional de História (Natal - RN, 2013), o II Simpósio In-
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ternacional de História do Tempo Presente (Florianópolis - SC, 2014), entre outros. Seu objetivo 
permanece sendo a reunião de especialistas em uma área em franco desenvolvimento e processo 
de consolidação na historiografia, a história da loucura e da psiquiatria. Compreende-se como 
“história da loucura e da psiquiatria” um conjunto de discussões e pesquisas desenvolvidas a partir 
do tema central da loucura, tratada em temporalidades e espacialidades diversas, na interface com 
dois referentes fundamentais que são o saber psiquiátrico e as instituições de assistência. Estas 
análises, realizadas a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas e mesmo em áreas 
de conhecimento diversas (como Ciências da Saúde e Ciências Humanas), tem se desdobrado em 
problemáticas tais como a própria constituição histórica dos conceitos (loucura / doença mental 
/ saúde mental), suas relações com a configuração da ciência psiquiátrica, a constituição de insti-
tuições, aparatos e políticas de assistência, as experiências dos sujeitos com a doença e mesmo as 
concepções de humano que se produzem a partir do físico, do mental e do moral. Propõe-se assim, 
neste simpósio, reunir trabalhos nos seguintes eixos temáticos: a) Instituições psiquiátricas e con-
textos nacionais; b) Psiquiatria, criminologia e biodeterminismos; c) Psicopatologia, diagnóstico e 
classificação da diferença; d) Loucura e gênero; e) Narrativas da loucura; f) Fontes de pesquisa.
Justificativa: O campo da história da loucura e da psiquiatria no Brasil, assim como em outros 
países tem como um de seus marcos importantes os trabalhos desenvolvidos a partir da década de 
1970, inspirados na literatura crítica contemporânea. Trata-se de textos marcados por uma revisão 
e ruptura em relação ao modo idealizado como esta história vinha sendo escrita pelos “pioneiros”, 
conformando-se um novo fazer historiográfico tanto do ponto de vista da filiação teórica – ma-
ciçamente inspirada em Michel Foucault – quanto do ponto de vista da eleição de novas fontes. 
A produção em torno da temática cresceu de modo expressivo, observando-se, nos últimos vin-
te anos, certa revisão dessa linha de pesquisa. São estudos que articularam a questão da tempo-
ralidade à dimensão da cultura na qual o mundo da ciência também está inserido, produzindo 
abordagens centradas na história cultural, na micro-história e, em grande parte, no diálogo com a 
antropologia. É o intercâmbio entre essa produção intelectual que anima esta área temática, que 
pode ser visualizada por intermédio dos trabalhos desenvolvidos em programas de pós-gradua-
ção em história, antropologia, sociologia, psicologia e na própria medicina, das publicações em 
periódicos e das apresentações em congressos científicos, agregando um crescente e diversificado 
universo de pesquisas e pesquisadores interessados em compreender, discutir e comparar as for-
mas como diferentes sociedades se defrontam, entendem e lidam com a problemática da loucura. 
Neste sentido, propõe-se neste simpósio discutir questões correlatas ao campo referido, através de 
eixos como: a) Instituições psiquiátricas e contextos nacionais: discussões sobre como, em diferen-
tes períodos, instituições psiquiátricas estiveram articuladas à historia política de seus respectivos 
países, participando da construção de representações sociais, do desenvolvimento do Estado e das 
políticas públicas para a área da saúde e da saúde mental, bem como sobre a concorrência e con-
flitos entre a psiquiatria e outras práticas de cura; (b) Psiquiatria criminologia e biodeterminismos: 
debates sobre o modo como saberes e práticas médico-psiquiátricos conviveram com teorias de 
cunho biológico – como a eugenia, a teoria lombrosiana, a frenologia – interagindo com diferentes 
campos de saberes – como a criminologia, o direito, a pediatria – e produzindo representações 
especificas sobre o estatuto do físico, do mental e do moral para o humano; (c) Psicopatologia, 
diagnóstico e classificação da diferença: discussão de pesquisas sobre diagnósticos psiquiátricos 
em voga em diferentes períodos históricos, abordando tanto aspectos de uma história conceitual 
quanto a relação dinâmica dos conceitos psiquiátricos com os contextos culturais, marcados por 
valores, representações e práticas relativas à loucura; (d) Loucura e gênero: debates sobre as corre-
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lações entre produção da doença mental – incluindo-se diagnósticos específicos – e o estatuto do 
gênero dos atores sociais, considerando as relações entre o estatuto de gênero de quem produz um 
certo discurso (como o discurso médico) e de quem é objeto deste, bem como as diferenças que 
esses discursos produziram no que se refere à loucura em homens e em mulheres; (e) Narrativas da 
loucura: discussões sobre as diferentes manifestações discursivas e expressões narrativas (literatura, 
cinema, escrituras ordinárias, falas, prontuários, expressões artísticas e simbólicas) de diferentes 
sujeitos (especialmente os considerados loucos) e suas representações do universo institucional, 
do saber, das vidas individuais, etc.; (f) Fontes de pesquisa: discussões sobre o uso de diferentes 
tipos de fontes, o acesso e preservação dos acervos documentais existentes, e suas possibilidades e 
limites para a pesquisa neste campo. Acreditamos, assim, que a realização do XXVIII SNH será uma 
nova oportunidade para fomentarmos o interesse e reunirmos a produção resultante de pesquisas 
no campo referido, produzidas em diversas regiões brasileiras.

Cristiana Facchinetti (Casa de Oswaldo Cruz / FIOCRUZ)
A construção da subjetividade “normal” no período Vargas: confissões sentimentais A questão 
central deste trabalho é a chamada medicalização da alma brasileira, processo frequentemente 
apontado como presente na sociedade desde o XIX, quando a tarefa do médico teria se voltado 
para uma intervenção contra o que pudesse interferir no bem estar físico e moral da população 
(Machado et alii, 1978).
De acordo com essa linhagem de estudos, além da mecanismos disciplinares nos hospitais; o con-
trole das epidemias; a disseminação de estatísticas; e a busca pela otimização da qualidade bioló-
gica das populações, o processo de medicalização da sociedade teria se constituído pelo atraves-
samento dos discursos médicos no corpo social, conformando modos de ser, condutas, discursos 
e desejos legitimados como doença. Nessa racionalidade teria surgido também as prescrições e 
normas para condutas normais, organizando “formas mais gerais de existência” e “comportamen-
tos” relativos à educação, alimentação, exercícios, sexualidade, modos de se vestir, etc., com vistas 
à “saúde” e ao “bem-estar” (Foucault, 2001). 
A partir da década de 1990, essa perspectiva de análise passou a ser questionada (Carvalho & Lima, 
1992). As críticas incidiram especialmente sobre a reificação do instrumental teórico metodoló-
gico foucaultiano e sobre análises sociológicas aplicadas sem mediação. Na esteira dessas críticas, 
este trabalho procura pôr em questão o impacto da medicina mental e dos seus projetos de pre-
venção, propaganda e tratamento na construção de identidades na chamada Era Vargas, período 
que se destaca por abarcar uma época de crítica aos valores tradicionais, produtora de uma crise 
de identidade (Berger, 1975) que termina por permitir grandes mudanças nas subjetividades. A 
urbanização e o novo estilo de vida burguês instigaram mudanças de hábitos e costumes, incenti-
vando mudanças nas normas de gênero no sentido da alteração dos papéis femininos e de novos 
padrões de comportamento (Besse, 1999; Hobsbawn, 1995). 
O objetivo central de nossos esforços é tornar visível a tensão, negociação e articulação de novos 
arranjos de comportamentos e papéis de gênero em um período de grande ampliação do público-
-leitor, verificando se o processo de medicalização das almas foi tão hegemônico como o discurso 
dos médicos envolvidos com seu projeto de profilaxia nos dá a parecer. 
Para tanto, usamos como fonte primária artigos médico-mentais acerca da categoria de norma-
lidade e, em seguida, cartas de leitores a colunas sentimentais de revistas de variedades, em um 
esforço de verificar em que medida as representações médicas acerca dos comportamentos es-
perados são de fato encontradas na camada média urbana, que circulava pelas ruas das grandes e 
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médias cidades do país.

Bruna da Silveira Viana (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• A institucionalização da assistência psiquiátrica as crianças e jovens em Santa Catarina 

(1942-1951)
Este trabalho apresenta o projeto de pesquisa que buscou compreender o processo de institu-
cionalização da assistência psiquiátrica às crianças e jovens no estado de Santa Catarina. Como 
principal fonte documental foram utilizados os prontuários do antigo Hospital Colônia Sant’Ana, 
tomando como recorte temporal seus primeiros 10 anos de funcionamento (1942–1951). A cria-
ção do HCS em 1941 é considerada um marco no advento da institucionalização da assistência 
psiquiátrica no estado de Santa Catarina. O tratamento empregado aos pacientes passaria a ter 
um caráter científico, não mais respaldados em assistência filantrópica, como ocorria nas antigas 
instituições psiquiátricas do estado. Apesar das significativas transformações ocorridas neste perí-
odo na área da assistência psiquiátrica no estado, muitas são as permanências identificadas. Uma 
delas diz respeito ao tratamento as crianças e jovens. Conforme a legislação vigente no período es-
tes não deveriam permanecer internados juntos aos adultos, sendo exigido instituições dedicadas 
exclusivamente à eles. Apesar disso, a prática de internamento compartilhado esteve presente no 
hospital. Nesta pesquisa procurou-se compreender, especialmente, quem foram essas crianças e 
jovens; como foram diagnosticadas e os tratamentos a que foram submetidas. 

Eliza Teixeira de Toledo (Fiocruz)
• As psicocirurgias no Brasil (1936-1951): uma análise de gênero sobre intervenções cirúrgicas 

no tratamento de pacientes manicomiais
Desenvolvidas na primeira metade do século XX, as chamadas psicocirurgias (leucotomia e lobo-
tomia) são técnicas clínicas cujo objetivo é eliminar determinadas doenças mentais ou modificar 
“comportamentos inadequados”. A leucotomia, cuja variação lobotomia tornou-se célebre, foi 
desenvolvida pelo neurologista português Egas Moniz em 1935 e lhe rendeu o prêmio Nobel de 
Fisiologia/Medicina em 1949. Sua utilização em Portugal e em outras partes do mundo está direta-
mente relacionada à construção da psiquiatria enquanto um dos domínios da ciência médica, uma 
vez que, apesar de terem sido elaboradas no campo da neurologia, é dentro dos saberes psiquiátri-
cos que essas técnicas encontram lugar e justificativa de uso. Essas técnicas chegaram ao Brasil em 
1936 e foram aplicadas em pacientes do Hospital Psiquiátrico de Juqueri localizado no município 
paulista de Franco da Rocha até meados do século XX.
O presente trabalho visa problematizar as aplicações dessas cirurgias no Brasil por um viés de gê-
nero através de relatos médicos publicados na obra Tratamento cirúrgico das moléstias mentais 
(leucotomia), de 1951. Com a publicação dessa obra seus autores Mário Yahn (psiquiatra do Hos-
pital de Juqueri), Pimenta A. Mattos (neurocirurgião do Hospital de Juqueri) e Afonso Sette Junior 
(assistente de neurocirurgia do Hospital de Juquei), visavam a divulgação de resultados da aplica-
ção da leucotomia e suas variações no Hospital de Juqueri. A análise desses resultados – que foram 
por eles coletados desde a década de 1930 – nos aponta para a utilização das referidas cirurgias 
majoritariamente em pacientes do sexo feminino. 
Mapeamos nos diagnósticos dessas pacientes – que serviam de justificativa para seu tratamento 
por essas cirurgias – a patologização de comportamentos tais como a busca por mais de um par-
ceiro para a atividade sexual, o excesso de vaidade, a masturbação e o pouco afinco nas atividades 
domésticas (limpeza e arrumação). Compreendendo as psicocirurgias como processos de medica-
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lização que intencionavam a adequação de pacientes a modelos sociais ansiados, visamos discutir, 
seu uso motivado por determinações de gênero correntes naquele momento, tendo como foco as 
aplicações em mulheres (sem, contudo, dissociá-las das justificativas para pacientes homens).

Simone Santos de Almeida Silva (C. A João XXIII)
• As sensibilidades nervosas: uma análise médico-psquiátrica no periódo joanino. Simone 

Santos de Almeida Silva
Esta pesquisa é fruto de uma tese de doutorado, que teve por base um documento intitulado: 
Impugnação Analítica... de autoria do médico e depois senador do Império, Antonio Gonçalves 
Gomide. 
O documento é um parecer realizado sobre as manifestações de uma beata, que viveu em Minas 
Gerais entre 1782 e 1856. Irmã Germana, apresentava êxtases, e no diagnóstico intitulado Impug-
nação Analítica..., é descrita como uma mulher doente, vítima de catalepsia convulsiva.
Na tese, o objetivo foi discutir as controvérsias entre médicos e cirurgiões demonstrando que o 
médico, ao explicar as manifestações patológicas da beata como uma doença nervosa, produziu 
uma das primeiras documentações sobre o alienismo no Brasil, abrindo caminho para o debate 
sobre essa especialidade médica moderna no país. 
A proposta atual busca a partir deste mesmo documento, uma releitura do discurso médico cien-
tífico, de Antônio Gonçalves Gomide no contexto do iluminismo luso-brasileiro. Destacando suas 
concepções sobre as doenças nervosas, busca-se compreender a noção do médico acerca das ma-
nifestações patológicas, dando ênfase a questão das sensibilidades como explicação para os êxta-
ses. 
O nosso interesse no momento é mapear o tema das sensibilidades, nos argumentos do médico. 
Para Gomide o caso da beata era patológico e a defesa de suas ideias era feita através de detalha-
mentos dos corpos doentes e sensíveis a fim de exibir ao leitor o conhecimento sobre as enfermida-
des. Para discutir esta temática, o médico se baseou em entre outras obras, na Zoonomia ou lês lois 
de l’avie organique, do médico Erasmus Darwin (1731-1796) que defendia as doenças como aliadas 
das desordens da irritabilidade fisiológica que afetam os nervos, as sensações. 
O tema da irritabilidade que afeta os nervos, é segundo Michel Foucault, amplamente utilizado 
no século XVIII, quando os médicos estavam empenhados na determinação das funções e pa-
pel do sistema nervoso (sensibilidade/irritabilidade, sensação/movimento). A abordagem doutor 
Gomide, sobre a sensibilidade e irritabilidade aponta a dificuldade da beata para disciplinar suas 
sensibilidades. Para ele era necessário disciplinar suas experiências e sensibilidades, afastando-a do 
convívio que causassem irritação dos nervos. Os excessos de sensibilidade, causados pelas paixões, 
tinham, segundo o médico, uma ligação com o comportamento das mulheres: a vida ociosa e 
sedentária. Também poderiam ser causados pelas manifestações histéricas que compartilhadas, 
promoviam o desregramento das paixões. 
Doutor Gomide, preconizava uma terapêutica de afastamento da beata. Sua terapêutica resultou 
na sua reclusão numa comunidade religiosa, um dos mais eficazes dispositivos disciplinares dos 
séculos XVIII e XIX, segundo M. Foucault.

Éder Silveira (Universidade Fundação de Ciências da Saúde de Porto Alegre)
• Histeria, gênero e loucura. Uma análise da “Iconographie Photographique de la Salpêtrière” 

(1876-1880).
Nas últimas décadas do século XIX, a histeria estava no centro de um dos mais importantes deba-
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tes em torno da saúde mental da mulher. Do ponto de vista estritamente científico, o estudo da 
histeria, que dividiu a comunidade acadêmica francesa entre ao menos duas grandes escolas de 
interpretação, Paris e Nancy, foi decisiva para a consolidação da neurologia e influenciou, entre ou-
tros, o então jovem médico Sigmund Freud, que muito se ocuparia do tema em seus ulteriores de-
senvolvimentos em torno da psicanálise. No entanto, se pensarmos o impacto cultural dos debates 
em torno deste tema, veremos que a invenção da Histeria terá como consequência direta um con-
junto de imagens sobre a mulher histérica e sobre a saúde mental da mulher, de profunda impreg-
nação nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Um dos elementos 
a influenciar essa construção de uma imagem da mulher histérica fora dos muros dos hospitais é 
a popularização da fotografia científica. A partir da década de 1860, a fotografia fará, usando pa-
lavras de Georges Didi-Huberman, uma entrada triunfal no cenário científico, atravessando domí-
nios do saber médico tais como a anatomia, a dermatologia, a endoscopia e a psiquiatria, para não 
citar exemplos abundantemente conhecidos, como os estudos do movimento humano e animal, 
empreendidos por Étienne-Jules Marey (1830-1904) e Eadweard J. Muybridge (1830-1904). Meu 
interesse, na presente comunicação, é oferecer elementos para que possamos delinear o papel de-
sempenhado pela histeria, seja no debate médico, seja na cultural visual da época. Para tanto, além 
de apresentar alguns dos principais temas dos estudos de Charcot e de seus seguidores, pretendo 
discutir os diferentes tipos de representação fotográfica da loucura, centrando minha atenção na 
análise das fotografias das mulheres internas no Hôpital de la Salpêtrière. A histeria, especialmente 
a partir dos estudos de Jean-Martin Charcot, foi acima de tudo uma experiência visual. Uma po-
derosa experiência visual que se dá a ver na “cena histérica” das reuniões públicas conduzidas por 
Charcot, nos inúmeros desenhos e esboços por ele realizados e, especialmente, nas conhecidas pu-
blicações assinadas por Regnart e Bourneville, a “Iconographie Photographique de la Salpêtrière”. 
A partir desse conjunto de fontes escritas e imagéticas, buscarei colocar em questão a invenção da 
histeria para que, a partir dela, possamos discutir as relações entre pensamento e imagens científi-
cas, cultura visual oitocentista e problemas de gênero.

Renata Kaupe Veleda (UFRGS)
• Intersecção de discursos médicos, familiares e jurídicos nos processos de interdição: estudo de 

caso
Para a apresentação deste trabalho, pretende-se analisar a intersecção discurso psiquiátrico, jurídi-
co e familiar no estudo de caso de um processo de interdição de 1884. Tal recorte integra a pesqui-
sa de dissertação ainda em curso realizada no ano de 2014 e início de 2015. Nessa dissertação tra-
taremos da análise da intersecção de discursos já mencionada nos processos de interdição de 1884 
a 1920. Na presente apresentação trataremos um pouco da trajetória da pesquisa e dos motivos 
que nos levaram a optar por um estudo mais aprofundado de um processo específico: o processo 
de interdição de uma viúva de 70 anos que pretendia casar-se. Através de uma abordagem foucaul-
tiana, pretendemos entender como a seleção dos acontecimentos considerados relevantes para a 
interdição, a maneira como o processo foi conduzido e os caminhos da argumentação dos médicos 
e juristas é mais do que uma fala, mas também cria uma delimitação entre o doente e o são e entre 
o capaz e o incapaz que é importante para definir o lugar social do interditando e reflete os valores 
morais da sociedade gaúcha em questão. Portando, neste trabalho, objetivamos apresentar como 
concepções de gênero, discursos sobre o casamento, a idade e etc estão presentes nos depoimen-
tos dos amigos e familiares e na própria organização do processo que ocorre em um período em-
blemático na história da psiquiatria sul-riograndense: a inauguração do Hospício São Pedro.
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Sérgio Bandeira do Nascimento (Secretaria de Estado de Educação do Pará)
• Os embates das concepções sobre o tratamento da loucura no Hospital Juliano Moreira no 

Pará entre os anos de 1964-1984.
O presente estudo é parte das problematizações que estamos desenvolvendo no curso de dou-
torado em educação na UFPA que gravita em torno da subjetivação de algumas professoras pri-
márias internadas como loucas no Hospital Juliano Moreira no Pará entre os anos de 1964-1984. 
No plano teórico e metodológico nos ancoramos nos pressupostos da genealogia foucualtiana 
lastreado em fontes de natureza diversa como os prontuários médicos do HJM, jornais, Mensagens 
de governadores paraenses do período e outros produzidos no período proposto para o estudo. 
Na sua historicidade a loucura nem sempre foi classificada como doença mental e os loucos já 
foram vistos como prenunciadores da verdade divina. A partir de relações de saber-poder da me-
dicina positiva e de sua especialidade, a psiquiatria, a loucura passou a ser patologizada e a reque-
rer um espaço específico para o seu tratamento e cura por meio do internamento dos indivíduos 
supostamente desprovidos de sua sanidade mental e moral.
Os espaços destinados a esse fim, definidos como asilos, hospícios ou hospitais, se constituíram 
como “os campos fechados da loucura”, ao demarcar que “aquilo que o internamento e suas prá-
ticas móveis desenham, como em pontilhado, na superfície das instituições, é aquilo que a era 
clássica percebe da insanidade” (FOUCAULT, 2009, p.102-103). 
Uma análise mais detida da problemática da loucura em sua descontinuidade histórica deve con-
siderar o quadro de transformação da percepção do louco enquanto porta-voz do futuro para a 
condição atual de doentes mentais, considerando-se nessa trama desde os loucos andarilhos até 
aqueles tratados pelo modelo ambulatorial como estratégia da atual política de desinstitucionali-
zação da loucura.
O louco que era percebido pelo signo do desvio moral, agora é convertido em possuidor de “trans-
tornos mentais”, o que nos leva a problematizar como algumas professoras internadas no Hospital 
Juliano Moreira no Pará entre os anos de 1964 a 1984 não apresentavam as condições adequadas 
para o exercício de sua profissão, principalmente, se atentarmos que as professoras primárias de-
vem atuar no processo inicial de escolarização e cuidado com crianças em formação.

Roberto Cesar Silva de Azevedo (COC-Fiocruz)
•  Ciência psiquiátrica e literatura no Brasil na virada do século XIX para o XX - possibilidades 

de análise
Este trabalho busca apresentar algumas possibilidades de análise sobre a apropriação do tema da 
loucura e do louco pela literatura brasileira durante o século XIX e início do XX. Que sentidos a 
loucura assume nas obras ficcionais? Em que momento o público passou a se interessar pelo que 
ocorria dentro dos hospícios e por quê? Que relações podem ser estabelecidas entre a literatura e 
a psiquiatria? Ao tematizar a experiência da loucura, a literatura necessariamente se apropria do 
discurso médico?
O desenvolvimento e consolidação da literatura brasileira coincidem com a institucionalização da 
psiquiatria e não surpreende a ocorrência de trocas e apropriações recíprocas. Assim, de um lado, 
a loucura – cada vez mais reivindicada pela psiquiatra – oferecia subsídios para os literatos, de ou-
tro, os psiquiatras cultivaram ambições literárias e tomaram determinados personagens ficcionais, 
e mesmo alguns literatos, por casos clínicos. Reconhecidas as trocas entre literatura e psiquiatria, 
interessa-nos compreender também os limites dessa troca. Quando a loucura se distancia das ca-
tegorias diagnósticas e aparece na literatura como metáfora ou mesmo como crítica aos ditames 
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da ciência?
Na primeira metade do século XIX a loucura ilustrava as expressões dramáticas do amor romântico. 
Na virada do século observa-se maior categorização diagnóstica desses personagens. Já no início do 
século XX, é possível identificar uma modificação na apropriação do tema. Nesse sentido, pode-
mos tomar como exemplo parte da obra de Lima Barreto para identificar como a loucura alcança 
a condição de narrador/autor da obra ficcional. Destaca-se também que esse é o momento em que 
a psiquiatria passou a tomar de forma mais frequente as obras literárias e seus autores como objeto 
de investigação. Esse movimento diacrônico que vai da vaga alusão à construção do sujeito a partir 
da experiência da loucura, é acompanhado pela ascensão de novas formas de pensar o mundo.
Nesse sentido, consideramos que a relação entre psiquiatria e literatura na virada do século XIX 
para o século XX estaria perpassada pela questão mais fundamental da constituição dos sujeitos e 
aquisição de direitos. Essa característica não é apenas compreendida pela constatação da ocorrên-
cia de termos da ciência médica na produção literária ficcional, mas na historicidade dessas apro-
priações, no processo que as tornou inteligíveis naquela sociedade. Talvez seja nesse ponto que se 
constitua um novo campo semântico que conferiu à representação do louco sua singularidade 
literária, sua historicidade própria e, não menos importante, sua eficácia como denúncia.

Yonissa Marmitt Wadi (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE)
• “O que me assombra na loucura é a eternidade”. Problematizações plurais e tempos diversos 

em narrativas de loucos.
Assistimos atualmente, no campo denominado de história da loucura e da psiquiatria, a uma am-
pliação e inovação teórico-metodológica e temática, conduzida por uma gama de estudiosos/
as de diferentes países, possibilitada - dentre outras coisas - por um novo olhar lançado a fontes 
usuais (como documentos administrativos ou clínicos, relatórios médicos etc.), mas também pela 
agregação de novas e importantes fontes como as narrativas (na forma de escritos, imagens ou 
apenas falas) de pessoas tidas como loucas. A problematização, de experiências diversas, como as 
da institucionalização e da vida cotidiana nas instituições de assistência, da atribuição/assunção 
de diagnósticos e do estigma, das relações de gênero, dos processos de subjetivação, são algumas 
das dimensões que aparecem nestas narrativas sob perspectivas novas e até surpreendentes. A 
proposta deste trabalho é também, e agora do ponto de vista historiográfico, o de problematizar 
tais narrativas, consideradas como singularidades que, em espaços e temporalidades históricas di-
versos, oferecem certas e diferentes respostas, a certos e diferentes tipos de problemas.

Thamara Parteka
• Rodrigo de Souza Leão e o Cuidado de Si: A Literatura e a Esquizofrenia na Composição da 

Vida como Obra de Arte.
Rodrigo de Souza Leão (1965-2009) foi um escritor, músico, jornalista e artista plástico carioca, 
que aos 23 anos de idade foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide na Clínica da Gávea, lo-
calizada na região da Gávea na zona sul do Rio de Janeiro. Em suas narrativas, entre outros temas, 
descreve as formas pelas quais se deu o diagnóstico, como se sucederam as diferentes internações 
psiquiátricas e a forma pela qual se relacionou com a esquizofrenia. Neste trabalho, buscaremos 
investigar como Rodrigo se posicionou frente ao diagnostico e como a partir deste, e da primeira 
internação psiquiátrica, criou novas formas de viver na medida em que exercitou práticas de leitu-
ras e escritas, as quais serviram como um cuidado de si na construção da vida como obra de arte.
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Diego Luiz dos Santos
• Loucura em Quadrinhos: Uma análise da autobiografia em quadrinhos de uma paciente 

psiquiátrica.
O objetivo deste trabalho é apresentar brevemente a pesquisa de mestrado, ainda em fase inicial, 
intitulada “Artista louca e genial: Uma análise da autobiografia em quadrinhos ‘Parafusos’ de Ellen 
Forney”. A pesquisa consiste na análise das narrativas em quadrinhos escritas pela quadrinista es-
tadunidense Ellen Forney que, no ano de 1999, descobriu ser portadora de uma doença mental 
popularmente conhecida como Transtorno Bipolar, uma condição psiquiátrica caracterizada por 
alterações de humor de difícil controle que se alternam em episódios de grande euforia e depres-
são em diferentes graus de intensidade. A partir do diagnóstico, a artista passou a temer o efeito 
que os medicamentos pudessem ter em sua criatividade e buscou de várias formas afastar de si o 
estigma da “louca alienada”, atribuindo a si própria a identidade de “louca-genial”, assim como fora 
Van Gogh, sua grande inspiração. Em 2012, Forney lançou (Nos Estados Unidos) uma autobiografia 
em quadrinhos, intitulada “Parafusos: Mania, Depressão, Michelangelo e eu”, no qual relatou suas 
experiências após o diagnóstico da doença. No Brasil, o livro chegou no segundo semestre de 2014, 
pela Editora Martins Fontes e com tradução de Marcelo Brandão Cipolla.

Pedro Henrique Ferreira Danese Oliveira
• Banzo e sua inserção dentro das classificações de moléstias mentais no Brasil no século XIX.

Pretende-se com o seguinte trabalho delinear uma discussão a respeito do banzo no território 
brasileiro, atentado-se primeiramente para a complexidade do significado da palavra banzo, como 
se pode ver em alguns dicionários em português e nos trabalhos de Oda(2008) . Outra questão 
importante é como este fenômeno psíquico alijado a escravidão brasileira e suas consequências 
foi interpretado e compreendido nas idiossincrasias dos escravos africanos vindos para o Brasil, 
como, por exemplo,a questão folclórica não obstante, muitas vezes a morte muitas vezes volun-
tária como o suicídio, seria um modo de encontrar os parentes deixados para trás no continente 
africano. Outro viés importante para o entendimento do banzo é na visão dos viajantes que che-
garam ao Brasil no século XIX, assim temos Debret e Rugendas pintando escravos como demons-
tram Danziger(2008) e Slenes (1995) e também análises de cientistas estrangeiros como o médico 
francês Sigaud e o botânico alemão Von Martius. Portanto no que tange ao território brasileiro e 
o grande número de cativos que desembarcaram no país, a psicopatologia das moléstias mentais 
torna-se relevante para compreender como se deu este processo tão complexo desde o embarque 
na Africa, a chegada no Brasil, o trabalho árduo no cativeiro e muitas vezes a opção pela morte com 
a única maneira de obter a “liberdade”.

Ana Teresa Acatauassú Venancio (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz)
• Diagnósticos psiquiátricos e intercâmbio científico nas primeiras décadas do século XX: o 

debate sobre demência precoce e esquizofrenia no Brasil e na Argentina.
Este trabalho apresenta o modo como psiquiatras brasileiros e argentinos conceituaram e distingui-
ram as categorias diagnósticas de demência precoce e esquizofrenia. Partindo de trabalho anterior, 
Venancio (2010), avança a análise na perspectiva comparativa, ao mesmo tempo em que amplia o 
conjunto de fontes documentais para a pesquisa. Portanto, a partir da análise do debate sobre os 
referidos diagnósticos, em 1929, entre Henrique Roxo e Murilo de Campos – ambos os trabalhos 
apresentados no 3º Congresso Brasileiro de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, realizado pela 
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Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal no Rio de Janeiro e divulgados no 
mesmo ano no o Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria –comparo a produção brasileira 
sobre o assunto, publicada no referido periódico, com a divulgada em revistas médicas argentinas 
e apresentadas em Golcman (2015). Neste sentido, ao analisar o modo como psiquiatras brasileiros 
e argentinos conceituaram e distinguiram as categorias diagnósticas de demência precoce e esqui-
zofrenia, busco compreender como esse processo de nomeação e definição cientifica se articulava 
`produção da diferença entre o que deveria e o que não deveria ser visto como fenômeno relativo à 
patologia mental. Observo então, no material psiquiátrico divulgado sobre os diagnósticos citados, 
as posições e debates sobre a relação físico-moral nas psicopatologias e a questão da curabilidade, 
considerando os embasamentos teóricos e clínicos destes psiquiatras na produção científica que 
operavam.
Nos dois países percebe-se que as décadas de 1920 e 1930 foram as de maior produção sobre o 
assunto. No caso dos artigos argentinos, é possível observar que muitos estavam articulados ao 
campo da medicina-legal e partiam de uma visada heredo-degeneracionista, ainda que este ponto 
de vista não tivesse o mesmo significado para todos (Golcman 2015: 159), estabelecendo nuances 
em torno da perspectiva de curabilidade ou incurabilidade da doença. No Brasil, ao lado desta 
mesma visada, encontramos trabalhos que preferiam se debruçar sobre o ponto de vista de inspi-
ração freudiana que, por meio da categoria esquizofrenia, explorava os aspectos patológicos mais 
“funcionais”, entendendo-os como derivados de um estranhamento, e por vezes ruptura do sujeito, 
em relação ao mundo exterior e a si mesmo.

Ewerton Luiz Figueiredo Moura da Silva (FAPESP)
• Entre Portugal e o Brasil: nostalgia portuguesa em manicômios da Pauliceia, década de 1930.

Esta comunicação propõe uma reflexão sobre a incidência de transtornos mentais associados à 
experiência imigratória – patologia da transplantação – de portugueses residentes na capital pau-
lista, por meio de uma pesquisa de perscrutação em prontuários clínicos elaborados por duas 
instituições psiquiátricas: o Hospital do Juquery e o Sanatório Pinel de Pirituba no período compre-
endido entre os anos de 1930 a 1939. 
Comumente entende-se saudade como um estado da pessoa que está solitária e, deste isolamento, 
derivam a ausência, o abandono e a carência não só de pessoas, mas também de coisas necessárias 
e lugares desejados. Tema recorrente na literatura, música, escultura e artes plásticas portuguesas, 
a saudade, foi tratada como portadora da identidade lusitana. 
A medicina também demonstrou interesse pelo assunto cunhando o termo nostalgia em meados 
do século XVII – a partir dos radicais gregos nóstos, regresso, e álgos, dor física ou moral – para 
designar a melancolia sentida pelo estrangeiro longe de sua terra. 
Nas primeiras décadas do século XX, em virtude da orientação organicista assumida pela psiquia-
tria, a nostalgia perdeu sua relevância nosográfica. No entanto, a leitura atenta dos prontuários 
permite identificar imigrantes diagnosticados como melancólicos, esquizofrênicos, sifilíticos ou al-
coólatras portando em seus “delírios” desejos de retorno a Portugal, ou ainda indivíduos que foram 
internados pela família justamente por exteriorizarem uma vontade de retorno. 
O fenômeno e/imigratório foi uma experiência potencialmente traumática para aqueles que o 
enfrentaram, pois atravessaram momentos de dor, angústia, desorganização e frustração. Mesmo 
os lusitanos, supostamente os estrangeiros com as maiores condições de adaptação e assimilação 
no Brasil, estiveram sujeitos a desenvolver transtornos mentais associados ao processo emigratório.
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Mauricio Sebastián Becerra Rebolledo (COC FIOCRUZ)
• Ensaios com psicofármacos e práticas laboratoriais nos espaços asilares de Chile e Brasil na 

primeira metade do século XX.
O artigo analisa os ensaios com psicofármacos nos espaços asilares de Chile e Brasil nas três primei-
ras décadas do século XX, relacionados com as práticas laboratoriais daqueles espaços. Se analisa 
tanto suas alicerces epistemológicas como os protocolos laboratoriais utilizados.

Andrea Maria Carneiro Lobo Socudo (Unibrasil)
• Jean Delay e a Psicofisiologia.

Estudo que explora o conceito de psicofisiologia, abordado pelo psiquiatra e neurologista francês 
Jean Delay (1907-1987) no livro “La Psychophysiologie Humaine” publicado em 1945. Na obra, rea-
liza uma síntese original dos principais pressupostos de uma visão biológica da psiquiatria, manifes-
tando sua concepção de ciência e o papel dos processos orgânicos no desenvolvimento dos fenô-
menos psíquicos. Define o objeto da psicofisiologia humana como o estudo objetivo das relações 
entre o corpo (soma) e a alma (psique), afirmando que os fenômenos psíquicos dependem dos 
somáticos e que, por isso, essa nova ciência (a psicofisiologia) seria experimental e comparada, e os 
fenômenos por ela estudados, passíveis de serem mensurados e quantificados em laboratório. De-
fendia o uso de técnicas bioquímicas e biofísicas, escalas para mensurar e testes para cronometrar 
os fenômenos psíquicos – entre eles, as emoções – para, dessa forma, abordá-los cientificamente 
e determinar se constituíam parte de processos anômalos. Dentre as questões abordadas no livro, 
nos propomos a problematizar a concepção de ciência manifesta pelo autor bem como sua visão 
acerca da emotividade, problematizando a tese de que o diencéfalo – o qual, segundo Delay teria 
papel preponderante na estruturação dos fenômenos psíquicos - corresponderia ao aspecto mais 
primitivo do cérebro.

William Vaz de Oliveira (Fundação Biblioteca Nacional)
• O Período “Juliano” da Assistência a Alienados na cidade do Rio de Janeiro (1903-1930)

Juliano Moreira é considerado um dos principais nomes da psiquiatria brasileira. Sua grande atu-
ação clínica, combinada a uma vasta produção teórica, é reconhecida ainda hoje como um dos 
pontos fortes na constituição do “período de ouro” do alienismo no Brasil. É preciso cuidado para 
não atribuir as mudanças ocorridas na Assistência a Alienados no Brasil em princípios do século 
XX, é claro, a nenhuma atuação particular, por mais que esta seja importante. Não obstante, o pa-
pel assumido por Juliano Moreira na Assistência a alienados é de grande importância para a conso-
lidação de novos saberes e práticas psiquiátricas que, de maneira bastante consistente, representa, 
em muitos sentidos, uma ruptura em relação ao modelo anterior. Este trabalho tem como objetivo 
principal compreender as mudanças e transformações ocorridas na Assistência a Alienados no Rio 
de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX, a partir da nomeação de Juliano Moreira para a 
direção do Hospital Nacional de Alienados (HNA) e da Assistência Médica e legal de Alienados em 
1903, até o ano de 1930 quando o mesmo deixa as sobreditas funções.

Ede Conceição Bispo Cerqueira
• Controvérsias sobre o experimentalismo na “moderna psiquiatria” brasileira

Neste texto procuramos analisar a crescente influência do experimentalismo no processo de insti-
tucionalização da psiquiatria carioca, nas primeiras duas décadas do século XX, observando mais 
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especificamente os debates ocorridos na Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina 
Legal (SBNPML) em torno dos resultados de exames e pesquisas desenvolvidos no laboratório de 
anatomopatologia do Hospício Nacional de Alienados. 
A SBNPML foi criada no Rio de Janeiro, em 1907, por um grupo de médicos interessados em espe-
cializar-se no estudo e tratamento de “doenças mentais e moléstias nervosas” e dedicados ao pro-
jeto de reformar o modo de assistir aos “alienados” e desenvolver as áreas da psiquiatria, neurologia 
e medicina legal segundo as mais modernas práticas adotadas em grandes centros de pesquisa e 
tratamento da França e Alemanha, principalmente.
Muitos dos debates na SBNPML que diziam respeito a prática do experimentalismo envolviam 
questionamentos a respeito dos resultados obtidos em exames laboratoriais. Um exemplo era o 
teste de reações de Wassermann, inicialmente desenvolvido para diagnosticar a sífilis, mas que 
também era empregado como forma de confirmar ou negar o diagnóstico da paralisia geral, em 
conjunto com a observação clínica da sintomatologia e histórico pessoal e familiar do paciente. En-
tretanto, em alguns casos os resultados dos testes não corroboravam com as observações clínicas, 
gerando dúvidas e controvérsias, tanto em relação à validade destes testes quanto aos limites da 
observação clínica.
Entre os membros da SBNPML haviam aqueles que procuravam explorar, investigar, experimentar 
em busca de uma prova física que explicasse o comprometimento psíquico e moral dos indivíduos. 
Desta forma, o laboratório de anatomopatologia do HNA ganhou relevância dentro do hospício, 
que buscava se estabelecer como um local de produção de um discurso “científico” sobre as “do-
enças mentais e moléstias nervosas” assim como sobre os indivíduos adoecidos, formas de trata-
mento, controle e “profilaxia” de tais enfermidades.
Neste contexto, os exames laboratoriais ganharam destaque na busca pelo estabelecimento de 
uma “psiquiatria moderna” que buscava ser experimental e científica. De modo que, na SBPNML, 
seus membros debatiam sobre tais questões defendendo a criação e desenvolvimento dos labora-
tórios como forma de proporcionar uma maior cientificidade aos estudos. Este fato, no entanto, 
não impedia que entre eles surgissem controvérsias e questionamentos sobre a eficácia dos testes 
laboratoriais.

Renilson Beraldo
• “Psiquiatria e Medicina Legal no Estado do Paraná: trajetórias e atuações, instituições e 

sociedades médico-científicas no início do século XX”
Esta comunicação apresentará reflexões em torno dos desenvolvimentos de minha pesquisa in-
titulada Psiquiatria e Medicina Legal na Associação Médica do Paraná (1930-1940). Realizada em 
nível de mestrado, seu objetivo é entender em que sentido é possível falar em termos de institu-
cionalização da medicina por meio da produção de um conhecimento psiquiátrico e médico-legal, 
especialmente na cidade de Curitiba. Partindo da constatação bibliográfica e documental de um 
quadro de relações entre instituições de ciência e assistência, de sociedades científicas e periódicos 
médicos como órgãos de divulgação, tentarei expor alguns aspectos da configuração do mesmo, 
argumentando ainda que tal quadro se constituía pelo entrecruzamento institucional que as tra-
jetórias dos indivíduos expressavam, sobretudo a partir do final da década de 1920 com a reestru-
turação do corpo docente da Faculdade de Medicina do Paraná. A prioridade de minha pesquisa 
e desta comunicação serão as trajetórias e atuações médicas em termos da produção de um co-
nhecimento psiquiátrico e médico-legal entre as primeiras décadas do século XX. Tais trajetórias 
e atuações perpassavam hospitais, santas casas, gabinetes de identificação, instituições de ensino 
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e, principalmente, sociedades científicas. Assim, privilegiando o processo de institucionalização 
das ciências médicas de forma não restrita às instituições de ensino apenas, mas, singularmente, 
ao papel institucionalizador das sociedades científicas e seu aspecto associativo, minha pesquisa 
visa contribuir para minimizar o cenário de marginalização de estudos que, apenas indiretamente, 
tomaram como objeto a investigação de tais sociedades.

Sérgio Ribeiro de Almeida Marcondes
• “Um trabalhador infatigável”: Gastão Pereira da Silva e o meio editorial carioca.

Gastão Pereira da Silva foi um dos primeiros divulgadores da psicanálise para o público leigo no 
Brasil. Seus esforços principais estiveram concentrados na divulgação em revistas de grande circu-
lação e na elaboração de livros de divulgação científica para o grande público; além desses meios, 
durante décadas, ele também se utilizou de programas radiofônicos, peças de teatro e artigos em 
jornais, escrevendo sobre temas variados em sua relação com a psicanálise. Sua produção foi mar-
cada por livros publicados por várias editoras e por artigos publicados em revistas periódicas, mui-
tas vezes simultaneamente. É possível perceber que o autor dispunha de contatos e relações com 
um grupo grande de profissionais dos meios editorial e jornalístico, no Rio de Janeiro da época. 
Estas relações foram muito importantes para que Gastão tivesse condições de desenvolver seu 
trabalho de divulgação da psicanálise, mesmo sem participar da comunidade acadêmica ligada à 
psiquiatria e à psicanálise na capital federal. Gastão assinou textos em pelo menos cinco revistas 
cariocas, entre as décadas de 1930 e 1950: Carioca, O Malho, Vamos Ler, Dom Casmurro e Seleções 
Sexuais. As revistas Carioca e Vamos Ler eram publicadas pelo Grupo Editorial A Noite, que possuía 
vários veículos de comunicação e era um dos mais importantes grupos da época. As outras três 
revistas eram publicadas por editoras pequenas, constituídas especificamente para a publicação da 
revista. Em relação às editoras de livros, encontramos referências de sua publicação por mais de dez 
delas. Várias destas eram negócios de pequeno porte, muitas vezes centralizados na figura de uma 
pessoa, o editor, com sedes em geral na região central do Rio de Janeiro e que deixaram de existir ou 
de publicar obras após poucos anos, ou nunca deixaram de ser editoras de porte pequeno. Quan-
do conseguiam publicar obras que tinham grande vendagem ou prestígio crítico, não conseguiam 
concorrer com grupos maiores, que ofereciam a estes autores melhores condições e compravam os 
direitos de suas obras. A peculiaridade do caso de Gastão Pereira da Silva é que ele não se manteve 
exclusivamente em nenhuma destas editoras: ao mesmo tempo em que publicava obras pelos 
pequenos grupos, também publicava por editoras maiores e de maior prestígio, como a José Olym-
pio e a Civilização Brasileira, ou ligadas a grandes grupos editoriais, como A Noite. A publicação 
de livros de divulgação por Gastão nos primeiros anos da década de 1930 foi tão intensa que no 
início de 1935, apenas quatro anos após a publicação do primeiro deles, Para compreender Freud, 
um comentário na revista Fon-Fon já se referia assim ao autor: “O sr. Gastão Pereira da Silva é um 
trabalhador infatigável, autor de duas dezenas de volumes curiosos, quase todos de valor”.

André Luiz de Carvalho Braga (Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro)
• O Discurso em Torno da Ideia de Saúde Mental.

Observa-se que ao longo das décadas de 1960 e 1970 o discurso em torno da prevenção no campo 
da assistência psiquiátrica brasileira continua sendo utilizado de maneira bastante regular. Contu-
do, o termo higiene mental, paradoxalmente, foi diminuindo em termos quantitativos. Por outro 
lado, o termo saúde mental foi amplamente utilizado em temas referentes à prevenção. 
Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo analisar a forma pela qual os termos higiene 
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mental e saúde mental são abordados em periódicos psiquiátricos do período. De que forma os 
autores produtores de conteúdo e as instituições produtoras desses periódicos enxergavam a te-
mática prevenção. 
Recorre-se aqui ao uso de periódicos de instituições que juntas congregavam assistência, produ-
ção científica e acadêmica e organização de classe profissional. São elas: o Instituto de Psiquiatria 
da Universidade do Brasil que produzia o Jornal Brasileiro de Psiquiatria, instituição acadêmica de 
pesquisa e formação de novos psiquiatras, que visava com este periódico a publicação e a divul-
gação de suas atividades científicas, culturais e médico-sociais; Associação Brasileira de Psiquiatria, 
responsável pela Revista Brasileira de Psiquiatria, instituição de classe que congregava todos os 
psiquiatras brasileiros que exerciam a profissão no Brasil; e o Serviço Nacional de Doenças Mentais, 
organizadora da Revista Brasileira de Saúde Mental, veículo de divulgação técnica e científica do 
órgão responsável pela assistência psiquiátrica pública em nível federal, subordinado ao Ministério 
da Saúde.

Sandra Caponi (UFSC)
• Os dispositivos de segurança e o conceito de degeneração no Brasil.

Trata-se de um estudo genealógico centrado na analise dos dispositivos de “saúde mental”, enten-
didos como dispositivos de segurança. Deter-nos-emos, particularmente, no período compreendi-
do entre os últimos anos do século XIX à primeira metade do século XX, com o objetivo de analisar 
de que modo operam os conceitos de “degeneração” e a noção de “profilaxia e Higiene Mental” 
na historia da saúde mental brasileira. Trata-se de estudar como certos conceitos (degeneração, 
anormais, desequilíbrios mentais, etc.) acompanharam a implementação de um programa de pre-
venção e detecção de transtornos mentais na comunidade. Interessa-nos especialmente analisar 
os discursos referidos ao campo da saúde mental que circularam no Brasil na primeira metade do 
século XX. Foi nesse momento que se definiram a maior parte dos elementos que caracterizam os 
dispositivos segurança: a criação de centros comunitários, a extensão dos dispositivos de detecção, 
focalização na primeira infância, criação de rubricas de avaliação, elaboração de conceitos como o 
de anormalidade mental, a definição de limites entre o normal e o patológico.

Viviane Trindade Borges (UDESC)
•  História e Instituições de assistência: perscrutando trajetórias marginais (1930 – 2011)

História e Instituições de assistência: perscrutando trajetórias marginais (1930 – 2011)
O presente projeto intenciona percorrer os acervos de duas instituições de isolamento social bra-
sileiras: a Penitenciária de Florianópolis (1930) e o Hospital Colônia Sant’Ana (1941), contribuindo 
para a preservação de seus arquivos, promovendo o acesso destes à pesquisa e problematizando 
fontes ainda pouco exploradas pela historiografia. A metodologia utilizada se desenvolverá em 
duas frentes: através da criação de Planilhas de Inventário, com informações básicas sobre as ins-
tituições, como dados cadastrais, histórico, características, especificidades, condições gerais dos 
acervos, constituição de lugares de memória e possibilidades de acesso à pesquisa. E por meio de 
uma perspectiva micro-analítica dos prontuários de presos e alienados, no intuito de investigar 
ações individuais, percebendo como as relações de sociabilidade inscritas no espaço institucional 
estão imbricadas também ao espaço extra-muros.

Cátia Maria Mathias (UFRJ)
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• Organização e preservação dos registros documentais do Pavilhão de Observações Clínicas 
do Hospital Nacional de Alienados.
O Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPUB/UFRJ, tem sua história 
dividida em duas fases distintas: 1894 à 1938, quando era chamado de Pavilhão de Observações do 
Hospício Nacional de Alienados e, de 1938 até os dias atuais, quando esta instituição foi incorpora-
da à Universidade do Brasil, hoje UFRJ. 
Durante todos esses anos, documentos foram gerados a partir da prática e produção do saber 
psiquiátricos. Tal patrimônio se caracteriza por ser uma importante fonte de pesquisa, pois guar-
dam a evolução do saber psiquiátrico. Fazem parte desse acervo: registros de pacientes; livros de 
observações clínicas - onde se encontra a observação do escritor Lima Barreto; livros de assinatura 
da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psychiatria e Medicina Legal; fotografias; recortes de jornais; 
negativos em vidro, dentre outros. Até então, este material foi acumulado de maneira inapropriada, 
exposto a inúmeros agentes de degradação. Em 2006, foram incorporados ao acervo da Biblioteca 
Prof. João Ferreira da Silva Filho – IPUB/UFRJ, no Núcleo de Memória Institucional desta Unidade. 
Este patrimônio documental, em 2014, foi inscrito no Registro Nacional do Brasil no Programa 
Memória do Mundo da UNESCO.
O presente trabalho tem o objetivo de mostrar a trajetória destes documentos desde seu resgate, 
recuperação e preservação, além de apresentar e evidenciar a importância desta Coleção como 
fonte primária de pesquisa. 
Os primeiros passos visando alcançar os objetivos acima propostos foram: conhecer o conteúdo 
do acervo e avaliar o seu estado físico. A organização deste material era imprescindível para que o 
atendimento as demandas informacionais dos pesquisadores pudessem ser supridas sem perda de 
tempo. A partir desta analise, foi estabelecido um plano de trabalho objetivando preservar, orga-
nizar e facilitar o acesso às informações contidas na coleção. Este plano foi dividido em duas fases. 
Na primeira, foram levantados dados históricos sobre a Instituição, diagnóstico do estado físico 
da coleção e a capacitação profissional dos funcionários que atuariam na próxima fase do plano 
de trabalho. A etapa seguinte, que ainda está em execução, foi a implementação das medidas de 
conservação preventiva - higienização, pequenos reparos e acondicionamento de acordo com a 
tipologia dos documentos. Para a organização do acervo e acesso às informações, foram adotados 
procedimentos técnicos apoiados nas áreas de Biblioteconomia e Arquivologia - principalmente a 
catalogação dos itens utilizando a Base de Dados Minerva da UFRJ. Foi desenvolvido um regimen-
to interno para a utilização da coleção. As melhorias realizadas foram responsáveis por um maior 
acesso dos pesquisadores ao acervo.

Márcia Castelo Branco Santana (Universidade Estadual do Piauí)
• LUZES E SOMBRAS: algumas reflexões sobre os rostos da desordem na cidade e os lugares de 

interdição da loucura em Teresina (1870-1920).
A organização das cidades brasileiras a partir do século XIX passaria a ser alvo de políticas de remo-
delação do seu espaço com construções de ruas largas, demolições de prédios e casas que fossem 
uma ameaça à saúde e à higiene da população e construções de instituições que fossem símbolo 
do que de mais moderno o Brasil pudesse apresentar. Essa ação, demarcada por imbricadas teias de 
poder, se fez presente em Teresina na segunda metade do século XIX com a remodelação de vários 
espaços de convivência da cidade. Tal contexto, se intensificou, em ações que foram reconhecidas 
como de efetiva transformação progressista devido às demandas dos novos tempos. É também 
visível a prática de caridade para com o pobre que teve como principal iniciativa as entidades leigas 
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que ajudavam os doentes, bêbados, loucos, aleijados e mendigos. Ao percorrermos a trajetória de 
uma política de construção de instituições que abrigassem esses sujeitos marginalizados e vistos 
como “rostos da desordem” dentro das cidades e do processo apresentado como civilizador, ob-
jetivamos compreender que fatores constituíram-se para a ausência de um espaço que fosse des-
tinado ao tratamento dos loucos em Teresina até 1907, quando ocorre a inauguração do Asilo de 
Alienados na cidade, e como a presença/ausência dos loucos foram fatores de atenção/interdição 
antes desse momento. Assim, refletiremos sobre tais questões a partir de uma análise dos modos 
de interdição aos loucos e como se constituiu o processo de implantação da primeira instituição 
hospitalar de caráter psiquiátrico em Teresina entre os finais do século XIX até a primeira década 
do século XX. Para o desenvolvimento do trabalho, dialogamos com um referencial teórico como 
Machado e colaboradores (1978), Portocarrero (2002), Castel (1978), e Schwarcz (1993). Nessa 
perspectiva, usamos as fontes documentais coletadas no Arquivo Público do Piauí entre elas as 
Mensagens dos Presidentes da Província e posteriormente governadores; os Registros Gerais de 
Prisões de Teresina; os Relatórios da Directoria Geral de Hygiene do Estado, assim como, os Rela-
tórios da Santa Casa de Misericórdia de Teresina. Outra fonte utilizada se constituiu nos jornais de 
circulação do período, entre eles O Comércio, para entendermos que falas emergiam na sociedade 
sobre essas questões. Compreendemos que o relato da presença/ausência dos loucos seja nas ruas, 
na cadeia ou enfermarias da Santa Casa, chegou como informações de sua condição na cidade e 
formou, também um conjunto de dados desencadeadores de discussões sobre a construção de um 
espaço próprio para o tratamento dos loucos de Teresina em 1907.

Vera Nathália Silva de Tarso (IFBA)
• O (não) lugar da loucura criminosa na Bahia da Velha República.

Nossa comunicação traz algumas reflexões sobre as tensões entre médicos e magistrados sobre a 
figura do louco criminoso na Bahia republicana, principalmente quanto ao seu espaço no aparato 
médico-legal da Velha República na capital baiana, aqui representado pela Casa de Correção e o 
Asilo de Alienados São João de Deus. Dentro do universo de homens, mulheres e crianças que pas-
saram pelo São João de Deus nas primeiras décadas após sua inauguração, os loucos criminosos 
e os criminosos loucos fizeram da tarefa já gigantesca de dar conta do problema da assistência à 
doença mental na Bahia um desafio ainda maior para os tão confiantes alienistas baianos formados 
na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus. Tanto os criminosos que eram recolhidos ao asilo 
por terem apresentado sinais de loucura após a execução do crime quanto aqueles loucos que 
transgrediam a lei das mais variadas formas representavam uma parcela da população asilar cujo 
lugar permanecia indefinido por reunirem em sua condição não apenas a necessidade médica do 
tratamento contra a doença mental, mas também o imperativo legal de punição por conta do 
crime cometido. Estabelecida a culpabilidade, estabelecia-se o debate: qual o lugar para a loucura 
criminosa?

Kleydson Thyago Araujo de Olivria (UFPE)
• Entre a escola e o hospício: a escola Especial Ulisses Pernambucano (1950-1955).

Pouco se sabe sobre a Educação do “anormal” no Estado de Pernambuco, não havendo até o mo-
mento nenhum autor que fale especificamente desse assunto. Encontramos notas muito curtas 
sobre as tentativas de Ulysses Pernambucano de criar uma escola para os anormais, encontramos 
até equívocos históricos. Aqui se pretende saber se a Escola Especial Ulisses Pernambucano (EEUP) 
era um manicômio ou uma Escola. Isso não é uma tarefa fácil, pois, estudar um objeto empírico 
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novo traz suas dificuldades: a escassez de referências bibliográficas, a necessidade de criar novas ca-
tegorias de análises; a rejeição por parte de alguns por ser um campo árduo de trabalho; um mon-
tante considerável de fontes primárias a serem analisadas e tantas outras dificuldades enfrentadas 
pelo caminho. Mas, todo o trabalho vale à pena, pois, acreditamos que esses sujeitos históricos 
devem ser estudados e o prazer pela pesquisa fomentado. Para compor esse estudo foram anali-
sados fichas dos alunos do período de 1951 até 1955. Ao todo são utilizadas 12 fichas utilizadas 
pelo Serviço Social do Serviço Aberto (I) com um total de 81 páginas dos alunos Alfredo Pedro; 
Girlne; Jete Marques; José Amaro; José Mário; Marcio Antonio; Misael Luiz; Nelson Carlos; Renato 
Cavalcanti; Sara Ribeiro; Sergio Ferreira e Valtemi José. Além dessas fichas foram analisados deze-
nove bilhetes (II) que serviram de correspondência entre a escola e a família dos alunos, nos anos 
de 1952. Foram analisadas também as fichas de matriculas dos alunos (III) novos da Escola Especial 
Ulisses Pernambucano de 1950 até 1952 perfazendo 61 folhas de documento sobre os alunos da 
escola. Além delas foram analisados também o livro de diagnostico dos alunos do ano de 1952 
(IV) num total de vinte documentos, foi utilizado também o registro de matrículas de 1950 e 1951 
(V) onde constam informações básicas sobre os alunos. A primeira fonte foi trabalhada através da 
transcrição completa das fichas e posteriormente sua análise nas seguintes categorias de analise: 
I – Relação das mães com a Escola; II- relação do Serviço Social com as mães; III – relação do Serviço 
Social com os alunos e IV – quais eram as demandas feitas tanto pelo Serviço Social como pelas 
mães dos alunos. Os bilhetes seguiram as mesmas regras da análise da primeira fonte. As fichas de 
matrículas dos alunos contêm informações preciosas sobre o tipo da doença, origem e fotografia 
de alguns alunos. O livro de diagnóstico dos alunos de 1952 seguiu as seguintes análises: foram visto 
quais as deficiências que os alunos tinham e em que semestre eles melhoravam ou pioravam e o 
motivo da piora/melhora. Nos registros de matrículas foram formulados tabelas para a análise de 
grau de escolaridade; nacionalidade; idade e local onde habitavam.

Deise Barros Bastos
• O surgimento da higiene mental no Brasil.

O século XIX representou um marco muito importante para o desenvolvimento da humanidade. 
Inúmeras descobertas surgiam em diversos campos como o da ciência, da linguagem, da natureza e 
do espaço geográfico, etc. contribuindo assim para o desenvolvimento tecnológico, socioeconômi-
co e cultural dos povos e entre os povos. O avanço cientifico propiciava cada vez mais crescimento 
em todos os setores, e não poderia ser diferente com a Medicina. O saber cientifico trazia para o 
homem novas possibilidades, não somente para o seu meio, como também para seu próprio cor-
po. A tecnologia transformava o mundo e o corpo humano em força produtiva na estrutura capi-
talista. Novas formas de convivência em um mesmo espaço os reorganizavam e, consequentemen-
te, modificavam hábitos, costumes, práticas, usos, formas de pensamento, comportamento, ideias. 
Centros urbanos desenvolviam-se com os avanços tecnológicos, criando indústrias, estimulando 
a produção de máquinas e equipamentos, alimentos, vestuário, suprimentos de diversas ordens 
que, a partir de então, se faziam necessários para a qualidade de vida humana. Nesse contexto, 
a organização do espaço urbano teria que contribuir para tal processo de crescimento. Medidas 
sanitárias como a construção de redes de esgoto e água, asfaltamento e limpeza de ruas, podas de 
árvores, etc. tornaram-se primárias para garantir a saúde pública. Porém, o crescimento urbano era 
muito mais veloz, e nem os centros urbanos muito menos a população conseguiam acompanhar 
tais transformações socioeconômicas e políticas. Com o Brasil não foi diferente. No decorrer do 
século XX, em todo o mundo, eram computados inúmeros casos de doenças, consideradas “pes-
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tes”, trazidas por trabalhadores nas embarcações que desembocavam nos portos de vários países. 
Como consequência disso, foram instalados pólos de inspeção de saúde nessas regiões, de forma a 
diminuir a contaminação. Medidas de higiene e limpeza eram divulgadas à população na tentativa 
de criar novos hábitos. A situação de precariedade dos doentes mentais internados em instituições 
superlotadas, cujo tratamento mostrava-se ineficiente fez com que muitos profissionais da saúde 
começassem a questionar os rumos da Psiquiatria no mundo.

Rodrigo Diaz de Vivar y Soler (USJ/ ESTÁCIO DE SÁ/SC)
• Pierre Riviére somos todos nós: uma leitura foucaultiana sobre a produção histórica da 

anormalidade e da criminalidade na sociedade moderna.
Propusemo-nos neste trabalho a elaborar algumas reflexões em torno da produção histórica das 
noções de normalidade e de criminalidade tendo como base o pensamento de Michel Foucault. 
Revisitando alguns textos do intelectual francês produzidos durante a década de 1970 como Vigiar 
e Punir, A Vontade de saber e o dossiê Eu, Pierre Riviére que Degolei Minha mãe, minha irmã e meu 
irmão é que podemos encontrar as condições de possibilidades elaboradas pela genealogia fou-
caultiana como instrumento de análise sobre a produção das noções de normalidade e de crimina-
lidade presentes na emergência da sociedade moderna. Em outras palavras, Foucault retrata com 
precisão nesse conjunto de escritos, as modalidades de discursos como aqueles produzidos pela 
psiquiatria, pela medicina e pelo direito, bem como os jogos de objetivação inerentes as relações 
de poder que foram responsáveis pela elaboração de tais categorias. Tarefa, que equivale à constru-
ção de um mosaico que circula sobre a história compreendida a luz do pensamento nietzschiano 
no que se refere as relações de força presentes numa espécie de jogo delirante em que cada peça 
desdobrasse numa alegoria da infâmia. Em outras palavras, se Foucault recorre à figura do anormal 
e do criminoso no interior de formação da nossa sociedade moderna, é para compor em conso-
nância com estes personagens os indicativos de uma problematização em torno do estatuto da 
verdade, da epistemologia e das forças políticas que compõem o emaranhado dos dispositivos. No 
entanto, poder-se-ia reconhecer nesse gesto polêmico de Foucault uma leitura crítica da realidade 
com a finalidade de construir uma ontologia histórica de nós mesmos. Neste sentido, podemos 
afirmar que é o jogo do poder presente nas práticas sociais, o fator responsável pela criação desses 
atos observáveis pela analítica de um trabalho arqueogenealógico. É justamente essa característica 
que permite a Foucault problematizar a loucura, o corpo e a sexualidade a partir de uma perspec-
tiva que aproxima a proveniência de todos esses acontecimentos como um conjunto de práticas 
e saberes responsáveis por produzir verdades, tomando o indivíduo como a resultante tanto de 
uma objetivação pelo poder e pelas práticas discursivas, quanto por um processo de subjetivação 
relativo à experiência ética

060. História da saúde e da doença: perspectivas historiográficas e metodologias
Coordenação: Dilene Raimundo do Nascimento e Rita de Cássia Marques

Resumo: Este simpósio se propõe pensar a constituição do campo da História da Saúde e das 
Doenças no Brasil e suas perspectivas de análise. O objetivo é perceber as formas pelas quais a his-
tória da saúde e da doença tem sido abordada pelos pesquisadores, as temáticas e metodologias 
exploradas. O simpósio pretende contemplar, dessa forma, a diversidade desse campo temático e 
permitir diálogos e aproximações com a historiografia das ciências e outros domínios.
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Para tanto, os mais variados temas dentro do campo da História da Saúde e das Doenças, relativos 
a tempos e lugares diversos serão bem vindos neste simpósio. Esta diversidade possibilitará um 
maior intercâmbio de idéias e uma troca de experiências que enriquecerá as nossas pesquisas e 
inspirará tantas outras que ainda estão por serem desenvolvidas por todo o país.
Justificativa: A história da saúde e das doenças como campo de investigação revela um crescente 
e diversificado universo de projetos e pesquisadores interessados em entender, discutir e comparar 
as formas como diferentes sociedades lidaram ou lidam com a saúde e a doença. Configura-se, 
assim, com identidade própria, e cada vez mais definido, indicando sua relevância como campo 
de estudo. Este simpósio propõe reunir trabalhos os mais diversos, com o propösito de discutir as 
tendências de investigação e metodologias aplicadas pelos historiadores.

Adilio Luiz da Silveira Neto (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina)
• A construção de uma narrativa histórica sobre a aids em Criciúma a partir das fontes orais

O presente trabalho visa compartilhar a experiência como pesquisador da história da aids no âm-
bito local da cidade de Criciúma, localizada no Sul de Santa Catarina, constantemente enunciada 
em veículos de comunicação como das cidades com maior prevalência de população soropositiva 
para HIV/aids no estado, principalmente no fim da década de 1990.
A pesquisa resultou na apresentação de dissertação de mestrado ao Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade Federal de Santa Catarina intitulada “Nós e o que falavam de nós: 
discursos e subjetividades de pacientes de HIV/aids em Criciúma-SC entre os anos de 1986 e 1996”.
O fragmento apresentado busca contribuir ao simpósio temático sobre História da Saúde e das 
Doenças, principalmente no que concerne ao campo metodológico, refere-se ao último capítulo 
do trabalho dissertativo intitulado “Queremos falar sobre a aids, como a vimos e como nos vimos”.
A metodologia utilizada para a construção da narrativa histórica foi a história oral, um grande de-
safio ao pesquisador em assunto ainda tão delicado, em que pacientes fazem questão de manter 
em oculto sua sorologia, em vista dos discursos sobre a doença, desde sua emergência na década 
de 1980 ao período contemporâneo.
A metodologia da história oral permitiu-me ouvir de homens e mulheres como viam a aids em 
momentos nos quais os discursos sobre a doença e os pacientes eram extremamente impactantes, 
até mesmo nas campanhas de prevenção capitaneadas pelos governos, como as que asseveravam: 
“AIDS MATA”, “Se você não se cuidar a AIDS vai te pegar”, cujo objetivo era prevenir para a doença, 
mas acabava contribuindo para a construção de um medo coletivo, o que acabava por contribuir 
para uma construção discursiva sobre a doença e sobre seus/suas pacientes, o que levava a atitudes 
de distanciamento de determinados setores.
Ouvir estes/estas pacientes, em uma cidade distante dos grandes polos, contribuiu sobremaneira 
para perceber o impacto de discursos políticos e midiáticos engendrados sobre a doença e seus/
sua portadores/as e como estas pessoas construíram também um discurso sobre si e os/as que 
compartilhavam a sorologia positiva para HIV/aids no âmbito da cidade.

Marcelo Sabino Martins (Universidade Federal de Rondônia)
• Curas anunciadas: emergências de saberes e práticas tradicionais em Florianópolis/SC

É com a intenção de chamar a atenção para interpretações recorrentes sobre práticas de curas reli-
giosas e o ressurgimentos destas práticas em anúncios e panfletos em Florianópolis/SC nos anos de 
2001 e 2008, que propomos este trabalho. Michel de Certeau classificou estes eventos como “resis-
tências” ou “sobrevivências” de partes de uma interpretação ou representação sobre um passado 
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que foi preterida em detrimento de outra. Partes daquela interpretação preterida ressurgem nas 
“franjas” daquela que é pretendida ou apresentada como hegemônica. Práticas de curas ligadas às 
religiosidades afro-brasileiras, que, por vezes, foram consideradas por uma interpretação oriunda 
de um sistema cientificista, como fruto da ignorância daqueles que as praticam ou que nelas creem. 
Idéias como esta, são defendidas pelo médico catarinense Osvaldo Rodrigues Cabral, por exemplo, 
ao analisar a “insistência” das práticas de cura tradicionais em 1950, em Florianópolis. Todavia, tais 
práticas são percebidas em anúncios de mães-de-santo que oferecem-se para realizar “trabalhos” 
sejam no campo amoroso ou da saúde, na seção dos classificados de um jornal de Santa Catarina 
nos anos de 2001 e 2008. Pretende-se assim salientar o importante lugar do historiador, sobretudo 
quando da história das ciências, como fundamental observador destes ou daqueles cortes que 
privilegiam uma ou outra interpretação sobre o passado. Evitando-se armadilhas que podem, via 
de regra, reforçar versões apresentadas como única e verdadeira sobre os eventos. Para a área da 
história da medicina, da doença e, mais ainda, para uma história da cura, tanto mais necessária se 
faz a presença e a defesa do lugar social do historiador, e seu(s) “estilo(s) de pensamento”, na esteira 
do pensamento do microbiologista judeu Ludwik Fleck. Até mesmo porque, tal como alerta-nos 
o historiador da ciência Carlos Alvarez Maia: é a história das ciências uma história que carece da 
presença de historiadores. Assim, ao construir uma história das práticas religiosas e mito-mágicas 
de cura, por exemplo, longe do saber histórico e dos estilos de pensamentos afetos à própria histó-
ria, pode-se incorrer em repetições de interpretações já ha muito discutidas e mesmo considera-
das inadequadas. Interpretações que, em sua maioria, resultam de uma história escrita por e para 
médicos/físicos/biólogos/cientistas, que tende repetir interpretações recorrentes aos “coletivos de 
pensamento” - mais um conceito de Fleck - próprio das ciências biomédicas. Um coletivo de pen-
samento que, via de regra, atribui a existência ou a “permanência” de práticas de cura relacionadas 
aos saberes tradicionais relacionados às religiosidades afro-brasileiras, por exemplo; como, simples-
mente, o atraso e a barbárie de um determinado povo, sua cultura, seu lugar.

Bruna Aparecida Barros
• Grupo Rede Solidaria Positiva: Estigma e Novas Identidades em portadores do vírus do HIV/

AIDS na cidade Fortaleza de 2000 a 2012.
Os primeiros indícios da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS surgiu nos Estados Uni-
dos da America - EUA em 1980, no Brasil os primeiros casos registrados foram nas capitais do Rio 
de Janeiro e de São Paulo em 1982. Já na cidade de Fortaleza a Nova Síndrome apareceu em 1985 
segundo o periódico O Povo.
No período a falta de informação, referente a AIDS fez surgir diversas hipóteses do que poderia 
causar esta enfermidade, e o imaginário social foi um dos principais suportes utilizados pelas reli-
giões e pela ciência na época para tentar responder os inúmeros questionamentos sobre a doença. 
Muitas destas respostas provocaram na sociedade sentimentos de medo e repulsa contra a doen-
ça, e consequentemente, contra o doente, causando o Estigma em pessoas acometidas por esta 
enfermidade. Segundo Ervang Goffman o estigma cria nos indivíduos novas identidades que não 
beneficiam os indivíduos que as recebem.
O Grupo Rede Solidária Positiva criado em 2000 na cidade de Fortaleza é composto por 20 com-
ponentes todos portadores do vírus do HIV, o objetivo do grupo é combater o preconceito e o 
estigma, nas entrevistas realizadas com alguns componentes percebemos as novas identidades, e 
nas reuniões do grupo identificamos ações e luta contra o preconceito.
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Keila Auxiliadora Carvalho (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri), Ramon 
Feliphe Souza
• O saber médico e as práticas populares de cura no Vale do Jequitinhonha

Nas primeiras décadas do século XX, a postura assumida pelo poder público ao tornar a saúde sob 
sua responsabilidade, marca um processo histórico, através do qual a saúde se constituiu como um 
dos elementos chaves no processo de construção de uma ideologia da nacionalidade brasileira. Po-
rém, a articulação de políticas públicas de saúde no âmbito nacional, ocorreu de forma gradativa. 
O desafio era levar os preceitos sanitários, bem como a gerência do Estado aos rincões do Brasil, 
o que significava interferir nos valores e costumes das populações. Tal interferência, não obstante, 
não significou a extinção da cultura popular, como ocorre no caso do Vale do Jequitinhonha - ob-
jeto de nossa pesquisa - onde, sobretudo, nos pequenos municípios, as pessoas recorrerem às prá-
ticas de cura populares - benzeduras, simpatias, chás etc.-, que somadas representam importante 
aspecto da tradição da região, uma vez que constituem “herança” das culturas indígena e negra 
desde o período colonial, aplicadas como forma de curar ou mesmo prevenir determinados males. 
Assim, partindo destas premissas, o objetivo desta comunicação será apresentar algumas refle-
xões produzidas no âmbito de uma pesquisa que busca mapear e compreender a permanência de 
determinadas práticas de cura em municípios da micro-região do Alto Jequitinhonha, em Minas 
Gerais. Nossas primeiras análises tem demonstrado que, embora as práticas populares de cura fos-
sem menosprezadas em detrimento do avanço das ciências médicas, e malgrado todo o processo 
de repressão aos “curadores”, há uma permanência das mesmas na sociedade. E, no caso específico 
do Alto Jequitinhonha, identificamos que as práticas populares de cura, antes de se apresentarem 
como uma estratégia à falta de recursos relacionados à saúde estão relacionadas à cultura regional. 
Tais práticas populares coexistem com métodos da medicina convencional, havendo, inclusive, 
uma troca entre ambas. Nas entrevistas de história oral que estamos realizando, nossos entrevista-
dos tem afirmado de forma recorrente que “quando o caso não é de médico”, o próprio profissional 
recomenda a procura de benzedores, curandeiros, oradores e etc. Ocorrendo o mesmo da outra 
parte, ou seja, quando os benzedores não possuem condições de resolver os males daqueles que os 
procuram, orientam-nos a irem aos médicos. Em suma, a pesquisa tem demonstrado que, embora 
haja acesso aos médicos e recursos da medicina alopática, os habitantes da região continuam re-
correndo às práticas populares de cura, visto que essas são componentes de sua cultura.

Fernando Sergio Dumas dos Santos (Fundação Oswaldo Cruz)
• Práticas de cura em casas de santo do Rio de Janeiro

Dentre os principais motivos que levam os brasileiros a buscarem um auxílio religioso a doen-
ça emerge em destaque. Orixás, Caboclos, Pretos Velhos, Malandros, entre outros, integram um 
amplo e complexo universo de divindades - compreendidas, significadas e cultuadas de manei-
ras distintas nas Umbandas e nos Candomblés - participando de forma singular no tratamento 
de moléstias. Integrando o concreto ao espiritual, os Pais e Mães de Santo surgem como figuras 
requisitadas para o enfrentamento de problemas que afetam a saúde da população. Calcadas na 
ancestralidade, esses atores reinterpretam elementos dominantes em outras culturas adquirindo 
desta forma, outros sentidos. Assim, este arsenal terapêutico é uma variante do sistema de medici-
na popular brasileiro, o qual se construiu numa relação entre as atividades humanas e o ambiente, 
compreendendo tanto o uso de recursos medicinais e as práticas que lhes são articuladas, quanto 
o impacto do modo de vida e do mundo do trabalho sobre o espaço vivido. Neste artigo, a partir 
da metodologia da História Oral, analisamos os saberes e práticas terapêuticas dessas religiões no 
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Rio de Janeiro ao longo do século XX.

Gustavo Vargas Laprovitera Boechat (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
• Saúde e Sociedade: a epidemia de HIV/AIDS em Itapetininga (1989-1996)

Para além de um fenômeno estritamente biológico, as doenças são fenômenos históricos pois a 
forma que a sociedade a vivencia é demonstrada por meio de pensamentos e práticas em torno de 
sua definição, prevenção, transmissão e cura. No caso específico do HIV/AIDS, a historiografia vem 
elaborando estudos sobre a epidemia no sentido da compreensão histórica das experiências vivi-
das pelas diferentes coletividades, com suas particularidades geográficas, bem como suas respos-
tas, conceitos e preconceitos construídos em torno de diferentes grupos sociais. Nesse sentido, esse 
estudo tem como objeto de análise o estudo da epidemia de HIV/AIDS na cidade de Itapetininga 
entre os anos de 1989-1996. Buscamos a compreensão das particularidades, pelos fios dos docu-
mentos, de como foram incorporados discursos e práticas sobre a AIDS no universo sócio-político 
e simbólico de uma cidade do interior paulista. Por meio da leitura da produção jornalística local e 
do levantamento dos prontuários médicos da Santa Casa de Misericórdia de Itapetinga, busca-se a 
reconstrução dessas vivências e de suas representações, apontando para dimensões conhecidas e 
desconhecidas em torno da doença e do doente.

Lissandra Queiroga Ramos
• “A AIDS não tem cara”- A imagem como possibilidade de transformação do imaginário da 

doença.
O campo de história das doenças tem proporcionado diferentes reflexões e abordagens sobre o 
uso da doença como objeto historiográfico e ampliado o horizonte metodológico no âmbito da 
historiografia das ciências e da saúde.
O presente trabalho integra uma análise sobre a representação social da AIDS no século XXI e os 
desdobramentos da doença advindos do uso contínuo e eficaz dos medicamentos antirretrovirais 
através da imagem da doença.
Após mais de três décadas de epidemia a associação da imagem da AIDS a da morte deu lugar 
a ideia de que é possível viver com a doença. Esta tônica foi possível pelo uso de novos medica-
mentos que proporcionam maior qualidade de vida e que proporcionaram mudanças positivas na 
rotina dos soropositivos no século XXI.
A discussão entre corpo saudável e corpo adoecido é necessária se considerarmos que, no século 
XXI, ser soropositivo não significa mais estar condenado a morte após o diagnóstico da doença ou 
enfrentar um processo doloroso de debilidade física ocasionado pela baixa imunidade no organis-
mo típica da ação do vírus HIV. 
O uso dos medicamentos antirretrovirais constituiu uma virada interessante no panorama da do-
ença e será explorado neste trabalho a partir das imagens da AIDS no século XXI.
Entendendo que a AIDS é uma doença cujo desenrolar dos acontecimentos científicos e do ima-
ginário sobre a doença ocorrem numa velocidade muito rápida, desde o início da epidemia até a 
primeira década do século XXI, o caráter simbólico da doença pode ser muito explorado e útil para 
análise da construção da imagem atual da doença.
Tendo como pressuposto que as doenças são um fenômeno social, a construção do imaginário da 
AIDS se dá pela ação de diferentes esferas: sociais, econômicas, políticas e culturais. Este trabalho 
pretende privilegiar no âmbito da representação social da doença as narrativas das campanhas 
audiovisuais e imagéticas de combate à AIDS que ratificam a ideia de que “A AIDS não tem cara” e 
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através desta narrativa contribuem para a formação de um novo imaginário no que tange as nar-
rativas sobre a doença no século XXI.

Eliza da Silva Vianna
• “Aids acontece nas melhores famílias”: matrimônio, papéis de gênero e soropositividade 

(1994-1998)
Na metade da segunda década da epidemia de Aids no Brasil, o perfil epidemiológico da doença 
passou por mudanças, evidenciando um aumento significativo de notificações do vírus HIV entre 
mulheres. Os dados estatísticos colaboram para a desconstrução da concepção de que se tratava 
de uma doença que acometia preferencialmente homossexuais masculinos e/ou pessoas conside-
radas promíscuas.
Diante da transformação do quadro epidêmico, o presente trabalho faz parte de um estudo maior 
que busca compreender os papéis de gênero e os modelos de sexualidade, feminilidade, materni-
dade e fidelidade no contexto de um processo de feminilização da Aids ao longo dos anos 1990. 
Para tanto, vem sendo analisados depoimentos orais de mulheres soropositivas pertencentes à 
organização não-governamental Pela Vidda e autobiografias de mulheres soropositivas.
O argumento de que a Aids era um problema de todos porque podia atingir a todos, amplamen-
te utilizado pelos grupos que reivindicavam comprometimento do poder público no combate à 
doença, mostrou-se sólido através dos índices de contaminação. Consequentemente, o conceito 
de grupo de risco tornou-se incapaz de dar conta da realidade da doença, sendo substituído pela 
noção de comportamento de risco. Contudo, acreditamos que os estereótipos, preconceitos e es-
tigmatização que acompanharam a doença nos primeiros anos em muito contribuíram para a 
construção de um imaginário que associava, equivocadamente, o matrimônio ou as relações hete-
rossexuais e estáveis à possibilidade de contrair o vírus.
Tendo em vista que um dos papéis associados ao gênero feminino é a maternidade, nos interessa 
compreender em que medida esta se apresenta diante da descoberta da soropositividade. É im-
portante observar que em muitos casos os exames pré-natais ou o quadro clínico do bebê é que 
acabavam sendo a motivação do diagnóstico, colocando em jogo questões relevantes. Entre elas, 
destacamos a culpabilização da mãe pela transmissão do vírus para a criança, as dificuldades de 
uma gravidez sem riscos de infecção do parceiro ou do feto e o fato de que a saúde aparece em 
segundo plano. A atribuição de mãe parece prevalecer em relação à individualidade das mulheres, 
já que os cuidados com a saúde só são tomados no período de gestação.
Acreditamos que as transformações no contexto epidemiológico resultam em mudanças nos sig-
nificados atribuídos à doença e compartilhados nas diferentes esferas sociais. Contudo, a análise 
inicial das fontes nos mostra que, se por um lado o perfil das entrevistadas desconstrói a culpabili-
zação em torno da doença, as autobiografias muitas vezes contribuem para sua propagação.

Iris Verena Santos de Oliveira (UNEB - CAMPUS XIV)
• Histórias do povo de santo, feiticeiras e curandeiros salvador. (1930-1960)

Esse texto preocupa-se com universo religioso afro-brasileiro, em Salvador, no período que com-
preende as décadas de 1930 e 1960. A partir dos indícios de práticas religiosas identificadas em 
processos criminais e jornais que envolveram supostos curandeiros, adeptos do candomblé e feiti-
ceiros. Buscando diversificar as práticas religiosas analisadas, o estudo contemplou casos e que evi-
denciam o cotidiano religioso baiano com características que destoam da propalada “baianidade 
nagô”. O debate sobre pureza iniciado pelos pesquisadores na década de 1980 abriu espaço para 
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problematizar de forma mais profunda as relações entre o povo de santo, trazendo à tona práticas, 
deuses e rituais que não foram tratados pelos estudos afro-brasileiros, que hierarquizaram saberes 
e experiências com um crivo semelhante ao que vigora nos terreiros tidos como tradicionais na 
Bahia. A documentação analisada trouxe à tona rituais que envolveram caboclos e encantados, 
envolvidos em feitiços, rezas, passes e defumações.. A problematização das fontes permitiu reunir 
indícios acerca das práticas religiosas afro-brasileiras, assim como trazer à tona o cotidiano dos 
réus e de pessoas que o cercavam, vinculando as crenças e rituais ao contexto dos envolvidos nos 
processos. Interessa especialmente buscar caminhos na história que deem conta da discussão de 
cultura. Nessa abordagem, as estratégias adotadas pela História Social da Cultura preocupam-se 
com os significados das práticas, a partir do contexto em que estão inseridas, ou seja, interessam os 
significados compreendidos em seu tempo, o que pode ocorrer ao evidenciar a pluralidade de prá-
ticas heterodoxas homogeneizadas em termos genéricos como “candomblé”. O intuito é eviden-
ciar os significados desses termos para os sujeitos envolvidos nos rituais e, principalmente enfatizar 
a conotação que eles recebem em seus contextos. Ao assumir a multiplicidade de práticas que lhes 
envolvem, assumo a perspectiva do costume como uma arena de disputas. Ao tratar a tradição in-
serida em um contexto específico, deixando de abordá-la como um aglomerado de costumes con-
gelados, aspectos constantemente repetidos que acabaram sendo tomado como dados na história 
dos candomblés deixam de fazer sentido. Proponho bagunçar a imagem pronta que costuma vir a 
mente quando falamos em candomblé, para compreendê-lo no contexto em que estava inserido.

Giselda Shirley da Silva (Faculdade do Noroeste de Minas e Universidade de Brasilia)
• O significado cultural e religioso das benzeções: Prática e representações de benzedores de 

João Pinheiro
Este estudo visa fazer algumas reflexões sobre benzeções e o significado cultural e religioso da arte 
de benzer em Minas Gerais. O plano de observação é o município de João Pinheiro, noroeste de 
Minas Gerais entre os anos de 1960 e 2015. O objetivo central é conhecer as representações dos 
benzedores sobre o benzimento e a relação com a religiosidade, história e cultura local e regional. 
Buscamos também perceber a relação desse saber fazer com as formas de repasse dessa tradição, 
o rito, as rezas e a relação com as plantas e os poderes das mesmas para afugentar os males. Busca-
mos embasamento em autores que partilham do solo da História Cultural e do diálogo com outras 
áreas do conhecimento. O empírico foi composto de fontes plurais entre os quais destacamos as 
entrevistas com 10 benzedores que residem no município, documentos do Arquivo Público Mu-
nicipal “Genésio José Ribeiro” e objetos e plantas e ou imagens de santos usados ou invocados no 
momento das orações. O objeto foi construído de modo a sondar sentidos possíveis sobre

Diádiney Helena de Almeida (Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro)
• Benzeduras, amuletos e simpatias: as práticas populares de cura nas obras de folcloristas 

brasileiros e portugueses
O objetivo principal desta comunicação é, a partir da análise crítica dos estudos de folclore no 
Brasil e em Portugal, identificar os curadores populares e as pessoas comuns envolvidas nas prá-
ticas populares de cura. Ao longo do século XX, o movimento folclórico produziu uma ampla 
documentação que possibilita pensar as estratégias de conservação dos costumes relacionados à 
manutenção da saúde, ao equilíbrio do corpo, às respostas aos infortúnios das doenças, aos modos 
de preparar os remédios à base de ervas medicinais e aos rituais para cuidar do corpo doente ou de 
qualquer outro mal. Objetiva-se analisar os diversos modos de tratar as doenças compreendendo 
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estas práticas enquanto parte de um processo de resistência cultural. Busca-se, a partir da leitura a 
contrapelo desta documentação, identificar e reconstituir as diferentes tradições de cura popula-
res portuguesas e brasileiras a partir da verificação das doenças e dos remédios utilizados.

 Anny Jackeline Torres Silveira (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Das práticas curativas em circulação em Minas no século XIX

Das práticas curativas em circulação em Minas no século XIX
Até o século XIX a medicina esteve influenciada por concepções que remontam à antiguidade, em 
especial aquelas ancoradas nas teorias hipocráticas e galênicas, que perduraram mesmo diante do 
desenvolvimento de ciências como química, a física e a biologia. Além de informar o modo como 
eram entendidos os processos relativos aos corpos, em especial o adoecimento, essas concepções 
também ancoravam grande parte das práticas que buscavam intervir nesses processos, restauran-
do a saúde dos indivíduos. Nesse artigo buscamos abordar algumas práticas curativas que tiveram 
lugar na província de Minas Gerais no decorrer do século XIX, buscando entendê-las à luz das teo-
rias que baseavam a atuação médica no período em questão.

Marcelino Carmo de Lima
• A Sociedade Médico Cirúrgica do Pará e os discursos sobre a medicina científica no inicio do 

século XX
A Sociedade Médico Cirúrgica do Pará foi fundada em 1914, fruto da iniciativa de médicos que 
atuavam em Belém nessa época. Esta agremiação científica agregava em seu rol de membros, pro-
fissionais do ramo das ciências médicas e cirúrgicas, formados pelas escolas de medicina do Brasil 
e por diplomados por escolas congêneres estrangeiras, devidamente amparados pela lei em vigor. 
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar as finalidades dessa Sociedade e como ela 
se situou no contexto sócio-histórico da época. Pretende-se abordar até que ponto essa associação 
refletia os debates relacionados à medicina científica, bem como, a possível contribuição para a 
criação da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará em 1919. Para isso foram analisados docu-
mentos como os Estatutos da Sociedade, os jornais da época, e o periódico Pará-Médico, criado 
pela referida associação em 1915. A agremiação se apresentava com caráter científico e tinha a 
intenção de defender a prática médica e seus respectivos interesses, bem como, discutir questões 
médicas, cirúrgicas e científicas, organizar congressos e conferências, difundir ensinamentos de hi-
giene para a população, manter comissões científicas para discutir sobre os diversos ramos das 
ciências médicas e cirúrgicas. A associação tratava de questões de interesse do Estado, ligadas ao 
campo da saúde pública, e que também contemplassem aos anseios científicos, principalmente 
os relacionados à medicina científica. Os discursos sobre a medicina científica, representada pelos 
médicos, e sua atuação na sociedade, o que implicava uma grande interferência destes no cotidia-
no das pessoas, estivessem elas contaminadas ou não, por doenças infectocontagiosas, circulavam 
de maneira intensa no Pará, no inicio do século XX. Desta forma, o saneamento e a higiene pública 
eram discursos correntes, o que condizia com as palavras de ordem do período, propostas para 
promover o progresso do país. A criação de uma faculdade de medicina onde se formassem mé-
dicos, farmacêuticos e cirurgiões dentistas também estava presente nos discursos da Sociedade 
Médico Cirúrgica, com o intuito de promover a difusão de uma medicina cientifica, sobretudo, no 
que diz respeito a sanar os problemas relativos ao saneamento e higienização do Estado do Pará.

Sulenir Candida da Silva Nascimento (Secretaria Executiva de Educação - SEDUC/Pa)
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• A sociedade médico-farmacêutica e os discursos sobre a medicina cientifica no pará
O objetivo deste artigo é analisar a influência da Sociedade Médico Farmacêutica na difusão de 
discursos a cerca da medicina científica, principalmente os relacionados a higiene pública no Pará. 
Pretende-se abordar até que ponto essa associação influenciou os debates sobre à cientificidade 
da medicina, bem como, sua possível contribuição para a criação Escola de Farmácia do Pará, em 
1904. Para isso, foram analisados as atas das reuniões, os jornais da época e a revista Pará Médico, 
criada em 1900 e o principal legado da instituição. Criada em 1897, a Sociedade Médico Farmacêu-
tica do Pará foi uma instituição idealizada por médicos e farmacêuticos com o objetivo de tratar 
dos interesses científicos e sociais dessas classes. Agregava em seu rol de membros, além de mé-
dicos e farmacêuticos, outros profissionais como veterinários, químicos, cirurgiões-dentistas e um 
naturalista, o notável Emílio Goeldi, diretor da principal instituição científica da região, o Museu 
de História Natural do Pará. Para dirigir os trabalhos nos anos de 1898-1899, foi eleita uma direto-
ria administrativa e seis comissões permanente sendo, posteriormente, criada uma Comissão de 
Higiene, consequência do grande volume de trabalhos desse campo apresentados para discussão 
pelos associados e que acabavam sobrecarregando a comissão responsável, no caso, a comissão de 
Ciências Médicas. A essas comissões cabia o papel de avaliar a admissão de novos membros, bem 
como analisar os trabalhos que eram submetidos para discussão pelos membros da associação. 
Também era função dessa Sociedade auxiliar o governo nas políticas públicas, principalmente as 
ligadas a higiene da capital. Essa estratégia, permitia a associação propor ao governo do Estado, 
os projetos que eram de interesse dos associados, como a criação de um Sanatórios e uma Poli-
clínica, especialmente para o tratamento da tuberculose, e a criação de uma Escola de Farmácia. 
Essa proximidade também possibilitou a associação, solicitar permissão para que seu periódico, a 
Revista Pará-Médico, criada em 1900 e que tinha como finalidade difundir as ideias cientificistas da 
época, fosse impressa na tipografia do Diário Oficial do Estado. Atenta as discussões que poderiam 
fomentar o desenvolvimento da medicina científica, essa instituição buscava difundir os discursos 
higienistas da época e que estavam de acordo com os interesses do governo. Questões ligadas ao 
campo da higiene, predominavam nas publicações da revista Pará-Médico. Assim, o saneamento 
e o higiene pública eram discursos sempre presentes em suas discussões, correspondendo assim 
com as palavras de ordem do período, propostas para a provimento do progresso do país.

Eucléia Gonçalves dos Santos (Faculdade de Pato Branco)
• Conflitos, embates e controvérsias na definição da Medicina Legal no Brasil: Afrânio Peixoto e 

seus interlocutores (1911- 1946)
O objetivo desta comunicação é discutir a atuação de Afrânio Peixoto (1876-1947) nos quadros do 
pensamento político e científico da primeira república, no que se refere a seu esforço em constituir 
um campo de conhecimento, reconhecimento e legitimação de um saber científico pautado na 
prática da Medicina Legal. A partir da metodologia sugerida por Quentin Skinner acerca do con-
textualimo linguístico e dos atos de fala investigaremos a obra “Medicina Legal” publicada em 1911 
e reeditada até o ano de 1946, constituindo nove edições. Trata-se de investigar a obra a partir das 
intenções e motivações do autor, bem como identificar os conflitos e controvérsias nas quais esta-
va tomando parte, ao tentar definir, estruturar e delimitar o campo da Medicina Legal no Brasil. A 
partir daquilo que sugeriu Quentin Skinner, objetiva-se reconstruir o contexto de produção destes 
conhecimentos, bem como identificar os interlocutores de Afrânio Peixoto na tentativa de percor-
rer as delimitações do campo tecido pelo médico, bem como das intenções que o autor possuía ao 
dizer o que disse, constituindo uma intervenção polêmica nos conflitos ideológicos do seu tempo.
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Luiz Carlos Silva Conceição (Semed Moju/Pa)
• Discursos Higienistas na Escola Normal do Pará

O objetivo deste trabalho é analisar os discursos higienistas na Escola Normal do Pará, mais espe-
cificamente os que circularam nos currículos, regulamentos e livros didáticos da instituição, entre 
1890 e 1930. O marco inicial coincide com o início da Primeira República, momento em que se 
privilegiou um novo olhar para a Escola Normal do Pará, aos moldes da ordem dos discursos cien-
tificistas desse período, dentre eles o discurso higienista. O marco final se dá por ser o fim da Pri-
meira República e abranger a última reforma que a instituição passou em 1924. A Escola Normal do 
Pará, atualmente denominada Instituto de Educação do Estado do Pará, foi criada em 1871, com 
a finalidade de formar professores para atuarem no ensino primário paraense. Com isso, chegava 
a Belém, que era a porta de entrada dos bens materiais e ideológicos da Amazônia, um modelo de 
instituição nascido na Europa, portadora dos valores da Racionalidade Científica Moderna. Desde 
sua criação até 1889 a Escola Normal passou por acentuada instabilidade, chegando a ser extinta 
duas vezes, a primeira em 1872, sendo recriada em 1874 e dez anos depois passou pela a segunda 
extinção em 1885, voltando a ser recriada em 1890, para, desde então, manter-se viva até os dias 
de hoje. Essa recriação da Escola coincide com a fase em que Belém passa a ser palco de inten-
sas transformações de ordem higienista, impulsionadas pelo aquecimento econômico do ciclo da 
borracha e pelo discurso modernizador da República. Essas transformações ocorreram na capital 
tanto no seu espaço público como no espaço privado, bem como nos hábitos e costumes da po-
pulação local. Nessa empreitada a figura dos médicos higienistas exerceram um papel importante, 
pois amparados pelo cientificismo da época, eles foram reconhecidos como os detentores do co-
nhecimento verdadeiro, e procuravam submeter as outras áreas do saber aos seus preceitos. Sendo 
assim, a educação escolar se tornou um dos principais alvos dos higienistas, e as escolas passaram a 
ser receptáculos dos seus discursos, que sob vários aspectos sofreram modificações, que iam desde 
a edificação dos prédios escolares até as alterações nos currículos das escolas, todas elas em prol do 
ideário higienista modernizador e civilizatório. A Escola Normal sofreu a influência desse momen-
to, pois exigências próprias do Higienismo, como ser vacinado e não sofrer de doença contagiosa 
restringiam a candidatura dos discentes a uma vaga. O currículo apresentou disciplinas como Hi-
giene e Higiene Escolar e médicos tornaram-se paulatinamente os catedráticos de tais disciplinas.

Helber Renato Feydit de Medeiros (UFRJ)
• O curso de partos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no século XIX

O presente trabalho tem como objetivo informar os dados da pesquisa sobre o curso de partos da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e apresentar a documentação encontrada sobre o mes-
mo no Centro de Documentação do Ensino Médico - CEDEM/CCS-UFRJ.

Renata Soares da Costa Santos (SEEDUC RJ)
• Investigação de doenças tropicais nas margens do Atlântico: arquitetura hospitalar no início 

do século XX.
Os preceitos de arquitetura hospitalar e os pressupostos teóricos sobre doenças e doentes, em 
voga pela medicina no fim do século XIX e início do XX, contribuem para compreender o projeto 
de construção de dois hospitais erguidos no início do século XX para pesquisa nas chamadas do-
enças tropicais: o Hospital Colonial de Lisboa e o Hospital de Manguinhos. 
O primeiro hospital, datado de 1902, foi construído na cidade de Lisboa, junto à Escola de Medici-
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na Tropical. Após uma década de sua criação e funcionamento, iniciou, na cidade do Rio de Janeiro, 
as obras para construção do Hospital de Manguinhos. Além de sua localização geográfica, os espa-
ços hospitalares apresentam outras peculiaridades, como sua dinâmica interna, seu público-alvo, 
seus profissionais envolvidos e, até mesmo, seus interesses e objetos de investigação. No entanto, 
esses hospitais apresentam semelhanças que não podem ser ignoradas, como o surgimento de 
seus projetos com a finalidade de alimentar pesquisas clínicas em instituições congêneres – no 
caso português, a Escola de Medicina Tropical, e no caso brasileiro, o Instituto Oswaldo Cruz. 
No intuito de apresentar semelhanças e peculiaridades entre estes hospitais, nosso trabalho pro-
põe uma análise dos projetos de construção do Hospital Colonial de Lisboa e do Hospital de Man-
guinhos a partir de critérios estabelecidos pelo modelo de arquitetura pavilhonar, buscando, com 
isso, argumentos que ajudem a nutrir pesquisas a respeito das investigações científicas sobre doen-
ças e doentes realizadas nesses espaços ao longo das primeiras décadas do século XX.

Milena da Silveira Pereira (PPG-História UNESP/Franca)
• A saúde da colônia nos primeiros escritos da Academia das Ciências de Lisboa

O século XVIII português notabilizou-se, entre outros acontecimentos de ordem política e social, 
pela tentativa de seus homens de letras de forjar uma nova cultura, vinculada à razão e à experi-
ência, e de superar o descompasso intelectual de Portugal em relação a outras nações europeias 
modernas. Foi nesse tempo que veio a lume a Academia Real das Ciências de Lisboa, em 1779, com 
o projeto de gerar conhecimentos científicos úteis aos portugueses e às suas colônias nos mais di-
versos âmbitos, inclusive na medicina. A proposta desta exposição, partindo do mapeamento e da 
análise das primeiras produções desta Academia..., é examinar que tipo de menção os portugueses 
passaram a fazer da saúde e da doença no Brasil, ou seja, o que se relatou a respeito dos cuidados 
médicos nesta colônia num tempo em que o saber em Portugal buscava afirmação sobre novos 
parâmetros.

 Angela Beatriz Pomatti (Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul)
• A utilização da metodologia de História Oral na ampliação das fontes documentais do 

Museu de Historia da Medicina do Rio Grande do Sul.
O projeto “Médicos do Rio Grande do Sul: faço parte desta História”, retoma a ideia que norteou a 
criação do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM), baseando-se em entre-
vistas com médicos que atuaram ou ainda atuam no estado e que contribuíram para a formação 
do campo médico.
A oralidade faz parte da dinâmica social desde o “surgimento da palavra”. A partir da tradição oral 
o conhecimento foi (e é) partilhado, histórias são construídas e o passado rememorado. Nesse sen-
tido, o projeto busca apresentar ao público que visita o museu a trajetória da medicina e da saúde 
pública no Rio Grande do Sul, através de relatos de profissionais que tiveram sua vida ligada à saúde 
e a medicina gaúcha, revelando assim aspectos médicos e sociais de diferentes períodos históricos. 
Desde o ano de 2006 o Museu aposta na realização de entrevistas com profissionais médicos gaú-
chos, a fim de registrar suas trajetórias de vida. O material produzido por estas entrevistas compõe 
o Acervo Audiovisual da instituição e está disponível para historiadores, pesquisadores e demais 
interessados para consulta/pesquisa, na sede do Museu e também na internet, universalizando o 
acesso.
A metodologia utilizada no projeto é a história oral temática, onde o entrevistado centra sua fala 
na sua formação médica e sua atuação profissional. Os relatos autobiográficos coletados neste tra-
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balho de história oral revelam o quanto a história de vida de cada indivíduo pode ser valiosa para a 
percepção da memória social, entendida aqui como memória coletiva de um determinado grupo. 
Estas histórias de vida são, portanto, patrimônio imaterial do grupo social ao qual a pessoa perten-
ce – nesse caso uma categoria profissional. Este patrimônio deve ser preservado tanto quanto os 
bens materiais que são reflexos dessa memória coletiva.
Além da ampliação de fontes para pesquisadores da área o projeto pretende ainda elaborar ex-
posições sobre o tema, visando sempre e estimular os visitantes a se verem como partícipes da 
história, como agentes históricos. As exposições objetivam ainda, além de dar visibilidade ao acer-
vo produzido, também divulgar entre pesquisadores e historiadores locais a disponibilidade do 
acervo, promovendo o interesse dos mesmos pelo tema da saúde e da medicina no Rio Grande do 
Sul. Pretende-se ainda sensibilizar e estimular que outros médicos para darem seus depoimentos e 
conhecer o trabalho do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul.

Mariza Pinheiro Bezerra
• Instituto Oswaldo Cruz no Maranhão: ideário formador e ações iniciais (1919-1922)

O objetivo deste estudo é analisar a formação e atuação da Filial do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) 
no Maranhão, entre os anos 1919-1922. Criada através do decreto n. 13.527 de 26 de maio de 
1919, objetivo desta filial era estabelecer em São Luís, capital do Maranhão, um centro de pesquisa 
e tratamento de doenças, sintonizado aos preceitos do sanitarismo vigente. Para isso, o médico 
Cassio Miranda, nomeado por Carlos Chagas para a direção da filial dividiu a estrutura física da 
instituição da seguinte forma: “Secção de Bacteriologia, “Instituto Vacinogenico”, “Secção do Insti-
tuto Pasteur” (para tratamento e administração da vacina antirrábica) e um “Posto anti-ophídico”. 
A análise dos relatórios produzidos por Cassio Miranda nos permite afirmar que esta iniciativa do 
Instituto de Manguinhos tinha como alvo combater as endemias rurais no Maranhão e, mesmo, 
produzir vacina antivariólica para outras capitais, como Belém, Teresina e Fortaleza. Consideramos 
que a formação da filial do IOC no Maranhão insere-se em um panorama maior, notoriamente 
marcado por dois acontecimentos. Em primeiro lugar, está ligada à consolidação do Instituto de 
Manguinhos como “agência do poder central”, com seus cientistas “reconhecidos” e que se “re-
conhecerão como agentes e porta-vozes da nação”, como explicam Benchimol e Teixeira (1993, 
p.16). Em segundo, está pautada no movimento pelo saneamento do Brasil, fenômeno prevalente 
nas três primeiras décadas do século XX, que lançava um olhar mais atento à realidade das popu-
lações do interior do país (LIMA; HOCHMAN, 2000). Nesta lógica, o Maranhão será considerado 
sertão e, por isso, começava a despertar atenção das autoridades sanitárias federais, no tocante à 
prevalência de doenças endêmicas e a reincidência de outras, como a peste bubônica. Trata-se de 
um estudo preliminar que evidencia as possíveis motivações para a instalação desta filial em São 
Luís, destacando, principalmente, as dificuldades encontradas pelo diretor Cassio Miranda para 
exercer suas atividades. Caracteriza-se o ideário formador de ações voltadas ao enfrentamento de 
endemias nas zonas rurais do Brasil e, consequentemente, no Maranhão, considerando a tese de 
Rosenberg (1992, p.XVIII) para o qual as doenças são socialmente “emoulduradas” (framed) atra-
vés de técnicas intelectuais e sociais que lhe conferem identidade. Enfatiza-se as conquistas auferi-
das pela filial do Instituto até o ano de 1922, sobretudo, no que diz respeito às atividades ligadas ao 
laboratório e à produção de vacina.

Mônica de Paula P. da Silva Age
• Hospital Real Militar de Goiás: os internos e as suas enfermidades (séculos XVIII-XIX)
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Com base em fontes documentais e estudos que contemplam a história da medicina luso-brasilei-
ra durante o setecentos e inicio do oitocentos, descreve-se o Hospital Real Militar de Vila Boa de 
Goiás, considerando às categorias de doentes internados e as doenças predominantes no hospital 
durante o período de seu funcionamento, 1750 a 1824. Aponta-se, ainda, algumas medidas tera-
pêuticas empregadas no tratamento dos internos desse nosocômio. Mister entender que hospital, 
doentes e enfermidades fazem parte de um processo histórico e que devem ser analisados consi-
derando as influências de fatores temporais e sociais. Dessa forma, pretende-se contribuir com a 
produção do conhecimento relativa à história da saúde e da doença que contempla o período ora 
proposto.

Ana Carolina Vimieiro Gomes (UFMG)
• Medicina, ciências de laboratório e a criação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, 

1920-1960
Este trabalho decorre de uma pesquisa que tem como proposta produzir registros da memória 
científica (oral, documental e iconográfica) e analisar a história das atividades de pesquisa científica 
das comunidades científicas do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Não se trata aqui de uma memória e história institucional aos moldes tradicionais, ou 
seja, celebrativa, cronológica, fatual, laudatória e hagiográfica. Busca-se pensar essa instituição de 
modo mais amplo, como um lugar onde interesses sociais e científicos se encontraram para afirmar 
modos de fazer e ensinar as ciências biológicas e biomédicas. O propósito principal é compreender 
a implantação, o desenvolvimento e a consolidação de suas atividades científicas (que se atrelam 
e tencionam às de ensino), considerando as várias comunidades científicas (e seus diversos modos 
de fazer ciência), os apoios políticos (ou não) de grupos sociais, dentro e fora da universidade, os 
anseios governamentais e de instâncias privadas para a ciência. O ICB foi oficialmente fundado em 
novembro de 1968, a partir do desmembramento da Faculdade de Filosofia, em decorrência da 
Reforma Universitária daquele mesmo ano. Nesse início, suas atividades administrativas, de pesqui-
sa e ensino encontravam-se dispersas em várias unidades acadêmicas. Tal característica nos leva a 
considerar que não há como compreender a história do ICB sem se ter em conta algumas questões 
do momento pré-ICB, ou seja, aquelas relacionadas ao seu processo de institucionalização. Mes-
mo antes da Universidade de Minas Gerais ser federalizada em 1949, havia toda uma dinâmica de 
pesquisa científica nas Faculdades de Medicina, de Filosofia, Veterinária, Farmácia e Enfermagem, 
por exemplo, que acabou por ser reunida no novo instituto. A intenção é tentar entender as novas 
configurações nas comunidades e no fazer científico das várias frentes das ciências biológicas oca-
sionadas pela institucionalização do ICB. Para além de um projeto de unificação e centralização do 
ensino das ciências básicas em um único instituto, percebemos que o ICB também foi concebido 
segundo um projeto de desenvolvimento científico baseado nas ciências de laboratório, ou seja, 
nas ciências biomédicas. Tal projeto foi proveniente da medicina que, desde os anos 1920, fomen-
tada pela Fundação Rockefeller, promoveu a formação de pesquisadores no exterior nas áreas de 
bioquímica, microbiologia, parasitologia, fisiologia e morfologia bem como a implementação de 
laboratórios que acabaram por compor o ICB posteriormente.

Liane Maria Bertucci (Universidade Federal do Paraná)
• O terrível caso da família Schonhardt durante a gripe espanhola: dos jornais paulistanos ao 

Parecer Médico Legal
A partir da confirmação oficial dos primeiros casos de gripe espanhola na cidade de São Paulo, em 
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meados de outubro de 1918, ações implementadas pelo Serviço Sanitário do Estado para comba-
ter a epidemia foram realizadas com a concomitante organização de um aparato particular de au-
xílio aos gripados e seus familiares. Entidades civis e pessoas que não atuavam na área da saúde ou 
em órgãos dos governos municipal ou estadual ajudaram no combate à doença e suas desastrosas 
consequências: da doação de camas para os doentes até a distribuição de sopa aos necessitados 
(enfermos e seus parentes). Mas, a multiplicação vertiginosa do número dos que contraíram a 
moléstia resultou em impacto avassalador sobre vários moradores de São Paulo e muitos suicídios 
e mortes violentas relatos nos jornais diários da cidade foram atribuídos às desordens metais mo-
tivadas ou desencadeadas pela influenza espanhola. “Delírio da febre” ou “delírio da gripe” eram 
as expressões mais utilizadas para nomear a situação desses “espanholados” que cometiam atos 
extremos; palavras assustadoras, mas que também poderiam sugerir um ato provocado por estado 
doentio passageiro. Entretanto, em dezembro de 1918, manchetes dos jornais O Estado de S. Paulo 
e O Combate utilizaram outras palavras para anunciar o caso da família Schonhardt (ou Schonar-
dt): “loucura religiosa” e “loucura trágica”. Nesta comunicação, intitulada “O terrível caso da família 
Schonhardt durante a gripe espanhola”, destaco este caso que envolveu imigrantes alemães: o pai, 
Ernest, foi asfixiado e degolado pela esposa e pelo filho. Um episódio tétrico, no qual o fanatismo 
religioso teve papel fundamental, com grande repercussão na imprensa paulistana e Parecer Médi-
co Legal publicado por dois respeitáveis periódicos médicos-científicos da capital paulista, o Bole-
tim da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e os Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia.

Tania Maria Fernandes (Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz)
• Trajetória do Instituto de Malariologia: produção de DDT e BHC no controle de endemias 

rurais (1946-1976)
A trajetória do Instituto de Malariologia (IM), criado em 1946, no Rio de Janeiro, para pesquisa, 
ensino e fabricação de inseticidas (BHC e DDT) para o controle da malária, está diretamente rela-
cionado à história do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Far-Manguinhos/ Fiocruz). O IM foi 
instalado em 1949, em caráter provisório, na ‘Cidade dos Meninos’ (instituição ligada à Fundação 
Abrigo Cristo Redentor), em terreno de propriedade do governo federal. A provisoriedade não 
cumprida e o uso do terreno geraram desavenças por vários aspectos, inclusive, a possível conta-
minação do solo e das pessoas que ali viviam e transitavam. Suas ações foram ampliadas, incorpo-
rando a schistossomose, a doença de Chagas, a peste e outras doenças endêmicas, mantendo, no 
entanto, sua denominação até 1956.
Várias mudanças em torno do IM e destes inseticidas marcaram a década de 1950, no âmbito ins-
titucional, econômico e político. O Ministério da Saúde foi reorganizado, instituindo o DNERu, o 
Serviço de Produtos Profiláticos (SPP) (a partir do IM) e o Instituto Nacional de Endemias Rurais 
(INERu). A fabricação do BHC foi interrompida, diante do alto custo do cloro importado, manten-
do-se o DDT sob a responsabilidade do SPP, que foi ampliado para fabricação de medicamentos, 
ocupando a Cidade dos Meninos, o instituto mineiro René Rachou e um prédio em São Cristóvão.
A utilização do DDT, ao final de 1950, era bastante polêmica dada sua alta toxicidade, o que não 
impediu que os Estados Unidos propusessem o fornecimento gratuito de DDT para o Brasil, para 
evitar o fechamento de suas fábricas de inseticida pela condenação do produto como defensivo 
agrícola naquele país.
Além destas questões, o uso da Cidade dos Meninos era constantemente questionado por parte 
dos responsáveis, o que provocou, na década de 1960, a transferência para o terreno do Instituto 
Oswaldo Cruz em um prédio onde se instalaria um hospital, e que hoje abriga a Escola Nacional de 
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Saúde Pública, sendo logo depois transferido para outro prédio no mesmo terreno.
Na década de 1970 a criação da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (atual Fundação Oswaldo Cruz) 
incorporou ao Instituto Oswaldo Cruz o Serviço de Produtos Profiláticos (que passou a Instituto 
de Produção de Medicamentos- IPROMED), com sua ampliação incluindo a preparação de soros e 
vacinas. Mais uma mudança institucional, se colocou com a separação de atribuição e de produção 
entre fármacos e produtos biológicos, dando origem a Far-Manguinhos (Instituto de Tecnologia 
em Fármacos) e Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos). 
Além de um estudo sobre trajetória institucional este estudo levanta algumas questões em torno 
da produção de inseticidas e dos interesses nacionais e internacionais sobre o controle de doenças 
endêmicas.

Everton Reis Quevedo (MUHM)
• “Uma mão protetora que os desvie do abismo”: sociedade portuguesa de beneficência de 

porto alegre e seu hospital (1854 – 1904)
O objetivo desta investigação é recuperar e evidenciar a trajetória da Sociedade Portuguesa de 
Beneficência de Porto Alegre e de seu maior investimento, o Hospital Beneficência Portuguesa 
de Porto Alegre, do ponto de vista de sua inserção na cotidianidade médico-social da capital da 
Província do Rio Grande do Sul. Tal instituição fora criada em 1854 por portugueses que buscavam 
melhorias nas suas condições de vida. Nos anos seguintes a entidade ergueu um imponente prédio 
em uma via central da cidade, passando a atender a população de um modo geral. 
O hospital constitui-se em um campo documental, não sendo somente um lugar de cura, mas de 
registro, acúmulo e formação do saber. Neste sentido, o Hospital Beneficência Portuguesa de Porto 
Alegre possui acervos inexplorados, que registram o cotidiano das doenças e dos processos ligados 
a cura e ao “acudir”.

Carla de Oliveira Arcebispo (Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais)
• Estruturação da Escola de Enfermagem Hugo Werneck: O legado da Santa Casa de 

Misericórdia de Belo Horizonte
Esta comunicação tem como objetivo apresentar o início da estruturação da Escola de Enferma-
gem Hugo Werneck na capital mineira. Hugo Werneck foi o médico responsável por integrar a pri-
meira equipe de Irmãs religiosas à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Vinculada a esta 
instituição a escola iniciou suas atividades em abril de 1945 e foi dirigida por Irmãs da Congregação 
Missionárias Servas do Espírito Santo que já atuavam no Hospital desde 1909. Sinônimo de rigor e 
qualidade técnica o ensino da enfermagem se estrutura na orientação católica. Assim, com a cria-
ção da referida escola, novos caminhos perpassam as práticas assistenciais e a profissionalização da 
enfermagem apontando a caridade católica como pedra fundamental dos pilares da enfermagem.

Cláudia Regina Ferreira Santos (Instituto Evandro Chagas)
• Expedições na Amazônia: a atuação do Instituto Evandro Chagas na Região Amazônica 

durante a década de 1940
O objetivo do trabalho é investigar a atuação do Instituto Evandro Chagas (IEC) ao longo da déca-
da de 1940, especialmente no que diz respeito às viagens científicas que foram realizadas por suas 
equipes pelo interior da Amazônia. Foi a época a partir da qual ele foi incorporado ao Serviço Es-
pecial de Saúde Pública (SESP) como laboratório central e também o período inicial dos trabalhos 
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do SESP na região, com propósitos bem definidos, explicitados nos Acordos de Washington. Há 
que se observar de que forma tal projeto se entrelaçou com as políticas de saúde pensadas para o 
interior do país na era Vargas. 
O IEC é um órgão de pesquisa que atua na área de biomedicina e na prestação de serviços em 
saúde pública, sediado em Belém – PA. Foi criado em 1936, ligado à esfera estadual, mas orientado 
cientificamente pelo Instituto Oswaldo Cruz, por meio da atuação do médico Evandro Chagas, que 
foi o responsável pela sua configuração inicial. Nessa época, a Instituição tinha um projeto estabe-
lecido, que era investigar a leishmaniose visceral, detectada em amostras de fígado do Serviço de 
Febre Amarela, provenientes de regiões do interior do país. 
Até 1940, ano da morte de Chagas, as expedições científicas do IEC organizaram-se para atender 
ao projeto em questão e também para investigar outras moléstias, como a malária e a filariose. 
Após a morte de seu mentor, há um período relativamente nebuloso, que vai até 1942, quando o 
IEC é solicitado ao governo Estadual pelo SESP, órgão ligado ao Ministério da Educação e Saúde, 
mas subordinado diretamente ao Ministro, com total autonomia, que tinha entre seus objetivos 
sanear o vale do Amazonas. Tal saneamento era necessário para a extração da borracha, estratégica 
no esforço de guerra norte-americano e dos aliados, já que o fornecimento da matéria-prima pelos 
produtores asiáticos havia sido interrompido.
Essa nova gestão possibilitou um considerável aumento nas verbas do IEC. Se antes, as viagens 
eram feitas precariamente em aviões de lona do Correio Aéreo Nacional, e o IEC vivia sob temor 
de cortes de verbas, posteriormente, sob os auspícios do SESP, tais viagens serão intensificadas e 
realizadas com muito mais recursos.
Com o final da guerra, os objetivos iniciais do SESP com relação à Amazônia foram, de certa forma, 
extintos. A própria prorrogação dos contratos se dará envolvendo períodos mais curtos, pela incer-
ta participação norte-americana nos financiamentos, dificultando o planejamento. De que forma 
essas expedições de pesquisa do IEC foram afetadas e quais suas contribuições ao longo da década 
é o que será observado.

Renata Palandri Sigolo (UFSC)
• Encontros e desencontros de duas medicinas : memórias sobre a acupuntura em 

Florianópolis
Em 1994, foi criado o Ambulatório de Acupuntura do Hospital Universitário na Universidade Fe-
deral de Santa Catarina. Este espaço esteve, desde seu início, vinculado ao curso de Medicina, cujos 
fundamentos foram predominantemente estabelecidos com base na biomedicina. Mesmo tendo 
sido reconhecida como especialidade médica em 1995, a acupuntura nunca deixou de ser vista 
com desconfiança pela academia. Como, então, foi possível introduzir um ambulatório que ofere-
cia treinamento aos estudantes de Medicina e tratamento à comunidade tendo como foco esta te-
rapêutica pertencente à Medicina Tradicional Chinesa. A presente comunicação pretende delinear 
alguns pontos de resposta a esta problemática tendo como referência as entrevistas concedidas 
por três médicos envolvidos na fundação do ambulatório e que ainda exercem a acupuntura em 
diferentes espaços profissionais.
A análise destas fontes leva em conta que a produção das mesmas é resultado da interação en-
tre entrevistadores e entrevistados, no sentido de construir uma memória sobre o passado tendo 
como referência o tempo presente. A narrativa dos entrevistados é uma forma de construção do 
discurso sobre uma forma de curar “estranha” à biomedicina, que revela a vontade de conquistar 
espaço dentro do edifício bem resguardado do monopólio da “arte de curar”.
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A teia de relatos construida a partir dos depoimentos colhidos é formada por representações sobre 
o que era a acupuntura na década de 1990 e como pode ser exercida em um ambiente aparen-
temente hostil para uma racionalidade médica oriental. São particularmente significativos para 
compreendermos o encontro entre duas formas de conhecimento sobre saúde, doença e corpo, 
seus mecanismos de diálogo e exclusão.

João Marcos Barbosa Marinho (COC - FIOCRUZ)
• A Desqualificação Do Optometrista Como Profissional De Saúde Visual no Brasil

O objetivo desse trabalho é propor uma reflexão sobre as fontes que norteiam a pesquisa sobre o 
projeto de saúde visual institucionalizado pelo Governo Brasileiro que, por decreto, na década de 
1930, excluiu a optometria do rol de profissões licitas da área de saúde. 
Os optometristas, no Brasil oitocentista, eram conhecidos como ópticos científicos na região su-
deste ou ópticos mecânicos no nordeste, circulavam pelas principais cidades fazendo o “exame de 
vista”, produzindo lentes artesanalmente a partir de vidros especiais importados da Europa.
No século XX o conflito com os médicos desembocou no decreto de 1932 e na proibição da prática 
da optometria. 
O tema foi pouco abordado pela historiografia. Usamos como fonte principal a serie de reporta-
gens sobre a optometria publicada no jornal paulistano Folha da Manhã em 1931. Nestas reporta-
gens os principais médicos ligados à saúde visual e os principais optometristas buscam convencer 
os leitores dos motivos que permitiriam, ou não, a pratica da optometria no Brasil, sempre buscan-
do, parte a parte, fundamentação na ciência. Usamos como fonte complementar periódicos mé-
dicos, entrevistas publicadas em revistas especializadas, atas de congressos médicos, documentos 
produzidos pelo Estado e legislação pertinente.
Por fim, apontamos os desdobramentos dessas políticas durante o século XX e XXI que culminou 
com o veto da Presidente Dilma ao inciso da “Lei do Ato médico” que revalidaria os Decretos do 
Presidente Vagas.

Daniel Oliveira (UFRGS)
• A História Social e a análise sobre mortalidade e doenças no século XIX: interrogações, 

limitações e possibilidades
Desde os estudos pioneiros de Mary Karasch (1972) - A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro (1808-
1850), e de Iraci Del Nero da Costa (1976) - Vila Rica: mortalidade e morbidade (1799-1801), am-
bos produzidos na década de 1970, análises sobre as condições de saúde, doença e mortalidade 
de determinados grupos populacionais do Brasil, principalmente dos escravos, relacionando-as a 
aspectos sociais, geográficos, econômicos, étnicos, gênero e aos diferentes mundos do trabalho 
aos quais aquelas populações estavam incluídas, vêm ganhando cada vez mais espaço nos estudos 
de História do Brasil, bem como, na nova História do Atlântico e da Diáspora Africana, no século 
XIX. Dos anos 70 até a atualidade, passos importantes foram dados para a qualificação das análises 
que interligam doenças, escravidão, mortalidade e condições de vida e trabalho: por um lado, este 
ganho em qualidade está relacionado ao maior conhecimento sobre o tema, oportunizado pelo 
crescimento significativo de trabalhos na área, o que inclui a produção de vários artigos científicos, 
monografias, dissertações, teses, grupos de estudos, pesquisas e encontros acadêmicos; de outra 
maneira ganhou-se mais, principalmente - em alguns desses novos estudos -, pela revisão, questio-
namentos e avanços teóricos e metodológicos realizados, especialmente, sobre o que foi produzi-
do pelos autores inicialmente trazidos. No entanto, ressalta-se que os trabalhos de Costa e, princi-
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palmente de Karasch, ainda se constituem como as principais referências metodológicas e teóricas 
para a realização de pesquisas nesta área. Desse modo, por meio de análise sobre alguns destes 
novos estudos (realizados pelos seguintes autores, entre outros: BARBOSA, 2008 e 2010; EUGÊNIO, 
2000; KODAMA, 2012; MOREIRA, 2010; NASCIMENTO, 2006; NOGUEIRA, 2012, PORTO, 2007) e 
de pesquisa empírica que está sendo realizada dentro desta temática para a cidade de Porto Alegre, 
algumas perguntas se impõem para guiar esta reflexão, com o intuito de gerar problematizações, 
oportunizar o debate e pensar coletivamente sobre a construção, desenvolvimento e futuros ca-
minhos para este campo de conhecimento histórico e historiográfico: até que ponto a análise da 
morbidade e mortalidade pode nos dizer algo sobre as condições de vida de uma dada população? 
Quais são os limites e as possibilidades das fontes utilizadas para tais pesquisas, e ainda, em relação 
à metodologia aplicada? Como progredir neste sentido? Eis as indagações que constituem o nexo 
central desta comunicação.

Julio Cesar Pereira da Silva
• Discursos Médicos Acerca da Saúde e Mortalidade Infantis Durante o Porfiriato (1876-1911)

Este trabalho propõe compreender as mudanças nos discursos médicos acerca da saúde e mor-
talidade infantis nas últimas décadas do século XIX até as décadas iniciais do século seguinte, na 
Cidade do México. Especificamente, o recorte deste projeto tende a enfocar o período histórico em 
que o México foi governado pelo general Porfírio Díaz (1876-1911), no qual a preocupação com o 
corpo infantil adquire maior visibilidade das autoridades médicas e políticas. O trato com a saúde e 
o bem-estar do infante se intensifica e a concepção a respeito da criança modifica-se. Os pequenos 
passam a ser tratados como pessoas frágeis que necessitam de cuidados especiais para se tornarem 
adultos saudáveis e disciplinados, de acordo com as pretensões de determinados grupos. Para a 
realização desta investigação, assim sendo, o projeto contará com a análise de teses médicas e do 
periódico médico “Gaceta Médica de México” e leituras de literatura especializada.

Luiza Iolanda Pegado Cortez de Oliveira (Governo do EStado da Paraíba)
• Higiene é norma: salubridade pública na cidade da Paraíba oitocentista

Este artigo tem por objetivo analisar transformações pelas quais a cidade da Paraíba passou, espe-
cialmente a partir da segunda metade do século XIX, para se adequar às determinações relaciona-
das à salubridade pública. Como aliado do governo provincial no combate às doenças, à sujeira e 
à promiscuidade, fora criado, em 1848, o cargo de “inspetor de higiene”, que perdurou até 1910 e 
buscava perscrutar os indivíduos e a cidade. O cargo era exercido por um médico que, em momen-
tos de epidemias e necessidade de vacinação, era convocado para atuar no combate e controle das 
doenças. Desse modo, com base em relatórios de presidentes da província paraibana, relatórios 
dos inspetores de higiene e jornais da época, buscou-se compreender alguns personagens que de-
tiveram o cargo de inspetor de higiene, e como as novas determinações sanitárias de organização 
e saúde, aliadas aos princípios higienistas e apoiadas na normatividade jurídica, interferiram na 
dinâmica da sociedade paraibana.

Anderson José de Almeida Narciso
• O médico e a escola: a educação nas discussões da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz 

de Fora (1904 – 1920).
O presente trabalho tem como objetivo analisar as discussões da Sociedade de Medicina e Cirurgia 



938

de Juiz de Fora (SMCJF), Minas Gerais, sobre a inspeção médica nas escolas. Pretende compreender 
como foi à participação dessa associação profissional nos grupos escolares da cidade entre 1904 e 
1920. O grupo escolar teve origem na Lei João Pinheiro de 1906 que reformou o ensino primário no 
estado com a intenção, entre outras, de criar um novo padrão de ensino que fosse salubre. Inicial-
mente foram privilegiadas questões relativas a infraestrutura e ao ambiente físico da escola. Entre 
as décadas de 1910 e 1920 novos temas foram surgindo nos debates médicos, como por exemplo 
a inspeção escolar. A figura do médico na escola vinha sendo discutida em Juiz de Fora deste o 
começo do século XX. Os médicos juiz-foranos intencionavam ter sua figura como uma presença 
marcante no cotidiano escolar. Uma hipótese inicial é que os médicos, por meio da SMCJF viam o 
seu papel na escola tanto como de pedagogos e produtores de saúde como de criadores e novas 
demandas para a profissão médica, aumentando o seu poder e o seu mercado de trabalho. Estes 
médicos debateram e reivindicaram normas higienistas e, em 1915, logram a instalação de um ga-
binete odontológico para assistência dos alunos pobres no principal grupo escolar da cidade e, no 
ano seguinte, um gabinete médico antropométrico. Estes gabinetes foram mantidos pelos próprios 
médicos até 1920, quando que por lei, o Estado ficou encarregado de subvencionar a assistência 
médica na escola. As principais fontes para este trabalho serão as atas da SMCJF, onde as discussões 
sobre a assistência médica escolar encontram-se presentes, as reportagens de periódicos locais 
como O Pharol e Jornal do Commercio que expressam o desejo dos médicos de se projetarem no 
ambiente escolar e a legislação relativa à educação de 1907 e a 1920, que denotam a posição oficial 
do Estado sobre o assunto. Elas ajudarão para este debate que é mais uma importante contribuição 
para a história da educação e da saúde, tanto local quanto nacional.

Francisco Eduardo Alves de Almeida (Escola de Guerra Naval)
• Os efeitos da Gripe Espanhola na Divisão Naval Brasileira na África em 1918

Em setembro de 1918 aportou na cidade de Dacar no Senegal uma divisão naval brasileira com-
posta de oito navios, dois cruzadores, quatro destróiers, um tender e um rebocador, com cerca de 
1.500 homens para auxiliar o esforço de guerra aliado contra os submarinos alemães que atuavam 
no ocidente da África. O envio dessa divisão foi o resultado de um acordo entre o Brasil e as po-
tências aliadas logo após a declaração de guerra do Brasil contra o Império Alemão em razão do 
afundamento do navio mercante “Macau” em outubro de 1917. Essa divisão ficaria subordinada a 
força naval britânica que estava sediada em Gibraltar.Logo após a chegada a Dacar a divisão naval 
foi atingida pela segunda onda da Gripe Espanhola naquele mês de setembro de 1918 que ceifou 
milhares de vidas em todo o mundo. Particularmente em Dacar essa pandemia foi extremamente 
virulenta. No caso da divisão naval brasileira morreram de gripe cerca de 10% dos tripulantes, 157 
tripulantes, tendo sido a divisão naval mais atingida por esse surto no oeste africano. O que se pre-
tende com esse estudo é verificar os efeitos, a profilaxia utilizada e os motivos que levaram a divisão 
naval brasileira a ser a que mais sofreu com essa gripe devastadora naquela região.

Vera Lucia Martins de Moraes (Universidade Veiga de Almeida- Campus Tijuca)
• Sanitarismo e Saúde Pública sob a ótica de Nina Rodrigues

O presente artigo tem o objetivo de relacionar o trabalho científico de Nina Rodrigues (1862-1906), 
médico maranhense, com o projeto de Nação e nacionalismo e de povo brasileiro, pelo recorte do 
sanitarismo e saúde pública. Os trabalhos do citado médico, considerado como um racialista pes-
simista, marcaram sua atuação na Escola de Medicina da Bahia como um adepto das teorias euro-
peias que pregavam o determinismo racial e climático que dava ênfase à ideia da degenerescência 
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das raças. A retomada da pesquisa da obra de Nina Rodrigues tem a intenção de buscar, através de 
sua leitura e reflexão, encontrar registros sobre a atuação de Nina relacionada com a saúde e as do-
enças da população pobre, predominantemente negra e mestiça, que vivia nas regiões norte e nor-
deste do Brasil na passagem do século XIX para o XX. Consideramos que esses estudos deixaram 
informações que ficaram como fonte valiosa para pesquisas posteriores sobre o tema em pauta. 
Procuramos destacar sua passagem pela Escola Tropicalista Baiana, ainda na época de estudante de 
medicina, grupo de médicos que, a partir de 1860, já pensava estudar as doenças tropicais embora, 
pelo viés racialista. Destacamos para justificarmos a posição de Nina Rodrigues como higienista os 
seguintes estudos: Contribuição para o Estudo da Lepra na Província do Maranhão (1888/1889); 
Mestiçagem, Degenerescência e Crime (1899); Nina Rodrigues, epidemiologista: estudo histórico 
de surtos de beribéri em um asilo para doentes mentais na Bahia, 1897-1904, publicado pela revista 
História, Ciências e Saúde- Manguinhos (2001). Nina Rodrigues foi um pensador social que ficou 
conhecido pela sua crença na degenerescência da sociedade brasileira e, portanto, demonizado. 
Porém, foi inovador para a sua época porque seus trabalhos procuravam associar teoria e prática 
para explicar os problemas relacionados com as doenças que atingiam grande parte da população 
brasileira. 

Priscila Bermudes Peixoto (Unidental)
• Um fator de degeneração racial: A sífilis sob a perspectiva médica-eugenista.

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o discurso médico eugenista, com ênfase na abor-
dagem paulista, acerca da sífilis. No início do século XX muitos médicos brasileiros aderiram à 
eugenia, ciência de Francis Galton que estimulava o aprimoramento da raça através da obtenção 
de gerações sadias, garantindo assim o progresso da nação. A sífilis, devido à crença de sua heredi-
tariedade e da multiplicidade de outros males que ocasionava, foi considerada um fator de dege-
neração racial, pois comprometia não só o indivíduo enfermo, mas também toda a sua prole. Os 
médicos por se considerarem neste período as autoridades mais competentes para impor padrões 
normativos, comportamentos, hábitos higiênicos e civilizados à população, irão buscar implantar 
uma série de medidas profiláticas contra a sífilis, entre elas a defesa da castidade antes do casa-
mento e a educação sexual. Alguns mais radicais irão defender o exame médico pré-nupcial ou até 
mesmo a esterilização daqueles que fossem considerados incapazes de regenerar-se. Sendo assim, 
o propósito deste estudo é compreender a relação entre raça e saúde pensada pelos médicos eu-
genistas e também refletir sobre a grande intervenção social por eles ambicionada em nosso país.

Débora Michels Mattos (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP)
• Vivendo em morrendo no interior do Hospital de Caridade: doenças e óbitos de africanos e 

afrodescendentes entre os anos de 1850 e 1859
A história da escravidão negra na Ilha de Santa Catarina apenas recentemente vem sendo objeto 
de estudos mais acurados pelos historiadores. No que se refere à problemática da saúde dessa po-
pulação, o acervo documental que integra o arquivo do Imperial Hospital de Caridade de Florianó-
polis, vinculado à Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, caracteriza-se uma fonte de investigação 
e análise bastante profícua. Os livros de registros de internamentos, datados de 1850 a 1859, estão 
ali inseridos. Sua análise permite identificar, para além das enfermidades que faziam padecer a po-
pulação presente na Capital da província catarinense e arredores, aquelas que mais incidiam em 
óbito. Por se tratar de uma amostragem que contemplou tanto pessoas de cor branca quanto afri-
canos e afrodescendentes nas condições de escravos, livres e libertos, oportuniza, ainda, verificar 
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em que medida esta categoria de indivíduos esteve mais vulnerável à aquisição de enfermidades e 
à morte se comparada aos demais.

Heleno Braz do Nascimento (Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande - SME/MT)
• Frutos da caridade: a Comissão Feminina Pró-Lázaros e a profilaxia da lepra em Mato 

Grosso (1894-1924)
Em Mato Grosso, no período aqui privilegiado, muitas pessoas acometidas pela lepra foram se-
gregadas da sociedade e isoladas no Hospital de São João dos Lázaros de Cuiabá, inaugurado em 
25 de abril de 1816. A partir de 1894, o referido hospital passou a ser administrado (em conjunto 
com a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá) pela Sociedade Beneficente da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Cuiabá, que tinha como principal fonte de renda os recursos oriundos da caridade 
pública, concretizada através de legados, de doações individuais e coletivas, de empresas privadas, 
de ligas, associações e comissões femininas, dentre outros fundos. Os sócios da referida Sociedade 
Beneficente valiam-se das obras de caridade para manter os dois hospitais pios sob sua responsa-
bilidade, pois as subvenções do poder público eram insuficientes, escassas e pouco confiáveis. A 
preocupação central desta comunicação é apresentar e discutir a atuação do “elemento feminino” 
na organização desses projetos de arrecadação de cunho caritativo, com destaque para a Comissão 
Feminina Pró-Lázaros, composta por um grupo de “senhoras e senhoritas” da elite mato-grossen-
se, cuja “nobre e caridosa tarefa” (realizar quermesses, festas beneficentes, loterias e a coleta de 
esmolas e donativos diversos) resultou na reforma, ampliação e reinauguração, em 12 de outubro 
de 1924, do Hospital de São João dos Lázaros de Cuiabá. Movidas pelo sentimento de religiosidade 
cristã, de caridade para com “os infelizes doentes do Mal de Hansen” e, principalmente, pela neces-
sidade de se evitar o contágio e garantir a profilaxia da lepra nesta parte mais central da América 
do Sul, aquelas mulheres buscavam assegurar as condições mínimas de sobrevivência aos leprosos 
isolados no Hospital dos Lázaros de Cuiabá, evitando, deste modo, “as frequentes fugas e os possí-
veis e indesejáveis contatos perniciosos” entre os doentes e a população sadia.

Etiane Caloy Bovkalovski (PUCPR)
• Lazarópolis do Prata: uma colônia de leprosos na passagem do século XIX para o XX

Esta pesquisa (em andamento) é sobre as marcas da lepra: marcas físicas e morais. Indiretamente é 
um trabalho que aborda o sofrimento da alma, os estigmas sociais, a exclusão ao longo da História, 
a separação física e o isolamento compulsório dos corpos leprosos. É uma pesquisa que invoca o 
reconhecimento dos Direitos Humanos que remontam à Revolução Francesa iniciada em 1789; na-
quele contexto houve a busca da liberdade, da igualdade e da fraternidade. No início do século XX, 
com a Revolução Russa de 1917, ocorre a busca pela Igualdade: esta inclui direito à saúde e se inicia 
o lento processo de inclusão social dos marginalizados. Para além das discussões contemporâneas 
é necessário ressaltar que “as doenças têm história” (LE GOFF, 1985) e que todos os grupos preci-
sam enfrentar os problemas advindos das mesmas: elas exigem posicionamentos sociais a respeito 
dos corpos doentes, destinação dos mesmos, decisões sobre os tratamentos e sobre as medidas 
profiláticas; as doenças exigem explicações, portanto, expressam muito sobre uma sociedade e 
penetram no universo das representações e no território simbólico. Com a lepra não é diferente: 
o preconceito atrelado à doença perdurou mesmo depois da descoberta científica do seu agente 
causador no final do século XIX. A introdução da doença no Brasil teria se dado por diferentes 
pontos e o desenvolvimento agrícola, industrial e a mineração determinaram circunstâncias favo-
ráveis ao seu progresso. Porém, não há nenhuma mudança significativa no Brasil Colônia e Império 
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como medida governamental para seu combate. Com a Primeira República temos a implantação 
de políticas públicas em relação às doenças que acometiam grande parte da população, entre as 
quais se destacava a lepra. As transformações pelas quais o Brasil passara (trabalho escravo para 
mão de obra remunerada) e a transição na forma de governo (Monarquia para República) traziam 
consigo novas preocupações como a preservação da força de trabalho e medidas que evitassem a 
proliferação de doenças como a varíola, a lepra e a febre amarela, que impediam, de certa forma, o 
desenvolvimento país. A necessidade de “civilizar a nação aos olhos da elite brasileira e dos países 
estrangeiros”. (SOUZA, 2008, p. 04) levou a uma separação médica e jurídica dos corpos doentes 
dos corpos sãos; neste quadro de separação e exclusão é fundada oficialmente em 1924 a Colônia 
Lazarópolis do Prata pelo médico Souza Araújo, leprosaria localizada no Pará. Tratar de Lazaró-
polis do Prata leva-nos ao nosso objetivo: estudar a Vila de Santo Antônio do Prata, agora uma 
ex-colônia de leprosos, na passagem do século XIX para o XX, que contava com o auxílio religioso/
administrativo do Frei Daniel de Samarate, então responsável pela Colônia do Prata e que também 
tornou-se um leproso.

Leicy Francisca da Silva (Universidade Estadual de Goiás - UEG)
• Pobres e doentes: instituições sociais e a individualização do doente de lepra Goiás (1830 a 

1880)
Durante o século XVIII, em algumas regiões do Brasil mais habitadas e urbanizadas, temos a ob-
servação, por parte das autoridades e da população, da existência de doentes de lepra nos espaços 
urbanos. Este artigo tem como objetivo principal pensar como a composição do conhecimento 
sobre a lepra em Goiás e a construção de um quadro institucional de saúde na província. Nesse 
sentido, avaliamos o processo de criação de estabelecimentos sanitários de assistência aos doentes. 
Acrescemos ainda a essa análise o fito de pensar qual era o grupo para o qual se voltavam esses 
estabelecimentos e quais os elementos políticos inerentes à ação em prol da constituição da utili-
dade dessa população. Enquanto hipótese central consideramos que as ações para a lepra tinham 
caráter de subordinação às instituições privadas e filantrópicas em virtude dos custos que impos-
sibilitavam a sua absorção pelos governos, mas também pelo caráter de incurabilidade da doença 
que automaticamente a ligava às práticas religiosas cristãs de assistência e lenitivo aos sofrimentos. 
Esse estudo funda-se na análise de um corpo documental formado por relatórios de presidentes 
de província, relatórios médicos e relatórios do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara em 
Goiás.

Francisca Gabriela Bandeira Pinheiro
• “Sem assistência terapêutica a existência da instituição se torna quase vazia”: construção 

do conhecimento médico-científico sobre a lepra através dos discursos de A.Justa na Ceará 
Médico (1928-1941)
Antônio Alfredo da Justa foi um médico cearense, nascido na cidade de Fortaleza no ano de 1881. 
Formado em medicina no ano de 1906, Justa passou a clinicar no interior do Ceará, na cidade de 
Quixadá e posteriormente na cidade de Santarém, no Pará. Ao regressar a capital cearense na dé-
cada de 1920, o referido medico passou a assumir diferentes cargos na saúde pública e se destacou 
no combate à lepra. Esta relação do médico com a lepra foi a que lhe proporcionou maior renome 
no Ceará, pois além de ter sido responsável por coordenar grande parte dos órgãos públicos de 
combate à doença durante a sua vida em Fortaleza, Justa também foi o médico responsável pelo 
acompanhamento clínico dos leprosos internados na colônia de isolamento Antônio Diogo quase 
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ininterruptamente a partir de sua fundação em 1928, passando ele a ser referência no combate à 
lepra no estado. Dessa forma, os discursos de Antônio Justa passaram a está quase sempre relacio-
nados à lepra, tanto na imprensa, como em seus escritos pessoais. Nesse momento, opta-se por 
destacar os discursos de Antônio Justa a respeito da lepra na revista Ceará Médico, periódico que 
pertencia ao Centro Médico Cearense (CMC), cujo Antônio Justa obteve grande destaque. Na cita-
da revista, Justa foi um dos responsáveis pela redação durante os anos de 1930 a 1939. Além disso, 
também publicava de forma constante, porém o assunto mais abordado pelo médico sempre foi 
a lepra, os leprosos e a colônia Antônio Diogo. Através da análise dos escritos do médico na revista 
percebe-se que ele discursou sobre a doença em diferentes aspectos, como: a defesa da prática 
médica do isolamento compulsório de forma mais branda; a necessidade de medicação considera-
da adequada para tratamento dos doentes; os exemplos acerca da aplicação das medicações nos 
leprosos, incluindo as especificações de dosagens, reações ao tratamento, melhoras e pioras e etc; 
as recomendações médicas auxiliares para uma maior eficácia no tratamento, como as relaciona-
das à alimentação, aos exercícios físicos adequados, a higiene pessoal; entre outros aspectos. Assim, 
percebe-se que o clinico desenvolveu nessa revista uma serie de discursos sobre a lepra, e a partir 
disso busca-se analisar como eles contribuíram para a construção de um conhecimento médico-
científico sobre a referida doença no Ceará.

Luciano Marcos Curi (IFTM - Câmpus Patrocínio (MG))
• Leprosos e Impuros no Mundo Antigo

O surgimento da categoria dos impuros no mundo antigo demarcou uma mudança política e so-
cial em várias sociedades. Os impuros eram excluídos e sua sociabilidade era restrita pelos sacerdo-
tes que detiveram o poder de determinar a quem a exclusão se dirigia. O filósofo Karl Jaspers argu-
menta que existiu uma Era Axial entre os séculos VIII a. C até II d. C. período durante o qual vários 
povos partilharam aspectos comuns, paralelismos. Foi durante este período axial que se desenvol-
veu os ideias de pureza, justiça e perfeição, ligados a esfera religiosa, tanto no Ocidente quanto na 
Ásia. Isso explicaria a existência da figura dos impuros de forma muito semelhante em vários povos. 
Certo é que os impuros existiram em várias culturas antigas e que, com variações, foram sempre 
excluídos da vida social. A emergência da categoria de impureza veio fundamentar e materializar 
uma prática de exclusão cuja história ali se iniciou. Sabe-se que desde o Egito e a Mesopotâmia, 
têm-se notícias de rituais de purificação e de exclusão de impuros. Heródoto impressionou-se com 
a complexidade e beleza dos rituais de purificação dos sacerdotes egípcios. Na Pérsia ele também 
observou que os leprosos (lepra branca) também eram excluídos. Entre os povos mesopotâmi-
cos a situação não era diferente e havia práticas de exclusão e “purificação” da comunidade. Os 
impuros eram aqueles que envergonhavam os deuses e a comunidade, que mereciam punição, a 
expulsão. Outro caso emblemático é o dos dalit na Índia considerados impuros e condenados a 
uma existência estigmatizante. Na cultura hebraica a impureza era chamada de tsara’at (traduzido 
como lepra). No Levítico há instruções pormenorizadas sobre como identificar e proceder para 
com aqueles que estavam sujos de lepra. A lei estabelecida é clara; cabe ao sacerdote identificar, 
expulsar e readmitir o leproso na comunidade. O leproso era o maldito e impuro por excelência. O 
surgimento e ascensão do cristianismo transpôs a figura do leproso hebraico para outras culturas, 
inicialmente, dentro dos limites romano. Contudo, sabe-se que gregos e macedônicos também 
possuíam essa categoria de impureza, filtrada por seus meios e matizada na sua cultura. De lá para 
cá a história é bem conhecida. Com o declínio romano e a emergência da sociedade feudal, a le-
pra, como sinônimo de impureza e pecado, migrou para a cultura ocidental e assim permaneceu 
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sem grandes alterações até o final da Idade Média, quando a revigoramento da medicina impôs 
lentamente novas alterações a lepra. Mas a ideia da lepra como doença se consolida apenas no fim 
do medievo. Comprovação disso são os Júris de Leprosos. Rever a relação entre lepra e impureza e 
demonstrar a impertinência de se ligar a lepra antiga com a moderna é o que esse estudo pretende 
investigar e evidenciar

 Elder Al Kondari Messora (IOP-GRAACC/Unifesp)
• A construção de um novo mal: A história do câncer em São Paulo, 1889-1945

A preocupação com o câncer no país teve início no começo do século XX. O médico Alcindo de 
Azevedo Sodré, em 1904, publicava no periódico nacional Brazil Médico as dificuldades de se con-
seguir dados epidemiológicos sobre a doença, enquanto Dr. Arnaldo Viera de Carvalho, no mesmo 
ano, dissertava sobre as definições das formações cancerosas. Iniciava-se, desse modo, um processo 
de construção de conhecimentos médicos e das primeiras representações em torno do câncer em 
São Paulo.
O presente trabalho tem por finalidade um estudo histórico sobre essa doença, com o objetivo de 
compreender as representações médicas e leigas que se deram em torno do câncer em São Paulo, 
entre 1889 e 1945, período em que o saber médico se institucionalizaria e o câncer emergiria como 
um novo mal da civilização. Para esse estudo foram levantadas fontes primárias que compreendem 
anuários estatísticos, boletins médicos, jornais de época, teses doutorais e anais de medicina.

Rosana Soares de Lima Temperini
• A introdução do conceito de ‘saúde pública’ no controle do câncer do colo do útero no Brasil: 

uma análise sobre a contribuição da Fundação das Pioneiras Sociais
A pesquisa analisa as ações para a prevenção do câncer do colo do útero no Brasil realizadas no 
âmbito da Fundação das Pioneiras Sociais, no período compreendido entre a década de 1960 e o 
final dos anos 1980. As iniciativas de prevenção do câncer do colo do útero embasadas na difusão 
do teste Papanicolau e nas campanhas sistemáticas e regulares para detecção da doença realizadas 
por essa instituição, contribuíram para a ampliação da percepção do câncer cervical como proble-
ma de saúde pública. 
Em meados da década de 1960, os médicos brasileiros começaram a realizar campanhas para o 
rastreamento do câncer do colo do útero, a partir da utilização do teste de Papanicolaou. Seguin-
do a linha das campanhas de rastreamento populacional norte-americanas e européias, a segunda 
metade da década de 1960 inaugura no Brasil uma nova concepção metodológica para o controle 
do câncer cervico uterino. O exame Papanicolaou fazia da citologia um método de primeiro nível 
e a colposcopia - antes utilizada como primeiro exame para diagnóstico da doença- passou a ser 
empregada como segundo nível quando havia alguma alteração nas células. Até este momento, 
apenas os serviços e clínicas de ginecologia realizavam exames diagnósticos nas mulheres. Não ha-
via atendimento populacional em grande escala no Brasil quando o tema era prevenção do câncer. 
Aos poucos, como produto da nova concepção da doença e do seu método de controle, a preven-
ção do câncer do colo do útero começava a deixar o âmbito dos consultórios, hospitais especiali-
zados e gabinetes ginecológicos e se transformava numa atividade atinente à saúde pública. Nesse 
período, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) passa a ver o câncer cervical como um 
importante problema para a saúde pública dos países da América Latina. 
No ano de 1968, a Fundação das Pioneiras Sociais, sob o comando do Dr. Arthur Campos da Paz 
Filho, inaugurou o primeiro curso de formação de citotécnicos do Brasil, no Centro de Pesquisa 
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Luiza Gomes de Lemos. Visando atender a demanda interna do centro de pesquisas e de outros 
postos ginecológicos existentes na cidade, o curso foi a primeira iniciativa para a formação de mão 
de obra qualificada no setor, tanto de citopatologistas quanto de citotecnologistas. Tais profissio-
nais são responsáveis pela leitura das lâminas dos exames citopatológicos, em especial, o exame 
Papanicolaou.
É possível relacionar o surgimento do curso de formação dos citotécnicos com as primeiras ini-
ciativas de controle em massa que utilizavam o teste Papanicolau como técnica de prevenção do 
câncer cervical. A ampliação da técnica e a crescente preocupação com o câncer de colo no con-
texto internacional teve grande importância no processo de reconhecimento dessa doença como 
problema de saúde pública.

Elane Cristina Rodrigues Gomes (Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará)
• Divergências terapêuticas: os esculápios e a medicina científica na cidade de Belém, no final 

do século XIX e início do XX
O texto propõe abordar as tensões vivenciadas entre os médicos diplomados ,na cidade de Belém, 
no final do século XIX e início do XX, no que diz respeito aos procedimentos de cura e diagnóstico. 
Destacando para tanto as acusações que eram denunciadas nos jornais da época, envolvendo a 
medicina científica e falta de credibilidade que a mesma tinha no período. Pretendemos apresen-
tar alguns procedimentos e serviços ofertados pelos médicos aos doentes, acompanhando sua 
trajetória nos anúncios dos jornais e as propagandas feitas em função de medicamentos conside-
rados como elixir infalível para a cura de certas doenças, uma vez que muitos médicos produziam 
os medicamentos e garantiam certificado de veracidade e credibilidade aos pacientes. E Também 
abordar a Santa Casa de Misericórdia do Pará e a sua relação direta com a medicina científica, uma 
vez que o final do século XIX essa instituição anunciou uma tentativa de aquisição de um arse-
nal cirúrgico que viesse atender as necessidades da medicina dos esculápios, buscando superar as 
constantes denúncias de falta de estrutura para atender a demanda de pacientes. Nosso esforço é 
tentar relacionar as modificações e reorganizações do espaço físico da Santa Casa de Misericórdia 
do Pará como lugar de atendimento aos doentes, de ensino e de práticas médicas. Ressaltando suas 
interferências na prática médica e na construção de uma normatização de comportamentos que 
visava atender a ciência moderna, a qual estabelecia a necessidade de compor um hospital com re-
comendações que levassem em consideração o tipo de assoalho, forro, a divisão dos pacientes en-
tre operados e doentes com moléstias contagiosas, enfermaria masculina e feminina, entre tantas 
mudanças que estão inseridas em um complexo contexto da institucionalização da medicina e das 
inovações da ciência.Ainda dentro das mudanças que a Santa Casa de Misericórdia passou no final 
do século XIX pretende-se identificar alguns objetos médicos que foram inseridos no interior dessa 
instituição, ao pretender colocá-la dentro de um projeto em que a doença deve ser tratada a partir 
da ciência, destacando como o hospital passou gradualmente a ser um local de demonstração e 
experimentação das técnicas médicas. Compreendendo essa instituição não a partir de uma visão 
unívoca, que a coloca como um espaço de atuação do poder público, mas também interligadas a 
uma série de ações sociais.

Vanessa Costa e Silva Schmitt (universidade federal do rio grande do sul)
• A ideologia do progresso e as teorias científicas do Doutor Pascal no romance epônimo de 

Emile Zola
O século XIX é caracterizado por numerosas teorias científicas, em especial no campo das ciências 
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naturais. Novas abordagens sobre a geologia, a biologia nascente e as teorias relativas à evolução 
dos seres vivos ganham espaço. Os cientistas interrogam-se sobre a origem do homem e sobre a 
transmissão dos caracteres (hereditariedade). Da mesma forma, a relação entre o homem e o meio 
interessa os pesquisadores, favorecendo a difusão de concepções higienistas, enquanto a ameaça 
de degenerescência da espécie humana, bem como a degradação desta última transformam-se em 
uma das grandes preocupações do século.
Porta-voz das filosofias atreladas a tal efervescência científica que caracteriza o alvorecer do século 
XX e aquilo que poderia ser definido como a ideologia do progresso, Pascal é o protagonista do 
romance epônimo Doutor Pascal (Le Docteur Pascal), de Emile Zola, publicado em 1893. Pascal 
Rougon é um pesquisador que, desinteressado de tudo aquilo que diz respeito à medicina da bur-
guesia, consagra-se inteiramente a seus estudos sobre a hereditariedade e a degenerescência.
Assim sendo, o presente trabalho propõe-se a examinar as teorias científicas às quais o persona-
gem adere e o emprego que delas faz. 
Após uma breve referência à intriga do romance em questão, esta comunicação dividir-se-á em três 
momentos: inicialmente, trata-se de evidenciar resumidamente as teorias da hereditariedade, bem 
como a prática quotidiana da Pascal em relação a elas. Num segundo momento, debruçamo-nos 
sobre o terror difundido pela ameaça da degenerescência, dando destaque também às inseguran-
ças trazidas pela alta da mortalidade, aspectos que inquietam os estudiosos da época. Finalmente, 
abordaremos as teorias higienistas em linhas gerais, sem esquecer as convicções de Pascal direta-
mente a elas ligadas, tais como a fé no trabalho e a preocupação em viver em meio salutar. Nossa 
conclusão irá no sentido de um convite à reflexão sobre as repercussões de tais teorias no credo 
científico de Pascal à luz do século que se anuncia, uma vez que o personagem traduz as esperan-
ças nutridas na ideologia do progresso e da natureza.

Thayane Lopes Oliveira (Universidade Federal do Ceara)
• A luta de Atossa: O Câncer de Mama Feminino e a Imprensa nas décadas de 1960-1980.

O presente trabalho pertence ao projeto de mestrado submetido e aprovado no Programa de Pós-
graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz-FIOCRUZ. 
Nosso objetivo, compreendendo a doença como fenômeno social e, dessa forma, possível de aná-
lise histórica, é trabalhar com o câncer de mama feminino. Nosso mote de investigação se dá na 
utilização da imprensa como espaço para construção do câncer de mama enquanto doença e alvo 
de atenção das políticas públicas de saúde no período de 1960 e 1980 no Brasil. Nossa intenção, ao 
analisar as fontes, será perceber como a doença foi construída, historicamente, de forma a se tornar 
um caso de saúde pública, digna de atenção e investimentos públicos para seu combate e controle.
Ao lidar com a historicidade dos discursos que envolveram tal doença, perceberemos como recor-
rente, dentro dos impressos, a fala das “autoridades” médicas, que buscam orientar e educar o pú-
blico feminino sobre o câncer de mama e sua prevenção. Existe também a constante divulgação de 
novas pesquisas na área da cancerologia e, especificamente, sobre novos estudos sobre o câncer de 
mama. Fato que nos leva a crer que, nesse período, tal patologia ainda mantinha segredos a serem 
desvendados por médicos que buscavam conhecê-la melhor para melhor tratá-la. 
A utilização de metáforas como “guerra, luta e combate” tinha a intenção de demonstrar a gra-
vidade da doença e, desta forma, mobilizar a sociedade em prol do combate a esta. Muitas ma-
térias recorrem a abordagens que envolvem o medo e o desconhecimento das pacientes quanto 
ao câncer e seus tratamentos. Nesse ponto é importante perceber como o estigma da morte e da 
“desfiguração” consequente da cirurgia de mastectomia causa pavor e repúdio nas mulheres que 
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temem ser diagnosticadas com tal patologia.
Dessa forma, a partir da presença do câncer de mama feminino na imprensa, podemos perceber a 
doença enquanto alvo de políticas públicas, a construção da doença como uma preocupação da 
saúde pública no Brasil e os estigmas a ela relacionados, bem como a sua relação com a identidade 
feminina.

Tiago Santos Almeida (Universidade de São Paulo)
• A noção de estilo em história das doenças de Sigerist a Canguilhem

A abertura aos pesquisadores dos arquivos de trabalho de Georges Canguilhem, incluindo sua bi-
blioteca pessoal, notas de cursos e textos de conferências, impulsionou uma renovação dos proble-
mas tradicionalmente identificados como fundamentais no pensamento do filósofo e historiador 
francês. Um dos aspectos menos abordados é a relação entre Canguilhem e os historiadores que, 
na França, são identificados como pertencentes à “Escola germano-americana de história da me-
dicina”, como Erwin Ackerknecht, Owsey Temkin e Henry Shryock. Nessa comunicação, apresen-
taremos um dos elementos que permitem essa aproximação entre duas tradições historiográficas 
diferentes, a noção de estilo das doenças, proposta por Henry E. Sigerist, principal nome daquela 
escola. Mostraremos que Canguilhem, ao contrário do que sugere a sua obra publicada, acom-
panhou com atenção a obra de Sigerist e a integrou em seus cursos no Instituto de História das 
Ciências da Sorbonne. Com isso, pretendemos demonstrar que a releitura de certos temas can-
guihemianos, renovados pelos seus manuscritos, podem abrir novas possibilidades para os estudos 
contemporâneos sobre a história da saúde e da doença.

Julie Hamacher Liepkaln
• O Tratado da Conservação da Saúde dos Povos: possíveis problematições.

Da autoria do médico cristão-novo Antônio Nunes Ribeiro Sanches, o Tratado da Conservação da 
Saúde dos Povos foi publicado em 1756 na França e em 1757 em Portugal. Redigida logo após o 
terremoto que assolou a cidade de Lisboa, em 1755, tal obra elenca medidas de prevenção de do-
enças, destinadas aos espaços do reino português e à população. Sanches, portanto, preocupa-se 
tanto com a saúde pública, assunto de responsabilidade do Estado, quanto com a “saúde privada”, 
concernente aos hábitos a serem devidamente ensinados – exclusivamente pelos médicos eruditos 
- aos súditos portugueses.
Diante deste breve resumo do conteúdo do Tratado, fica a questão: qual é a sua pertinência, en-
quanto documento, ao historiador das ciências ou ao historiador da saúde e da doença? Para res-
pondê-la, sugerimos três possíveis problematizações.
Primeiramente, no Tratado, Sanches pretende tornar inteligíveis aos seus leitores concepções sobre 
o corpo, a saúde e a doença, valendo-se de teorias da ciência moderna, bem como de uma tradição 
médica fundamentada em Hipócrates e Galeno. Segundo Denise B. Sant’Anna, “memória mutante 
das leis e dos códigos de cada cultura, registro das soluções e dos limites científicos e tecnológicos 
de cada época, o corpo não cessa de ser (re)fabricado ao longo do tempo.”. Isto posto, uma análise 
histórica de tais concepções permite uma compreensão do corpo para além de aspectos materiais 
e/ou biológicos, revelando também valores, ideais e práticas de uma determinada época. 
Em segundo lugar, o Tratado apresenta elementos importantes para a reflexão da sociabilidade 
científica e do reformismo ilustrado no século XVIII. Intentando demonstrar sua autoridade no 
campo da medicina, Sanches apresenta variados argumentos baseados em sua trajetória pessoal, 
os quais expressam o peso de toda uma rede de contatos, estabelecida especialmente em acade-
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mias e sociedades científicas. Seu prestígio estendeu-se, inclusive, para a esfera política, uma vez 
que o conhecimento médico passa a ser aliado do poder político na implementação de políticas 
públicas. 
Por fim, é notável a inserção do Tratado no processo de legitimação da medicina como ciência, 
através de um modelo de produção de verdades, de uma consolidação institucional e de uma 
utilidade social. Sobretudo a questão da utilidade social é sempre reiterada por Sanches, o qual 
apreende o médico como único detentor de um saber específico, incumbido, portanto, de atuar 
sobre os indivíduos, o espaço urbano e sobre a sociedade como um todo. 
Assim, pretendo desenvolver mais profundamente tais problemáticas. Além de confrontar o Tra-
tado com possíveis fontes complementares, gostaria de propor alguns procedimentos metodoló-
gicos para a sua análise.

Karolina Dias da Cunha
• Os múltiplos olhares da História da Medicina e da Saúde Pública brasileira.

Esta comunicação tem como objetivo a apresentação de uma analise da bibliografia produzida no 
Brasil sobre a história da medicina e da Saúde Pública brasileira, enquanto objetos de estudos de 
pesquisadores, médicos e historiadores. 
Dessa forma, analisaremos o fazer da história da medicina brasileira, das práticas de cura, bem 
como da saúde pública em três momentos diferenciados. Num primeiro momento, apresentare-
mos os trabalhos dos “médicos-historiadores”, que tinham como alvo estabelecer uma visão eno-
brecedora e triunfante da medicina. Focando assim, na instituição de uma medicina acadêmica 
forte que ocupava um lugar privilegiado quando comparada a outros campos científicos. 
Um segundo período, principiado na década de 1970, foi marcado pela influência dos pesquisa-
dores brasileiros “foucalutianos”. E por fim, a partir da década de 1990, principiaram as abordagens 
que procuravam relativizar e questionar o prestígio da medicina acadêmica na sociedade durante 
o percurso de construção de um Estado Nacional no Brasil, explorando as tensões produzidas en-
tre os representantes do saber médico e os agentes do poder público no processo de construção 
de uma política de saúde. Bem como, o estabelecimento de um diálogo da história da saúde com 
outros campos históricos.

Isaac Facchini Badinelli (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Relações entre práticas de cura e cultura popular nos manuais de medicina do Século XVIII

A pesquisa se propõem a analisar as inserções da cultura popular nos processos de cura no século 
XVIII e nos manuais de medicina publicados no período. Para isso se analisam três manuais pu-
blicados no período por cirurgiões portugueses que estiveram no Brasil durante o período colo-
nial. São analisados os manuais escritos por Luis Gomes Ferreira (1735), João Cardoso de Miranda 
(1757) e José Antônio Mendes (1770). De forma geral esses manuais de medicina produzidos no 
século XVIII buscavam dar conta da cura dos principais males ocorridos nas regiões onde foram 
produzidos, que contava com um número de médicos muito reduzido e que não contavam com 
ampla requisição popular. Os tratados de Luis Gomes Ferreira e José Antônio Mendes foram pro-
duzidos baseando-se nas experiências enfrentadas pelos cirurgiões em sua estada na região de ex-
ploração das minas auríferas em Minas Gerais, enquanto o tratado escrito por João Cardoso de 
Miranda parte das experiências desse autor em Salvador e em Minas Gerais. O último tratado tem 
ainda a especificidade de tratar principalmente da cura de uma doença, o Escorbuto. Considera-se 
que os tratados a serem analisados na pesquisa contribuem para o entendimento de concepções e 
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dinâmicas socais presentes no amplo movimento de interações culturais e de trabalho existentes 
no mundo Atlântico do século XVIII, uma sociedade marcada pela escravidão. Na América Portu-
guesa, destacam-se testemunhos deixados por cirurgiões que aqui estiveram praticando a cura e 
mantiveram constante contato com os saberes populares de escravos e indígenas.

Lucia Regina de Azevedo Nicida
• Viva Mulher: Prevenção e controle do câncer do colo do útero no Amazonas, 1999 – 2011.

A crescente incidência dos casos de câncer em grande parte do mundo faz com que diversos países 
busquem, cada vez mais, adotar medidas efetivas de prevenção na atenção primária (ações que 
buscam evitar a ocorrência da doença) e atenção secundária (relacionada ao diagnóstico precoce) 
para reduzir de forma substancial os números de novos casos, assim como medidas de controle e 
redução das taxas de mortalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 40% 
das mortes por câncer poderia ser evitadas, o que transforma as estratégias de prevenção num 
importante componente em qualquer plano de controle do câncer. 
Na região Norte ela tem alcançado índices muito preocupantes principalmente aqueles que se re-
ferem ao câncer do colo do útero, ao câncer de pele, ao câncer de estômago e ao câncer de mama. 
E tomando como exemplo o câncer de colo do útero quanto a sua taxa de mortalidade, ela apre-
sentou a maior do Brasil, no ano de 2011. O fato se torna ainda mais grave quando o analisamos 
sob a perspectiva de que o câncer de do colo de útero se constitui como uma doença de caráter 
progressivo e que até evoluir para um processo invasor pode levar um período que varia entre 10 
e 20 anos, ou seja, um tempo que deveria ser suficiente para que a mulher recebesse os cuidados 
necessários a fim de que o seu óbito fosse evitado e se garantisse uma vida longa e saudável. 
Compreendendo que estudos relativos a história das políticas que foram adotadas para o enfren-
tamento da doença pode contribuir nessa luta, pois nos permite conhecer as ações e analisar que 
caminhos foram adotados; estabelecemos como objetivo desse trabalho, compreender como se 
configurou o processo de estabelecimento do Programa Viva Mulher – AM e as estratégias adota-
das para a prevenção e ao controle do câncer do colo do útero, no estado do Amazonas, entre os 
anos de 1999 e 2011. E assim sendo pretendemos contribuir com estudos históricos que analisam 
o diálogo que se estabelece entre as políticas nacionais e locais. 
A metodologia adotada foi de natureza qualitativa e o tipo de pesquisa a bibliográfica e documen-
tal, realizada em documentos tais como: leis, decretos e relatórios relativos a políticas de saúde do 
estado, e entrevista semi-estruturada com atores que fizeram parte da história da implantação e 
desenvolvimento do programa no Estado.

Andreza Rodrigues Nakano, Claudia Bonan Jannotti (Fundação Oswaldo Cruz), Luiz Antonio da 
Silva Teixeira (COC/Fiocruz - Fac Med/ UNESA), Tânia Maria Dias
• Controvérsias e estabilização da pílula anticoncepcional no Brasil: do malthusianismo ao 

pós-neomalthusianismo
A difusão de novas tecnologias contraceptivas no Brasil, nos anos 1960, gerou inúmeras controvér-
sias, onde foram disputados os sentidos e a regulação social da fecundidade e o papel das tecnolo-
gias médicas nesse domínio. A estabilização desses produtos implicou produção de novos padrões 
normativos e associações entre indivíduos, grupos sociais e instituições. Este estudo teve como 
objeto o debate social sobre as pílulas anticoncepcionais nas décadas de 1960 e 1970. Trata-se de 
um estudo sócio histórico que teve como fonte o jornal O Globo, nesse período. No acervo digital 
do jornal, com o descritor Pilula, foram levantadas 756 matérias que versavam sobre os anticon-
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cepcionais. A análise implicou mapeamento dos atores envolvidos, os lugares de onde falavam e 
os argumentos esgrimidos, os conflitos e negociações, ao longo do tempo. Os principais eixos de 
discussão foram sobre a segurança, a eficácia e a oportunidade (ou não) das pílulas anticoncepcio-
nais para o país. Médicos, Igreja Católica, parlamentares, autoridades públicas e representantes de 
entidades privadas de planejamento familiar estão entre as vozes que mais frequentam esse meio 
de comunicação e animam um acirrado debate entre defensores e detratores dessas novas tec-
nologias de regulação de fecundidade. A ideia das pílulas anticoncepcionais como contraceptivo 
mais eficaz conhecido até foi propalada de forma consensual em todo período estudado. As dis-
cussões sobre a segurança desses compostos hormonais e possíveis riscos à saúde feminina foram 
mais polêmicas e acompanharam os debates norte-americanos e europeus. Contudo, a aposta no 
aprimoramento dos novos produtos incutia credibilidade e aceitabilidade e, para seus defensores, 
esses problemas seriam contornados com o tempo. Os debates sobre as oportunidades ou não das 
pílulas anticoncepcionais para o país foram os mais controversos: discutiu-se seu papel no enfren-
tamento de problemas socioeconômicos e sanitários, seus impactos no plano dos valores morais 
e religiosos e suas potencialidades terapêuticas. Pronunciamentos e posicionamentos oficiais do 
Estado brasileiro nas controvérsias sobre as “pílulas”, o “planejamento familiar”, a “questão demo-
gráfica” e a “questão da saúde reprodutiva” só apareceram na última metade da década de 1970, 
mas foram cruciais para novas associações que possibilitaram o redimensionamento dos debates 
sobre métodos anticoncepcionais em uma perspectiva pós-neomalthusiana de saúde-direitos-de-
veres. Entranhada na cultura material da assistência à contracepção que chega aos dias de hoje, 
essa perspectiva se fundava na lógica dual: a) prerrogativa/direito dos casais/famílias de decidirem 
sobre a prole e b) responsabilidade moral e cívica dos mesmos de não terem um número de filhos 
“que não possam criar”.

Ana Karine Martins Garcia (Universidade Federal do Ceará)
• Doença e poder: Ações e intervenções da Comissão Rockefeller no combate aos mosquitos da 

febre amarela na cidade de Fortaleza (1916 a 1934)
Os médicos no Ceará nos primeiros anos do século XX depararam-se com novas formas de tra-
tamento e entendimento sobre as doenças cujos transmissores eram os mosquitos, insetos e ra-
tos. Nesse processo de adaptações e descobertas, houve ajustamentos nas relações entre eles e 
os pacientes, em grande parte conflitantes. As prevenções eram as possíveis saídas para evitar os 
descontroles ocasionados pelas doenças, pois de acordo com o pensamento da classe médica ce-
arense essa ação contribuía de alguma forma para a manutenção da ordem e o crescimento eco-
nômico da cidade. Contudo, para isso necessitava-se da colaboração da população, que em geral 
não compreendia e nem confiava nessas práticas médicas. Assim, às intervenções na saúde pública 
de Fortaleza foram crescendo significativamente através das campanhas de prevenções as doenças 
vigentes e as construções de novos locais públicos de atendimento aos doentes. O Governo Federal 
através da criação em 1918 do DNSP (Departamento Nacional de Saúde Pública) e da aliança com 
a Fundação Rockefeller em 1923, intensificou-se as prevenções e campanhas sanitárias no país, 
sobretudo, as doenças transmitidas por mosquitos. Em Fortaleza, a Fundação Rockefeller, passou a 
intervir a partir do ano de 1924 em ações de prevenção a proliferação dos mosquitos transmissores 
da febre amarela e muitas dessas ações ocasionaram situações problemáticas como as reações de 
insatisfação dos moradores aos métodos usados pelos funcionários ligados a Comissão Rockefeller 
os chamados “mata mosquitos” e também um certo descontentamento dos médicos cearenses 
que não aceitavam dividir espaços com esses estrangeiros. As fontes que tem contribuído para 
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analisar esse processo são os periódicos e os relatórios da Fundação Rockefeller e da saúde pública 
de Fortaleza. Assim, essa pesquisa iniciada no doutorado em História pela PUC-SP pretende com-
preender mais as atuações de combate aos mosquitos pelo Governo Federal e a influência e parti-
cipação da Comissão Rockefeller nas questões de saúde na cidade de Fortaleza durante o período 
de 1916 a 1934.

Jaime Larry Benchimol (Fundação Oswaldo Cruz)
• Doutor Thomas: uma trajetória singular na medicina tropical anglo-afro-amazônica

Analiso trabalhos realizados na Amazônia, nas três primeiras décadas do século XX, por pesqui-
sadores brasileiros e britânicos, especialmente da Escola de Medicina Tropical de Liverpool. Em 
1900, a 4ª expedição ultramarina desta Escola rumou para a região amazônica para investigar a 
febre amarela, justo quando era comprovada a transmissão da doença por mosquito. Em 1905, 
desembarcaram em Manaus dois outros pesquisadores da Escola de Liverpool, Wolferstan Tho-
mas e Breinl, com o objetivo ainda de investigar a febre amarela. No intervalo entre a 4ª e esta 15ª 
expedição, transcorreram processos muitos dinâmicos no âmbito da medicina tropical associados 
à malária e às tripanossomíases. Nesse terreno Thomas ganhou projeção, ao demonstrar que um 
composto arsenical, o atoxyl, era eficiente no tratamento de tripanossomíases. O atoxyl foi experi-
mentado na ilha do Marajó, em 1907, por Adolpho Lutz, então diretor do Instituto Bacteriológico 
de São Paulo. Lutz esteve em Manaus para encontrar-se com Thomas, que acabara de publicar nota 
sobre a inoculação da febre amarela em um chimpanzé, o que contrariava resultados de pesqui-
sadores do Instituto Pasteur no Rio de Janeiro. Thomas permaneceu à frente do The Yellow Fever 
Research Laboratory até sua morte, em 1931. Ela não teve repercussão na comunidade científica 
britânica da qual se tinha afastado. Thomas envolvera-se com os problemas locais e com médicos 
que estavam na vanguarda da saúde pública e da medicina experimental no Amazonas — curso 
discrepante daquele tomado pelos médicos militares europeus que participavam de viagens a co-
lônias, protetorados e áreas de influência das potências colonialistas.

Liliane Tiburcio de Oliveira (UFMG)
• Produzindo uma legislação sanitária: os debates no legislativo sobre a reorganização da 

Diretoria de Higiene de Minas Gerais (1906 – 1910)
Este trabalho buscou analisar a questão legal que envolveu a reorganização do serviço sanitário de 
Minas Gerais e da Diretoria de Higiene estadual, em 1910. Para apreendê-la foi necessário lançar 
o olhar para os projetos e debates que, no âmbito do legislativo mineiro, trataram do serviço de 
higiene estadual. O recorte temporal proposto compreende o período entre a publicação da lei 
n. 452, de 09 de outubro de 1906, que reorganizou o serviço sanitário estadual e do Decreto n. 
2733, de 11 de janeiro de 1910, que deu execução a tal lei. Além da legislação mencionada, foram 
tomados como fontes os Anais da Câmara dos Deputados que se encontram sob a guarda da As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais. Interessante observar que entre a publicação da lei, que au-
toriza o Estado a criar a Diretoria e sua regulamentação pelo decreto, que efetivamente estabelece 
o órgão, há um lapso de quase quatro anos. Procurou-se problematizar esse fato, buscando pistas 
que indiciassem porque isso aconteceu. Para construir uma versão dos acontecimentos tomou-se 
como referência os trabalhos de E.P.Thompson (1987) e Luciano Faria Filho (1998) sobre a produ-
ção de uma legislação. Foi elaborada uma narrativa que buscou evidenciar a trama de interesses, 
negociações e contingências que envolveu a atuação de uma elite dirigente – deputados, senado-
res e presidentes de Estado – na proposição, discussão e aprovação da lei n. 452 e do decreto n. 
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2733. Os debates travados e as modificações propostas para os projetos de lei em tramitação no 
legislativo sugerem disputas em torno da matéria em questão, buscando constituir o que julgavam 
a melhor proposição para o serviço sanitário mineiro. Procurou-se demonstrar que o processo de 
constituição de uma legislação sanitária para Minas Gerais e com ela, a reorganização de um ser-
viço público, não aconteceu de forma desconectada de relações sociais mais amplas, nas quais se 
inserem práticas legislativas. O diálogo da Câmara dos Deputados com outros setores sociais que 
intentavam garantir seus pontos de vista sobre algumas disposições legais, as expectativas criadas 
para o serviço sanitário a partir das experiências de outras localidades e o estabelecimento de prio-
ridades pelo Poder Executivo, foram fatores importantes para compreender a reorganização da Di-
retoria de Higiene de Minas Gerais. Buscou-se não perder de vista a complexidade da relação entre 
lei e costume, que, muitas vezes, é permeada por disputas e tensões. Assim, analisar as prescrições 
legais implicou entendê-las como uma tentativa do Estado em determinar formas pelas quais a 
população mineira deveria cuidar de sua saúde, formas, muitas vezes, indicadas e legitimadas pelos 
saberes produzidos no campo das ciências médicas, especialmente aqueles referentes à higiene.

Otto Santos de Azevedo
• PROPOSTA- Jornal da Reforma Sanitária do Programa RADIS - debates e construção de 

ideias: a reforma sanitária no Brasil e a criação do SUS - (1987-1994)
O objetivo deste estudo é realizar uma análise de abordagem histórica do periódico Proposta – 
Jornal da Reforma Sanitária, publicação editada pelo programa RADIS (Reunião, Análise e Difusão 
de Informação sobre Saúde), da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação 
Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), ao longo dos anos de 1987 a 1994. No jornal Proposta encontram-se 
matérias sobre a situação da saúde pública do país, sínteses e debates das propostas que estavam 
sendo discutidas no âmbito da reforma sanitária e um espaço diferenciado para que profissionais 
de saúde pública e parlamentares pudessem emitir suas opiniões e propostas. Os temas expressos 
nos títulos dos artigos traduzem o clima de tensão e de reivindicação, e a perspectiva do periódico, 
não só de divulgação de ideias, como de busca de um consenso em torno da proposta que estava 
sendo delineada pelo grupo que encabeçava a reforma sanitária sugerida. O periódico é percebido 
também como uma publicação inserida em um programa institucional (RADIS) de um centro de 
pesquisa e formação de profissionais em saúde (ENSP/Fiocruz), que cumpre um papel político nos 
debates em torno da configuração da saúde pública no Brasil. O próprio âmbito da saúde, distante 
de ser caracterizado de forma homogênea, será considerado também como um campo no qual 
concorrem diferentes interesses políticos e perpassam por questões mais amplas como o papel do 
Estado, a formulação de políticas públicas e o exercício da cidadania.

Rodrigo Cesar da Silva Magalhães (Colégio Pedro II)
• “A Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller e as 

origens da cooperação internacional em saúde nas Américas (1918-1942)”
O objetivo deste trabalho é analisar as origens e o desenvolvimento histórico da Campanha Mun-
dial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller (FR), relacionando-a com os primei-
ros esforços de cooperação interamericana na área da saúde. A Campanha foi lançada em 1914 
por Wickliffe Rose, o primeiro Diretor da Divisão de Saúde Internacional (DSI) da FR, e iniciada 
oficialmente em 1918, após o término da Primeira Guerra Mundial. Ela se desenvolveu entre o final 
da década de 1910 e meados dos anos 1940, nas Américas e na África, e continuou, no pós-Segun-
da Guerra Mundial, sob os auspícios da Organização Sanitária Pan-Americana (OSP), com o novo 
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nome de Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti”. 
Partindo da hipótese de que a cooperação interamericana foi sendo construída em áreas como a 
saúde, mais consensuais e menos propensas a conflitos se comparadas com as esferas econômica 
ou política strictu sensu, considero que a Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amare-
la estreitou as relações entre as Repúblicas americanas que, nas primeiras décadas do século XX, 
mantinham poucos contatos diplomáticos e praticamente não dialogavam internacionalmente 
em áreas como a política e a economia. Com o seu lançamento, inaugurou-se uma fase de maior 
diálogo entre os países do continente, sobretudo em torno do problema da febre amarela, que 
afetava a todos, na medida em que a doença incidia diretamente sobre o comércio internacional. 
Essa cooperação interamericana na área da saúde se estreitaria entre as décadas de 1920 e 1940 
desembocando, no pós-Segunda Guerra Mundial, em uma proposta acordada entre as nações 
da região para erradicar a febre amarela das Américas, expressa na Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti, que constituiu-se em uma nova fase da campanha da FR, só que em 
um outro contexto internacional.
A minha análise privilegiará, então, a dimensão das relações internacionais, oferecendo uma abor-
dagem de conjunto da campanha contra a febre amarela nas Américas, antes e depois da Segunda 
Guerra Mundial, sob esse viés da continuidade. Acredito que a reformulação da Campanha Mun-
dial de Erradicação da Febre Amarela da FR nos anos da Segunda Guerra Mundial e o seu relan-
çamento, em 1947, com o nome de Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, 
resultaram de uma articulação inédita das Repúblicas americanas para combater conjuntamente 
um problema sanitário. Desse modo, através da análise da Campanha, com os seus avanços, retro-
cessos e inflexões, em diferentes contextos políticos e sanitários, eu pretendo discutir a crescente 
articulação das Repúblicas americanas no plano das relações internacionais em geral e sanitárias 
em particular, bem como os seus impactos na área da saúde no continente.

Júlio Santos da Silva (Semed Secretaria Municipal de Educação), Thaiana Caroline Pires dos 
Santos
• “Comissões de Socorros Públicos e as Ambulâncias”: a saúde vai para o interior da Província 

do Amazonas (1852-1889)
Herdeira da extinta capitania de São José do Rio Negro a província do Amazonas nasce no ano de 
1852 com dimensões geográficas gigantescas, e com bastantes desafios estruturais. Dentre estes 
estavam àqueles relacionados à saúde da população. Pois numa província que acabava de ser cria-
da, o serviço não estava regularizado, sendo necessária a criação da Provedoria de Saúde Pública 
da Província do Amazonas em 1855, ano em que grassa na Província a epidemia de cólera, que já 
se fazia presente na Província do Pará. Perante a pesquisa, percebeu-se uma forma diferenciada em 
atender a população doente em tempos de epidemias: a capital Manaus dispunha de enfermarias 
e lazaretos, cuja existência vigorava junto com a crise epidêmica de uma determinada doença: 
cessando a epidemia a enfermaria e/ou lazareto eram extintos. Para o interior, cujo foco é esta 
pesquisa, se destinavam as ambulâncias, que eram comissões que enviavam remédios a uma de-
terminada localidade, visando atender a população local que estava sendo acometida de doença 
epidêmica ou endêmica, sendo que nem sempre havia um médico responsável à frente. Além delas 
foram identificadas algumas “comissões de socorros públicos”, pode-se considerá-las uma versão 
mais equipada das ambulâncias, pois além de remédios sempre possuíam alguém responsável e 
permaneciam mais tempo no local o qual fora enviado. Nossa pesquisa vai refletir justamente so-
bre a atuação das “comissões de socorros públicos e as ambulâncias” para o interior da província 
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do Amazonas.

Bruno Marcio Gouveia (UFPE)
• O Recife insalubre: entre a medicina e as epidemias

Este trabalho objetiva investigar as condições sanitárias e urbanísticas da cidade do Recife no início 
do Século XX. Constitui-se de parte integrante da pesquisa em desenvolvimento no mestrado em 
História pela UFPE, inserindo-se dentro do quadro dos estudos da história da saúde. A partir do 
Relatório do médico e sanitarista Octávio de Freitas, apresentado no ano de 1919, constata-se a 
problemática entre o saber médico e as condições insalubres que a cidade ainda vivenciava, apesar 
dos avanços científicos vigentes naquele período. Na nova medicina havia uma associação entre 
os médicos higienistas e o poder Estatal para o estabelecimento de medidas relativas à medici-
na urbana. A profissão de médico tornou-se extremamente importante dentro da construção da 
nação. Dessa forma buscamos enquadrar o discurso médico dentro da perspectiva da medicina 
social urbana. Analisamos as epidemias e a profilaxia urbana, bem como a fiscalização de gêneros 
alimentícios, visto que a transmissão de doenças através da alimentação era, portanto recorrente 
no Recife dos finais do século XIX e início do XX.

Érico Silva A. Muniz (Universidade Federal Fluminense)
• Seus estômagos não recebiam comidas quentes: Nutrição e Assistência Social na cidade de 

Fortaleza (1939-1947)
A presente comunicação analisa ideias e políticas públicas para a alimentação de trabalhadores 
desenvolvidas por médicos nutrólogos, técnicos e visitadoras de alimentação nas instituições go-
vernamentais da cidade de Fortaleza no período de 1939 a 1947. Com a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial, intensificou-se o desenvolvimento dos saberes científicos sobre os alimentos como uma 
medida de defesa nacional, salvaguardando as nações de crises de abastecimento, fomes coletivas 
e revoltas urbanas. No Brasil, ao mesmo tempo em que tradições científicas eram fundadas em Ins-
titutos e Universidades, estudos técnicos em nutrição embasavam projetos de mudança social pro-
gramada e planos de desenvolvimento nacionais e locais em diferentes regiões. A partir da criação 
do Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), o governo de Getúlio Vargas deu maior 
ênfase à industrialização, ao incremento agrícola e à modernização. Simultaneamente, organismos 
internacionais, médicos nutrólogos e governos locais focavam nas condições de vida, trabalho e 
alimentação das populações de operários urbanos. Sob a influência desses atores, formou-se uma 
concepção de intervenção na sociedade via alimentação que se estruturou gradualmente, a partir 
da compreensão da importância de eventos como as Guerras e o impacto da interação entre a co-
operação internacional, a filantropia e a sociedade civil para projetos e ideias em alimentação. Os 
problemas alimentares dos brasileiros passaram a ser considerados empecilhos à modernização e 
à industrialização do país, o que possibilitou que políticas públicas para o controle do fenômeno 
da fome e da desnutrição fossem criadas no âmbito da assistência social varguista. No plano local 
muitas das vezes o encontro de agendas internacionais e nacionais produziu um rearranjo de forças 
alterando fluxos migratórios internos e transformando a geopolítica brasileira na década de 1940.

061. História das Ciências no Brasil: produção, práticas e institucionalização
Coordenação: Marcia Regina Barros da Silva, Sandra Caponi
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 Resumo: O objetivo deste Simpósio é propiciar discussão de estudos que se dediquem à análise 
histórica sobre as atividades de ciências e sua institucionalização no Brasil. As discussões têm em 
vista dois aspectos principais: o debate sobre o tema da saúde-doença e a inserção da ciência como 
tema da história e historiografia do Brasil. Sendo a saúde em várias dimensões um aspecto crucial 
para a constituição do Estado no país, o percurso dos projetos de atenção à saúde, ou a falta desses, 
deve ser entendida em relações tanto a elaboração de seus conteúdos quanto à proposição das po-
líticas públicas voltadas para o tema. Desta forma o Simpósio pretende oferecer espaço de debates 
específicos, mas também possibilidade de discussão sobre diferentes dimensões das atividades de 
produção de conhecimento e sua institucionalização.
Justificativa: A proposta se insere no conjunto de atividades do Grupo de Estudos de História das 
Ciências e das Tecnologias, e em sentido mais amplo, na proposição de inserção das ciências como 
tema de produção específica na história e historiografia brasileira, campo que hoje apresenta um 
conjunto grande e diversificado de trabalhos produzidos por pesquisadores atuantes e de qualida-
de no país. A área específica da história das ciências da saúde é uma das áreas de maior concentra-
ção de trabalhos em história das ciências e área também de trabalho das proponentes do Simpósio.

Luiz Carlos Soares (Universidade Federal Fluminense)
• Sebastião Ferreira Soares e a introdução da ciência Estatística no Brasil do século XIX.

Neste trabalho, focalizaremos a trajetória intelectual de Sebastião Ferreira Soares, funcionário pú-
blico que iniciou a sua carreira na administração da Província do Rio Grande do Sul e, depois, 
desempenhou importantes funções na capital do Império do Brasil – a cidade do Rio de Janeiro. 
Sebastião Ferreira Soares escreveu diversos trabalhos onde procurou aplicar os novos métodos da 
Ciência Estatística aos estudos sobre a realidade econômica e comercial do Brasil da sua época, 
sem deixar de refletir sobre a natureza mesma destes métodos. Entre os seus trabalhos mais im-
portantes, já publicados quando vivia e trabalhava no Rio de Janeiro, estão: Notas estatisticas sobre 
a produção agricola e carestia dos generos alimentícios do Imperio do Brazil (de 1860); Esboços 
ou primeiros traços da crise commercial da cidade do Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1864 
(de 1865); e Elementos de estatistica comprehendendo a theoria da sciencia e a sua applicação á 
estatistica commercial do Brasil, em 2 volumes (de 1865). Há também um texto manuscrito, em 2 
volumes, intitulado As finanças ou estudos historicos e analyticos sobre as rendas e despesas publi-
cas do Imperio do Brazil, concluído em 1876, que não chegou a ser publicado de forma impressa.
Sem dúvida alguma, a trajetória profissional de Sebastião Ferreira Soares (como um competente 
funcionário público de alto nível) e suas importantes publicações fizeram dele não apenas um pre-
cursor da Ciência Estatística no Brasil, como também um estudioso que procurou aplicar os seus 
métodos à compreensão dos diversos aspectos da economia e da realidade brasileira oitocentista.

Lucas de Almeida Pereira (Universidade Federal do ABC)
• A difusão da informática em universidades brasileiras: os casos da PUC- RJ e do ITA

A presente comunicação tem por objetivo analisar a implantação de computadores em universi-
dades brasileiras no início da década de 1960. Até 1964 apenas três instituições de ensino contavam 
com computadores, todos em departamentos de engenharia: PUC-RJ (Burroughs B-500 - 1960), 
ITA (IBM 1620 - 1963) e POLI-USP (IBM1620 – 1962). A escolha das duas instituições recai no fato 
que muitos técnicos que atingiriam posição de destaque no desenvolvimento da informática no 
Brasil foram formados nas fileiras da PUC-RJ e ITA. Por um lado o computador da PUC-RJ possui 
uma longa história que remete aos princípios da informatização brasileira, pois sua importação se-
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ria, num primeiro momento, associada ao Censo de 1960, o que, por razões que apontaremos, não 
foi possível. A desvinculação do Burroughs B-500 com o IBGE foi, contudo, positiva para a PUC-RJ 
que utilizou o equipamento em larga escala para fins educacionais. No caso do ITA apresentaremos 
a trajetória do projeto de conclusão de curso conhecido por “Zezinho”, primeira tentativa de cria-
ção de um computador com equipamentos e tecnologia nacional. Também enfatizaremos o papel 
do brigadeiro Tércio Pacitti na importação do IBM 1620. As fontes utilizadas para formulação des-
te trabalho foram, majoritariamente, testemunhos e entrevistas com engenheiros formados pelas 
duas instituições (José Ellis Ripper e Ivan da Costa Marques do ITA; Ricardo Adolfo Saur e Arndt 
von Staa da PUC-RJ) e arquivos de jornais de grande circulação do período que nos permitem 
mapear o contexto dessas importações. Sendo assim, o objetivo principal desta apresentação é 
contextualizar os primórdios da formação de engenheiros habilitados a trabalhar com computa-
dores no início da década de 1960, geração que produziria grandes efeitos políticos e industriais na 
década seguinte.

Patricia de Campos Correa (Secretaria Executiva de Educação - SEDUC/Pa)
• A Difusão do Sistema Métrico por meio das escolas no Pará

O Sistema Métrico, elaborado por iluministas franceses para aferição de pesos e medidas, tais como 
quilo, metro e segundo, foi amplamente difundido no mundo, inclusive na Amazônia. Esta difusão 
não destruiu completamente os sistemas tradicionais de medidas preexistentes. A presença do 
Sistema Métrico no Pará pode ser observada pelo menos desde a década de 1870, tanto no ensino 
primário, quanto na Escola Normal. Esse Sistema foi introduzido no Brasil no ano 1862 por promul-
gação da Lei Imperial n° 1.157 que estipulou um prazo de dez anos para o abandono definitivo de 
outras unidades de medidas e tornou seu ensino obrigatório nas escolas, por reformas curriculares 
iniciadas no Rio de Janeiro e irradiadas para as demais escolas do reino. O Sistema foi introduzido 
no currículo do ensino primário por meio da disciplina intitulada “Noções Práticas do Sistema 
Métrico de Pesos e Medidas” e na Escola Normal através da disciplina denominada “Aritmética, 
Sistema Métrico e Elementos de Geometria”, além de outras escolas. Assim, a presente pesquisa 
pretende analisar como o Sistema Internacional, constituinte da cultura científica moderna, foi 
introduzido no Pará por meio das escolas e verificar as condições sociais e econômicas da recepção 
desse sistema pela população local. Para nossa análise serão evocados autores como Foucault para 
a compreensão da emergência de conhecimentos em uma cultura. No caso da cultura paraense 
embora não se trate de emergência e sim de introdução as concepções de Foucault são úteis por-
que neste processo também se encontram relações de poder, resistências e negociações. Por outro 
lado pretendemos analisar as condições que possibilitaram a inserção do Sistema moderno na 
tradição local. Foi possível verificar que o sistema tradicional de medidas preexistente na região foi 
demolido, mas não completamente e pode se ver que coexistiu com outros sistemas como o utili-
zado pela Inglaterra e Estados Unidos em função do comércio exportador de borracha no período 
da Belle Époque amazônica.

Gabriel Soares Bádue (Universidade Federal de alagoas)
• A Matemática Aplicada no Brasil: O caso da USP (1946 – 1970)

O objetivo do presente trabalho é analisar atividades científicas que contribuíram para a institu-
cionalização da Matemática Aplicada no Brasil enquanto campo de estudo. Tal investigação está 
sendo realizada por meio de um estudo de caso sobre atividades desenvolvidas na Universidade 
de São Paulo (USP), entre as décadas de 1940 e 1970, que podem ter contribuído para a formação 
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do novo campo. Evidências encontradas na literatura indicam que pesquisas realizadas no pós 2ª 
guerra, tais como investigações com fins militares, entre outras, colaboraram para o estabeleci-
mento da Pesquisa Operacional, que se constituiu como uma das linhas de pesquisa da Matemáti-
ca Aplicada a partir da sua institucionalização na década de 1970. Entre as décadas de 1940 e 1960, 
essas atividades eram realizadas predominantemente em instituições ligadas as engenharias, como 
o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Engenharia (COPPE). No caso da USP, há indícios de que nesse período essas 
atividades estavam concentradas na Escola Politécnica, que contava desde de 1946 com um De-
partamento de Matemática. Além disso, em 1960 foi criado o Instituto de Pesquisas Matemáticas, 
que era vinculado à Escola Politécnica e colaborou com a propagação da Matemática Aplicada, 
como iremos mostrar a partir das análises que serão apresentadas nesse trabalho. Outra questão 
a ser investigada é sobre a prática das atividades matemáticas na Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras (FFCL) da USP, que abrigou o curso de Licenciatura em Matemática a partir da sua fundação 
na década de 1930. Registros encontrados nos anuários da FFCL, como a publicação do Jornal de 
Matemática Pura e Aplicada em 1936, podem nos levar a uma interpretação anacrônica sobre o 
entendimento de tais termos – pura e aplicada – durante o referido período. Assim, faz-se neces-
sária uma análise das práticas presentes naquela comunidade acadêmica, a fim de identificarmos 
como se dava a compreensão pela referida comunidade em torno do termo Matemática Aplicada, 
bem como das atividades ligadas a essa interpretação. Por fim, nos limites deste trabalho, preten-
demos demonstrar como as atividades científicas relacionadas à matemática aplicada foram em-
preendidas a partir de uma dinâmica global e efetivadas numa realidade local com características 
e meios próprios.

Marcelo Henrique Nogueira Diana (UFRRJ)
• A descoberta do inconsciente: o conceito psicanalítico e os seus usos no Brasil (1920-1930)

“La découverte de l’inconscient”, de Henri Ellenberger, apresenta uma rica perspectiva historio-
gráfica acerca do surgimento e da formação do conceito de inconsciente na cultura intelectual, 
religiosa, na psicologia dinâmica e na psiquiatria moderna. Deslocando a primazia da historiografia 
freudocêntrica sobre a reconstituição histórica desse conceito, Ellenberger instala a noção de histó-
ria-problema, cara aos historiadores dos Annales, para investigar os diferentes contextos históricos 
que iluminam a ideia de inconsciente. A partir dessa perspectiva, amparado pelo procedimento 
metodológico de Ellenberger, procuro nesta comunicação rastrear a historicidade do conceito de 
inconsciente, no universo intelectual e médico brasileiro, situando o uso expressivo do conceito en-
tre áreas científicas importantes nas décadas de 1920 e 1930. Menos do que marcar o nascimento 
de uma ideia, naquele período, no Brasil, é possível detectar a explosão intelectual que a noção de 
inconsciente representou na cultura científica, jurídica, médica e intelectual das décadas de 1920 
e 1930. Mobilizado pela criminologia e pela psicologia forense, pela psiquiatria, pela sociologia 
e antropologia, bem como pelos estudos de folclore e pelas políticas de educação, a polissemia 
que o conceito de inconsciente recebeu nesta comunidade de intérpretes permite compreender 
a historicidade pontual, que naquele momento, as ideias freudianas e, em sentido mais amplo, da 
psicanálise e da psiquiatria dinâmica adquiriram no Brasil. Com este objetivo analiso as práticas 
de sentido desdobradas a partir da noção de inconsciente, presentes nos textos de Arthur Ramos, 
Osório César e Julio Porto-Carrero, registrando a o horizonte polissemico deste conceito entre os 
seus intérpretes no Brasil.
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Maria de Jesus do Carmo de Araújo
• A Santa Casa de Misericórdia e o Hospital dos Alienados Eduardo Ribeiro: Instituições 

médicas para alienados na cidade de Manaus (1880-1926)
O presente trabalho busca resgatar a história dos alienados de Manaus no período de 1880-1926, 
esses que se fizeram presentes na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital dos Alienados Eduardo 
Ribeiro que também serão abordados neste artigo. Como os doentes não eram apenas de forma 
patológica, mas também social e moral, o alienado da cidade terá seu espaço reduzido a essas ins-
tituições. Como o século XIX é permeado por interesses de conhecimento científico e médico, os 
alienados se farão presentes nessa perspectiva, porém ao estudarmos esses doentes percebemos 
algumas lacunas relacionadas à política pública na cidade voltada para os mesmos. A Manaus do 
final do século XIX passa por um processo de urbanização, no qual se insere o discurso de embele-
zamento e de higienização do espaço urbano, tanto a arquitetura quanto os costumes locais serão 
substituídos pelo europeu. As fontes sobre os alienados em Manaus na virada do século XIX, se re-
sumem ao envio dos mesmos para a Santa Casa e a criação e melhorias no Hospital dos Alienados, 
isso ocorre pela falta de discussões sobre a causa alienista, ausência de documentação de ambas as 
instituições que não foram preservadas.
A vida na cidade de Manaus sofreu grandes transformações, a cidade foi dividida em espaço para 
pobres e ricos, e essa segregação só aumentava com a chegada de muitos imigrantes e migrantes 
para trabalharem nos seringais e na urbe. O aumento populacional e a falta de estrutura física, polí-
tica e social aumentaria a quantidade de pobres e doentes que viviam na capital da borracha. Esses 
doentes eram enviados principalmente para a Santa Casa de Misericórdia, passando inicialmente 
na maioria das vezes pela polícia, tido como principal órgão repressor da indisciplina que ocorria 
na cidade. Essas instituições, portanto, também serão lugares de disciplina, para aqueles que não se 
enquadravam aos novos modos de vida que a cidade impunha aos seus habitantes.
Ambas as instituições não tinham condições para tratar os alienados tanto de corpo clínico como 
de estrutura física, eram constantes as reclamações nas mensagens oficiais sobre essas instituições, 
porém o estado buscava manter o discurso que estavam tentado fazer o melhor para a cidade e 
para os doentes.
Portanto, é notória a ausência da figura do alienado de forma patológica dentro dessas instituições, 
isso porque, eles eram confundidos com outros doentes que estavam fora dos padrões desejados 
pela elite, fazendo com que outros doentes se insiram nesse contexto. A Santa Casa de Miseri-
córdia e o Hospital dos Alienados Eduardo Ribeiro participam do processo de embelezamento e 
higienização não apenas do espaço, mas do próprio corpo do doente.

Gustavo da Silva Kern (IFSC)
• Biopoder, biopolítica e o discurso eugenista produzido no Brasil

Na passagem do século XIX para o século XX, as teorias racialistas europeias foram utilizadas de 
modo seletivo e original por importantes intelectuais brasileiros. No âmbito do discurso racialista 
a vida, fenômeno definido pela biologia, foi colocada insistentemente no campo de controle do 
saber e de intervenção do biopoder. Inserido no âmbito de um estudo desenvolvido em nível de 
Doutorado, o presente trabalho procura analisar a emergência e a afirmação do caráter biopolítico 
do discurso eugenista produzido no Brasil durante as primeiras décadas do século XX. Definida 
em seus principais fundamentos nas últimas décadas do século XIX pelo teórico vitoriano Francis 
Galton, a eugenia prontamente encontrou inúmeros adeptos em nosso país. As teorias eugenistas 
por aqui formuladas mobilizaram um importante movimento social que reclamava a urgente re-
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generação da população brasileira através de um processo compulsório de melhoramento racial. 
A ciência do melhoramento racial, que teve como condição de possibilidade a dispersão discursiva 
do racialismo, foi compreendida pela intelligentsia local como elemento propulsor do progresso 
nacional. O texto, desse modo, está dividido em duas partes. Na primeira delas, apresento uma 
discussão acerca da acepção que o filósofo francês Michel Foucault conferiu ao conceito de biopo-
der, bem como acerca da relação intrínseca entre biopolítica e racismo. Na segunda parte do texto, 
analiso os trabalhos de importantes teóricos eugenistas locais, principalmente João Baptista Lacer-
da e Oliveira Viana, buscando problematizar o modo como os discursos eugenistas postulavam a 
constituição do que Antonio Negri e Giuseppe Cocco definiram como uma gestão biopolítica da 
mestiçagem racial. Tomando a população brasileira a partir de sua composição biológico-racial, o 
discurso eugenista local propunha uma série de intervenções políticas sobre a vida da população, 
que uma vez colocada no horizonte do político, tinham como objetivo promover o aprimoramen-
to racial.

Mário Fabrício Fleury Rosa
• A intersecção entre a Ciência Médica e a Ciência Nuclear na América Latina entre as décadas 

de 1940 e 1960.
Este trabalho pretende analisar alguns impactos da interseção entre a ciência nuclear e a área da 
saúde, durante as décadas de 1950 e 1960, na América Latina. Para tanto, pretende-se mapear os 
principais acontecimentos envolvendo essa interação, com ênfase no Brasil e Argentina. Com o 
intuito de averiguar as condições conforme as quais iniciou a aproximação entre o setor da saúde e 
as técnicas e tecnologias oriundas do desenvolvimento da física atômica em âmbito internacional/
nacional, principalmente no período indicado, este trabalho abordará os aspectos que contribuí-
ram, para a formulação de políticas; práticas; produtos; oriundos da ciência nuclear.

Alex Gonçalves Varela (UERJ)
•  Os Estudos da Cientista Marta Vannucci Sobre o Plâncton no Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo (1946-1969)
Os estudos sobre as relações ciências e gênero têm crescido a cada dia no Brasil. Aumentou con-
sideravelmente o número de historiadores das ciências que se dedicam a estudar essa questão. 
Seguindo essa linha de pesquisa, o trabalho a ser apresentado visa realizar uma reflexão sobre os 
estudos científicos realizados pela cientista Marta Vannucci no âmbito do Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo (IO-USP). A pesquisadora se dedicou a estudar o plâncton. Realizou 
viagens e excursões, e fruto dessas atividades publicou diversos artigos no Boletim do IO-USP. Seus 
artigos científicos comprovam o seu empenho para a produção de conhecimento, e deixam trans-
parecer a sua ativa participação para conquistar espaço e reconhecimento no meio universitário 
brasileiro.

Marcia Helena Alvim (universidade Federal do ABC)
• História das Ciências no Brasil e Educação Científica: potencialidades reflexivas para um 

diálogo interdisciplinar
Nesta pesquisa buscamos promover reflexões teóricas sobre a Historiografia da História das Ciên-
cias em diálogo com o Ensino de Ciências no Ensino fundamental I e efetivar atividades práticas, 
sendo estas a elaboração e execução de Sequências Didáticas e curso de Formação Continuada de 
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professores, a partir da análise de uma situação histórica do Brasil e sua potencialidade reflexiva e 
interdisciplinar para a HC e o EC. Diante de análise inicial sobre a inserção de temáticas oriundas 
da HC em livros didáticos e material midiático infantil averiguamos que os mesmos são marcados 
por uma apresentação anedótica e ilustrativa da História das Ciências, pouco reflexiva. Neste estu-
do, buscamos apresentar alternativas que propiciem a exploração das potencialidades da HC para 
uma educação científica crítica e reflexiva, adequada aos desafios da tecnociência na contempora-
neidade (Grecca & Freire, 2004; Santos, 2009; Nieto Olarte, 2004; Matthews, 1992, Pimentel, 2010). 
Tradicionalmente, a relação entre História das Ciências e Ensino de Ciências foi pautada pela visão 
de que a primeira se configuraria como importante dispositivo didático à segunda. Acreditamos 
que esta posição tradicional empobrece a real contribuição da História das Ciências, especialmente 
se a aprendizagem científica estiver pautada por objetivos de fomento à reflexão e cidadania. Nesta 
pesquisa iremos propor reflexões e práticas didáticas que privilegiam uma nova proposta da rela-
ção entre História das Ciências e os conteúdos científicos, valorizando reflexões de ruptura à His-
toriografia tradicional e eurocêntrica, através da abordagem sobre a construção do conhecimento 
científico no Brasil, tendo como panorama temático Os Boticários e o conhecimento nos séculos 
XVI e XVII do Brasil Colônia. Neste sentido, apresentamos uma proposta alternativa à inserção 
das discussões historiográficas aos conteúdos científicos, através de reflexões que privilegiem uma 
História das Ciências problematizadora e vinculada ao contexto sócio-cultural brasileiro, buscando 
promover discussões sobre o diálogo interdisciplinar entre a HC, o Ensino de Ciências e os saberes 
e conhecimentos constituintes da História do Brasil. Acreditamos que esta perspectiva apresenta 
variadas possibilidades de reflexão e ação para o ensino de ciências, especialmente através de sua 
análise acerca da prática científica e da natureza da ciência enquanto objeto sócio-cultural, apre-
sentando a História das Ciências como veículo reflexivo para os jovens que vivem uma contempo-
raneidade marcada decisivamente pela tecnociência e pelos seus impactos sócio-econômico-am-
bientais.

Marcia Regina Barros da Silva (Universidade de Sâo Paulo)
• A escrita da história da ciência: Revista Latinoamericana de História de las Ciencias y la 

Tecnologia (1984-1994)
Em torno dos anos 1980 os estudos sobre a história das ciências e das tecnologias na América Lati-
na se modificaram com adoção de novas abordagens e perspectivas. Para este processo foi crucial 
a revista Quipu – Revista Latinoamericana de História de las Ciencias y la Tecnologia, que circulou 
com certa regularidade entre os anos 1984 e 2000, pertencente à Sociedade Latino Americana de 
História das Ciências e da Tecnologia, criada em 1982. Dela participaram pesquisadores atuantes 
nos estudos de ciência, de diferentes países e a partir de diferentes especialidades, fazendo dos arti-
gos veiculados um significativo conjunto de textos e autores para o entendimento sobre a história 
do nosso conhecimento sobre a história das ciências latino-americanas. A ênfase do movimento 
foi na constituição de uma ‘diferença metodológica’ que se daria nos modos de relatar os conte-
údos da história das ciências e tecnologias latino-americanas e suas relações com outras regiões 
produtoras de C&T, principalmente Europa. O que este conjunto de autores buscava era constituir 
bases para uma narrativa que daria unidade, coesão e coerência aos novos estudos, num processo 
coletivo suficientemente forte para indicar a formação uma comunidade epistêmica dedicada à 
investigação e à comunicação de novos acordos e novos entendimentos sobre o que tinha sido e o 
que poderia vir a ser a ciência e a tecnologia na América Latina.
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Simone Petraglia Kropf (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz)
• Coração americano: as relações entre Brasil e Estados Unidos e a institucionalização da 

cardiologia na década de 1940.
O objetivo deste trabalho, que apresenta resultados parciais de pesquisa realizada com Joel Howell 
(Departamento de História da Universidade de Michigan), é analisar o intercâmbio entre médicos 
brasileiros e norte-americanos dedicados ao estudo das doenças cardiovasculares, considerando 
tal intercâmbio um elemento decisivo no processo de afirmação e reconhecimento da cardiologia 
como especialidade tanto no Brasil como nos Estados Unidos na década de 1940. Será focalizada a 
atuação do cardiologista norte-americano Frank Norman Wilson (reconhecido internacionalmen-
te por suas pesquisas sobre a eletrocardiografia) como referência crucial na formação de médicos 
latino-americanos que se tornariam lideranças na cardiologia em diversos países da região, entre 
os quais o Brasil. Num período marcado pelos debates sobre o pan-americanismo e a política de 
boa vizinhança nas Américas, em especial durante a II Guerra Mundial, abordaremos a atuação 
de Frank Wilson na formação de cardiologistas brasileiros tanto no que diz respeito aos estágios 
de pesquisa que estes médicos realizaram em seu laboratório na Universidade de Michigan, em 
Ann Arbor, quanto no que se refere aos cursos que Wilson ofereceu no Brasil em 1942, quando 
realizou extensa viagem à América Latina financiado pelo Departamento de Relações Culturais 
do Departamento de Estado norte-americano. Utilizando, preferencialmente, fontes do arquivo 
pessoal de Wilson e do arquivo histórico da Universidade de Michigan, nosso argumento é o de 
que tal intercâmbio – que ganhou clara coloração política à medida que a medicina foi vista como 
canal de diplomacia cultural nas Américas – foi decisivo não apenas para a construção e afirmação 
da identidade destes médicos como especialistas no estudo das doenças cardiovasculares no Brasil 
(o que se expressou, por exemplo, na criação da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 1943), mas 
também para os estudos que o próprio Wilson realizava com vistas a ampliar o reconhecimento e 
o uso clínico das novas técnicas eletrocardiográficas no campo médico norte-americano. Trata-se 
portanto de um caso que exemplifica como a circulação de ideias, teorias, pessoas e tecnologias 
constitui processo central à atividade científica, e como tal processo se faz mediante a correlação 
direta entre dinâmicas e atores da ciência e da vida social, política e cultural mais ampla nos vários 
países/espaços envolvidos nesta interação.

Bruno Fraga Fernandes (Cefet-RJ)
• A institucionalização da Ecologia no Brasil: contribuiçoes científicas do Museu Nacional e da 

Fiocruz
As origens da ciência ecológica são recentes, se comparada às demais ciências. Diversos campos 
de conhecimento contribuíram para o desenvolvimento da Ecologia, com seu progresso tendo 
sorvido os estudos de áreas tão vastas como a veterinária, a geografia, agronomia e a nutrição. 
Isto porque diversos estudos que tem como objetivo principal a análise de algum ser vivo, entra 
forçosamente em contato com o objeto dos estudos ecológicos. Exemplos muito caros em nossos 
estudos são os desenvolvidos no Instituto Oswaldo Cruz, que tinham como objeto principal a 
questão médico-sanitária, mas que ao desenvolver seus estudos elaborou diversos aportes à ques-
tão ecológica.
O modelo kuhniano mostra-se adequado a nossa análise, pois permite-nos perceber o desenvol-
vimento científico da Ecologia historicamente, demonstrando como, pouco a pouco, a Ecologia 
desenvolveu pressupostos cognitivos, com modelos teóricos e conhecimento específico, levando-a 
a se tornar parte constitutiva do saber científico e de determinada comunidade científica que se 
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percebe representada nestas discussões paradigmáticas. Portanto, ao analisar o desenvolvimento 
da Ecologia e como ela superou seu estágio pré-paradigmático, a aplicação do modelo kuhniano 
pode lançar luz e auxiliar o entendimento deste processo histórico, demonstrando de que forma 
esta disciplina se desenvolveu no tempo. 
Neste contexto, gostaríamos de ressaltar as contribuições do pesquisador canadense Pierre Danse-
reau aos estudos ecológicos, expondo dados que reivindiquem sua originalidade e fecundidade nos 
estudos ecológicos globais. Tal apreciação culminará por problematizar os fatores que o credencia-
ram a ser convidado pelo governo brasileiro (especificamente pelo Museu Nacional) a administrar 
um curso a pesquisadores brasileiros na década de 1940. Pierre Dansereau foi um dos pioneiros na 
introdução do ensino da biogeografia no Brasil, e em 1945 foi convidado por universidades brasi-
leiras e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para formar professores e pesqui-
sadores (geógrafos, agrônomos, biólogos) locais, ao mesmo tempo que estabeleceu um programa 
de intercâmbio entre Brasil e Canadá.
O desenvolvimento dos estudos do pesquisador Dansereau no Brasil implicou em intercâmbio de 
informações entre os pesquisadores e a formação de uma relação de conhecimento que frutifica-
rá na apropriação de diversos conceitos difundidos pelo pesquisador visitante. No estudo desta 
relação acadêmica priorizamos a análise dos pesquisadores do Museu Nacional, como Fernando 
Segadas Vianna e do Instituto Oswaldo Cruz, Henrique Pimenta Veloso, que se destacaram na 
formação e consolidação dos estudos ecológicos em suas respectivas instituições, informados pelo 
aprendizado com o pesquisador canadense.

Luiz Alves Araújo Neto
• Médicos em ação: a organização da cancerologia entre a atividade científica e a 

especialização médica (1940 – 1960).
A presente comunicação analisa a atuação de um grupo restrito de médicos cearenses que se mo-
bilizaram para a organização de uma área específica na ciência médica para o controle do câncer 
no estado: a cancerologia. Entre os anos 1940 e 1960, o câncer foi gradativamente incluído na 
agenda da saúde pública e da medicina brasileira, levando à articulação de diversos grupos de 
profissionais em várias localidades do país, caracterizando a formação de uma campanha nacional 
contra o câncer. No caso cearense, a estruturação das ações anticâncer se deu através da atuação 
de alguns médicos que, articulando sua credibilidade científica aos seus recursos políticos e sociais, 
legitimaram e consolidaram a cancerologia como uma área relevante para a medicina local, com 
a definição de espaços institucionais voltados para doença (destaque para o Instituto do Câncer 
do Ceará); o estabelecimento de um conjunto de práticas específicas da área e a construção de 
um perfil argumentativo que tornou o câncer um problema em evidência para a ciência médica 
no período. O objetivo desta comunicação é discutir como esse grupo de profissionais se articu-
lou para construir a cancerologia no estado, vinculado suas próprias trajetórias à do controle do 
câncer. Argumento que a mobilização desses personagens pela organização da cancerologia estava 
ligada a uma busca por legitimação de sua prática, a partir da especialização médica, colocando-se 
como membros de uma elite científica a nível local, e vinculando-se a nomes de referência nessa 
área científica a nível nacional. Para esta análise, debruço-me sobre as produções desses médicos 
no principal periódico especializado do estado, o Ceará Médico; relatórios de instituições médicas 
no período; anais de congressos científicos e reuniões anuais de agremiações da medicina local; e 
material biográfico e bibliográfico referente aos médicos e instituições envolvidos no trabalho. Esta 
pesquisa é desenvolvida no nível de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em História das Ci-
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ências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, na linha de pesquisa de História das Ciências 
Biomédicas, e sob a orientação do prof. Luiz Antonio Teixeira.

Roger Marcelo Martins Gomes (Universiade Sagrado Coração)
• Periódico Científico como fonte para História das Ciências no Brasil: a Revista Brasileira de 

Psicanálise (1976)
A partir da década de 1970, os historiadores da História das Ciências tem buscado e ampliado a 
gama de fontes para discutir as práticas científicas no Brasil. Textos científicos, documentos insti-
tucionais e governamentais, revistas e periódicos ganham o interesse desses historiadores. Neste 
texto, buscamos mostrar parte da discussão da pesquisa de doutorado ainda em andamento que 
realizamos na pós-graduação da Unesp Assis, demonstraremos como os periódicos científicos tor-
naram-se um manancial para a pesquisa em História das Ciências enquanto atividade científica e 
não apenas um debate teórico. Mostraremos, especificamente, a RBP (Revista Brasileira de Psicaná-
lise) que nos permite uma investigação minuciosa das produções teóricas, das políticas científicas, 
das atividades científicas do movimento psicanalítico brasileiro.

Geandra Denardi Munareto (PUCRS)
• A eugenia na obra de Azevedo Amaral

O estudo da Eugenia no Brasil tem se ampliado nos últimos anos. No entanto, a maioria dos estu-
dos permanece restrita às obras de divulgação oriundas de Sociedades ou Ligas Eugênicas, ou da 
publicação de obras de membros dessas mesmas associações. No intuito de ampliar as discussões 
sobre o debate eugênico no Brasil, buscamos investigar como as questões ligadas à esse assunto se 
deram na obra de intelectuais que atuaram fora desses círculos. Azevedo Amaral, cuja atuação era 
mais ampla dentro de debates intelectuais e políticos, principalemnte relacionados à discussões 
sobre projetos autoritários e de modernização econômica, dedicou partes importantes de seus 
trabalhos à discussões relacionadas à eugenia, tornando-se defensor de um projeto restritivo de 
imigração, que impedia a entrada de elementos considerados indesejáveis e de raças consideradas 
inferiores. Além disso, incorpora alguns dos enunciados da obra de Francis Galton na sua análise da 
constituição racial da população brasileira e em sua explicação sobre a inferioridade de elementos 
mestiços.

Matheus Alves Duarte da Silva (USP)
• “O Baile dos Ratos”: A construção sociotécnica da peste bubônica (1899-1906)

O presente trabalho discute a construção sociotécnica da peste bubônica no Rio de Janeiro de 1899 
a 1906. Utilizou-se como aporte teórico a teoria do ator-rede e como metodologia o acompanha-
mento de cientistas, médicos e políticos brasileiros interessados no combate à peste, analisando as 
polêmicas que se envolveram, e que rede sociotécnica foi por eles mobilizada. As fontes utilizadas 
foram: trabalhos científicos publicados no Brazil-Medico; debates veiculados na imprensa diária 
e os relatórios da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), responsável pelo combate à peste na 
Capital Federal.
Observou-se que houve mais polêmicas em torno das seguintes características: tempo de incuba-
ção, letalidade e forma de transmissão. A incubação implicava diretamente no tempo em que os 
navios ficariam submetidos à quarentena e o Governo Federal acreditava que ela durava 20 dias. As 
primeiras críticas a esse entendimento ocorreram após o surgimento da doença em Portugal, em 
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agosto de 1899 e das primeiras medidas restritivas implantadas pelo Brasil. Quando da chegada da 
doença a Santos, em outubro de 1899, medidas mais restritivas foram tomadas contra a cidade. En-
tretanto, pressões exercidas por diferentes atores, como a Associação Comercial de Santos, foram 
aos poucos mudando essa política e também a compreensão do período de incubação e da letali-
dade da doença. Em 1904, as quarentenas contra a peste foram extintas no Brasil e era consenso a 
doença não ser tão letal nem ficar incubada por um período superior a 10 dias. 
A questão da transmissão implicava diretamente na adoção de medidas sanitárias. Em 1900, o 
Governo Federal acreditava que a doença era transmitida pelo ar, ou por objetos, por isso a ado-
ção de desinfecção de casas e no isolamento de pessoas contaminadas. Entretanto, em São Paulo, 
existia outra concepção sobre a transmissão e o extermínio de ratos era a principal medida. No Rio 
de Janeiro, alguns personagens, como Ismael da Rocha, utilizavam a estratégia de São Paulo como 
exemplo, mas outros, como Camillo Terni, afirmavam que os ratos brasileiros eram imunes à doen-
ça. Com isso, foram estabelecidas duas redes em torno da peste, uma que concedia um papel aos 
ratos e outra não. 
A última rede foi vitoriosa até 1903, quando Nuno de Andrade foi substituído na DGSP por Oswal-
do Cruz. Naquela data, aproveitando-se da mobilização prévia, ele deu inicio a uma campanha de 
extermínio de ratos, que se mostrou eficaz. 
Quando os ratos passaram a ser considerados os culpados pela transmissão da doença mudanças 
ocorreram. As desinfecções passaram a se concentrar nesses animais e se planejou uma reformu-
lação da cidade, com edifícios que vedassem a entrada de ratos e na construção de esgotos. Esses 
objetivos foram parcialmente realizados durante a Reforma Passos.

Virlene Cardoso Moreira (Instituto Federal da Bahia - IFBA)
• A pediatria nas teses doutorais da Faculdade de Medicina da Bahia (1890-1910)

A pediatria na Bahia deu o primeiro passo a partir da cátedra ‘Clinica de Molestias Medicas e Cirúr-
gicas de Crianças’, criada com a Lei N.3.141, de 30 de outubro de 1882, no contexto de ampliação de 
cadeiras especiais nas Faculdades de Medicina do Império. O primeiro concurso para clínica pediá-
trica na Faculdade de Medicina da Bahia realizou-se em 1887, sendo o médico Frederico de Castro 
Rebello o primeiro lente concursado. Até o ano de 1910, esta cátedra esteve sob responsabilidade 
de um único catedrático e foi o primeiro espaço institucional especializado em questões médicas 
da infância. O objetivo desse trabalho é analisar o delineamento da ciência médica da infância na 
Bahia a partir das teses doutorais defendidas no âmbito da cátedra em tela, entre os anos de 1890 
e 1910. Ainda que estas teses não devam ser entendidas como resultado de uma genuína produ-
ção científica, expõem o conhecimento que circulava a respeito da matéria. Através destas teses é 
possível acessar o estágio em que se encontrava a pediatria baiana nos vinte primeiros anos de seu 
lento processo de singularização científica.

Mariana da Hora Alves
• A reorganização dos serviços sanitários do Império em 1886: a questão dos vinhos 

falsificados e dos gêneros alimentícios como um imperativo.
Em fevereiro de 1886 foi instituída a reorganização dos serviços sanitários do Império. Criou-se 
o Conselho Superior de Saúde Pública, composto por membros das instituições administrativas 
e de educação médica, bem como foi separado os serviços sanitários dos portos e o terrestre. O 
primeiro ficou a cargo da Inspetoria Geral de Saúde dos Portos e o segundo da Inspetoria Geral de 
Higiene. 
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Esta comunicação busca compreender como questão dos vinhos artificiais, – que foi amplamente 
discutida a partir de 1884 – considerando de um lado a defesa à saúde pública e do outro a ma-
nutenção do livre comércio e ascensão da indústria nacional, foram relevantes e influenciaram nas 
diretrizes na legislação sanitária de 1886. O código agrega preceitos da revolução bacteriológica e 
da ascensão da medicina experimental, ao considerar o Laboratório de Higiene da Faculdade de 
Medicina, o lugar oficial para a análise e diagnósticos dos alimentos e bebidas. Se ao longo do sé-
culo XIX, o veredicto de salubridade e higiene dos alimentos, em geral, era atestado pelos fiscais de 
freguesia, sem que estes possuíssem formação específica para isto, no último biênio do oitocentos, 
o laboratório e o laudo químico assumiram um papel relevante, empossando à higiene o estatuto 
científico. 
A fiscalização dos gêneros alimentícios foi protagonista de grandes controvérsias entre diferen-
tes instâncias administrativas do governo. As Câmaras Municipais lutavam para manter o poder 
representativo em esfera local, ao mesmo tempo em que, constituía-se, na década de 1840/50, a 
guinada rumo ao conservadorismo saquarema e a centralização do poder. A prática de comerciali-
zação de produtos adulterados, falsificados, ou mesmo, em condições impróprias para o consumo 
era rotineira entre os comerciantes das tabernas, quitandas e vendinhas. Para aumentar o lucro os 
comerciantes e industriais não economizavam esforços na arte de enganar, adulterar e falsificar os 
produtos. Gêneros como leite, eram misturados com água e adicionados uma série de outros com-
postos para disfarçar a fraude; o café era misturado com milho de modo a render mais; as carnes 
eram vendidas mesmo em estado lastimável de putrefação, sem contar os vinhos naturais adulte-
rados, os artificiais e os falsificados que eram postos diariamente nas mesas das famílias. 
O regulamento de 1886 foi produzido no ensejo da reforma do ensino da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, nesse sentido reproduz os ecos da inserção da medicina experimental. A contro-
vérsia em torno dos vinhos, que culminou na demissão da Junta de Higiene (1885) é um episódio 
representativo, uma vez que corrobora com o projeto dos médicos reformistas e reivindica para 
a Higiene o estatuto de cientificidade ao implementar o laboratório como ponto central do diag-
nóstico.

Maria Rachel de Gomensoro Fróes da Fonseca (Casa de Oswaldo Cruz)
• “Instrução e ciência na construção de ´governos de opinião`: as Conferências Populares da 

Glória (1889-1905)”
Este trabalho busca refletir sobre a institucionalização das ciências no Brasil, no contexto da passa-
gem da Monarquia para o regime Republicano, tendo como base a análise das Conferências Popu-
lares da Glória neste novo cenário político. No séc.XIX institucionalizaram-se cursos públicos, con-
ferências científicas e conferências pedagógicas no cenário brasileiro. As Conferências Populares da 
Glória, assim denominadas por se realizarem em escolas públicas localizadas na Freguesia da Glória, 
no Município da Corte, iniciaram-se em 23 de novembro de 1873 sob a iniciativa e coordenação do 
Conselheiro Manoel Francisco Correia, senador do Império, e ocorreram sem grandes interrupções 
até 1889, quando foram suspensas, sendo retomadas em 1891, por ocasião do 4º Centenário do 
Descobrimento da América, prosseguindo até 1905. Tendo como principal objetivo a instrução do 
povo, a ilustração do país, a divulgação da ciência e da cultura, as Conferências realizaram-se por 
um longo período, passando por cenários de grande transformação política, como a proclamação 
da República. Buscamos neste estudo analisar as Conferências Populares da Glória, seus princípios 
e objetivos, em relação à instrução e à divulgação da ciência na jovem nação republicana.
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Christina Helena da Motta Barboza (Museu de Astronomia e Ciências Afins)
• O Clima do Rio de Janeiro (1851-1890)

O último ano do Império brasileiro iniciou-se com um verão “radiante e implacável”, segundo os 
termos usados em editorial da Revista Illustrada de fevereiro de 1889. Com efeito, de acordo com 
os termômetros do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, a temperatura máxima naquele verão 
teria atingido 36 C, em março daquele ano. Nem por isso o início do novo regime teria aliviado o 
calor: o máximo absoluto de temperatura de toda a série de cerca de 50 anos de observações me-
teorológicas, 39 C, teria ocorrido logo depois da mudança, no dia 8 de dezembro de 1889.
Conforme demonstra um levantamento de fontes inicial feito no âmbito deste trabalho, o tempo 
e o clima já eram assunto obrigatório nos jornais e revistas brasileiros do século XIX, refletindo o 
interesse da população por um aspecto da natureza particularmente sensível e influente no seu 
cotidiano, no meio rural assim como no urbano. A despeito disso, durante muito tempo o clima foi 
um objeto ausente da historiografia, inclusive da historiografia das ciências, conforme afirmou um 
dos pioneiros nos estudos históricos com essa temática, Emmanuel Le Roy Ladurie. 
O objetivo do presente trabalho é explorar o conhecimento sobre o tempo e o clima do Rio de 
Janeiro na segunda metade do século XIX com base nas observações meteorológicas realizadas 
no Imperial Observatório entre 1851 e 1890. Esses registros foram publicados em 1892 por inicia-
tiva do então diretor da instituição, Luiz Cruls, junto a um estudo sobre as variações regulares dos 
principais elementos do clima, segundo o seu entendimento; a saber, a temperatura, a pressão, a 
umidade do ar e as chuvas. Em outras palavras, mais do que fazer uma comparação dos dados 
registrados nos instrumentos com a chamada “sensação térmica” e as impressões da população, 
nossa principal intenção, reflexo do estágio atual em que se encontra a pesquisa, é examinar algu-
mas práticas adotadas na coleta e análise das observações meteorológicas, assim como o contexto 
científico, institucional e político no qual a obra intitulada “O Clima do Rio de Janeiro” foi produ-
zida e publicada.

Anderson Pereira Antunes
• A rede dos invisíveis: uma análise dos auxiliares na expedição de Louis Agassiz ao Brasil 

(1865-1866)
Da mesma forma que a ciência praticada contemporaneamente, o trabalho de campo realizado 
por naturalistas viajantes Oitocentistas também era uma atividade fundamentalmente social e co-
letiva. O sucesso de suas expedições geralmente dependia da articulação de uma diversificada rede 
de auxiliares, que podia contar com financiadores, autoridades locais, guias, caçadores, escravos, 
etc. Estes indivíduos poderiam colaborar logisticamente, com transporte, hospedagem e alimenta-
ção; cientificamente, com a localização, identificação, coleta e preparação de espécimes; e com o 
compartilhamento de conhecimentos adquiridos de forma empírica ao longo de sua vivência nas 
regiões a serem exploradas. Nos livros e diários de viagem dos naturalistas, é comum encontrarmos 
registradas a presença e a atuação de seus auxiliares, que também foram frequentemente retrata-
dos nas suas ilustrações. Também é interessante notar que, em textos dirigidos para a comunidade 
científica, a participação das populações locais era, em geral, suprimida em favor de um relato 
impessoal e objetivo. A participação destes homens e mulheres que auxiliavam os viajantes torna-
va-se invisível. Por muito tempo, a historiografia das viagens científicas também reproduziu esta 
tendência, favorecendo perspectivas onde o viajante estrangeiro era retratado como herói solitário 
de uma aventura tropical. Mas, recentemente, afloraram pesquisas que passaram a problematizar 
a contribuição das populações locais envolvidas nas expedições científicas, a circulação de conhe-
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cimento entre “centro” e “periferia” e os aspectos espoliativos e colonizadores destas interações. Ao 
longo desta pesquisa procuramos contribuir com estas investigações fazendo uma análise da rede 
de auxiliares envolvidos com a Expedição Thayer, que percorreu o Brasil entre 1865 e 1866, liderada 
por Louis Agassiz. A metodologia utilizada partiu da leitura e análise das fontes primárias formadas 
pelos relatos dos próprios viajantes e por suas correspondências, onde foi possível identificar um 
número de 168 indivíduos envolvidos com a expedição brasileira. Com o auxílio de notícias publi-
cadas em periódicos da época, foi possível não apenas identificar nominalmente a maioria destes 
auxiliares, mas também analisar suas contribuições para a expedição. Observando que não se tra-
tava de um grupo homogêneo, a etapa seguinte da pesquisa focou na classificação dos auxiliares 
em diferentes categorias, baseadas na natureza de suas contribuições e nos seus níveis de envolvi-
mento com a expedição. Por fim, para melhor visualizar a rede formada pelos auxiliares envolvidos 
com a Expedição Thayer, também empregamos um software de visualização de redes e observa-
mos de que forma esta nova ferramenta virtual pode auxiliar na pesquisa em História das Ciências.

João Batista de Cerqueira (Universidade Estadual de Feira de Santana)
• Da botânica a zoologia: As pesquisas e atividades do cirurgião e licenciado Francisco 

Antônio de Sampaio na Vila da Cachoeira, Capitania da Bahia, no Século das Luzes.
A vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, situada na Capitania da Bahia, ao longo 
do século XVIII, tornou-se um importante centro regional da colônia brasileira, assumindo uma 
identidade cultural própria, oriunda da integração entre os costumes, hábitos e saberes dos povos 
indígenas, africanos e colonizadores europeus. No campo do conhecimento, refletindo as reformas 
iniciadas no período pombalino e continuadas também com as orientações da Academia Real de 
Ciências de Lisboa, na segunda metade dos Setecentos, aconteceu um repentino surto de interesse 
pela História Natural na metrópole e nas colônias do reino português. Em consequência dessas re-
formas promovidas na Ilustração portuguesa, de forma sistematizada, foram publicados trabalhos 
elaborados por “autoridades” que se interessavam pelo vasto campo das Ciências Naturais. Nessa 
vertente, a Vila da Cachoeira setecentista foi palco de estudos, entre os quais aqueles publicados na 
obra “História dos Reinos Vegetal, Animal e Mineral do Brasil” de autoria do Cirurgião e licenciado 
para curar em Medicina, Francisco Antônio de Sampaio. Português, natural de Vila Real no Arce-
bispado de Braga, Sampaio chegou ao Brasil ainda criança e viveu nas capitanias do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia pelo menos desde 1758. Na Bahia, fixou residência na Villa da Cachoeira, 
onde realizou estudos nas artes de curar e na rica flora e fauna do Recôncavo baiano, tornou-se 
membro correspondente da Academia Real de Ciências de Lisboa e atuou como cirurgião e licen-
ciado para curar em Medicina na condição de Partidista do Senado da Câmara da vila e do Hospital 
São João de Deus. Assim, pela contribuição intelectual para a ciência setecentista, a obra intelectual 
de Francisco Antônio de Sampaio deve ser considerada como um legado original sobre a botânica, 
a zoologia, a cirurgia, a anatomia animal comparada, a farmácia e a geografia urbana da Vila da 
Cachoeira no Recôncavo baiano.

Jônatas Barros e Barros (Secretaria Executiva de Educação - SEDUC/Pa)
• As Reformas Pombalinas na Educação como Condições de Inserção da Racionalidade 

Científica na Amazônia
O objetivo deste artigo é analisar até que ponto as Reformas Pombalinas, especialmente as direcio-
nadas para a educação, foram condicionantes para inserção da Racionalidade Científica Moderna 
na Amazônia. A implantação dessas Reformas no Reino Português, que incluía a Região Amazôni-
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ca, iniciou por volta de 1750, ganhou um forte impulso após o terremoto que destruiu Lisboa em 
1755, e manteve-se dominante até meados de 1820. As palavras de ordem nessas reformas eram 
Laicizar e Modernizar. O campo da educação foi fortemente marcado em dois momentos. O pri-
meiro em 1759, com a expulsão dos Jesuítas e o desmantelamento da estrutura educacional que ti-
nham difundido, inclusive na região Amazônica. Com isso, a educação passou a ser regulamentada 
pelo Estado, o qual, para suprir o vácuo deixado pelos jesuítas, iniciou o processo de implantação 
das Aulas Régias, denominadas de Estudos Menores (correspondente ao ensino primário e secun-
dário), que se estenderam, também, a Amazônia. Nesse estágio de ensino não se previu o ensino 
das Ciências, mas somente das Primeiras Letras e das Humanidades. O segundo momento marcan-
te das reformas de Pombal para a Educação foi em 1772, quando se buscou consolidar o sistema 
de Aulas Régias e se organizou uma reformulação profunda no ensino superior, principalmente por 
meio das reformas na Universidade de Coimbra. Nesse momento as Aulas Régias continuaram sem 
privilegiar as Ciências Naturais, entretanto, na universidade se criou cadeiras como Física Experi-
mental, Química e História Natural. O empirismo foi profundamente valorizado, com a criação de 
gabinetes e laboratórios para as aulas que necessitassem de observação e experimentação. Assim, 
criou-se o Hospital Escolar, o Teatro Anatômico, o Dispensário Farmacêutico, o Laboratório Quími-
co, o Gabinete de Física Experimental, o Observatório Astronômico, o Gabinete de História Natural 
e o Jardim Botânico. Dentro desse panorama das Reformas Pombalinas na educação, a Amazônia 
foi contemplada somente com as Aulas Régias, mais precisamente de Primeiras Letras, Latim e 
Retórica. Entretanto as Reformas foram fundamentais para a inserção da Racionalidade Científica, 
uma vez que substituíram a educação jesuíta e privilegiaram o discurso do espírito laico e moder-
no. A universidade de Coimbra, com a reformulação aos moldes modernos, passou a ser referência 
de formação para a elite intelectual da Região.

Ana Gabriela da Silva (Secretária de Educação de Minas Gerais)
• A tuberculose através do boletim médico (1933 – 1936) em São José dos Campos.

O objetivo deste estudo é compreender os processos de enfrentamento da tuberculose em São 
José dos Campos, São Paulo, utilizando como principal fonte o periódico Boletim Médico, que 
esteve em circulação entre 1933 a 1936, abrangendo o público dos médicos tisiologistas e interes-
sados, e trazia uma perspectiva científica e informativa sobre a tuberculose. A criação do periódico 
está ligada a fundação e divulgação das atividades dos sanatórios na cidade, em razão da grande 
procura de tísicos que iam à busca de cura. Através dos artigos médicos podemos observar a trans-
formação do tratamento e do conhecimento sobre a tuberculose, e a visão dos médicos sanitaris-
tas sobre a doença.
O desafio é perceber e entender o impacto da tuberculose através do saber médico. Como a pe-
quena cidade insalubre e esquecida se tornou referência no tratamento da tísica, suas experiências 
e desenvolvimento ao longo do período sanatorial. Busca-se igualmente analisar alguns aspectos 
da ciência médica por meio do periódico, bem como de que forma a doença virou negócio e a 
atenção e os cuidados com a enfermidade transformou-se numa rede de serviços médico-hospita-
lares especializados. 
Afinal, o que os médicos conheciam da tuberculose? O que eles produziam sobre a moléstia? Como 
lidavam com a falta de assistência do governo? Em que medida a tuberculose foi capaz de modifi-
car os conhecimentos médicos da época? Quais suas consequências para a vida social, econômica 
e política? De que forma São José dos Campos reagiu à tuberculose e como contribuiu para o saber 
médico?
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Tamara Rangel Vieira (Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz)
• Histórias entrelaçadas: a trajetória do médico Joffre Marcondes de Rezende e o êxito de um 

periódico científico que ultrapassou as fronteiras do sertão (1950-1960)
Configurando-se como objetivo da Associação Médica de Goiás desde sua fundação em 1950, o 
projeto da criação de uma revista vinculada à entidade só se concretizou com a chegada a Goiâ-
nia de seu futuro editor Joffre Marcondes de Rezende no ano de 1954. Natural de Piumhi, cidade 
localizada no interior de Minas Gerais onde nasceu em 1921, Rezende se formou pela Faculdade 
Nacional de Medicina (RJ), especializando-se posteriormente em gastroenterologia. Sua trajetória 
intelectual esteve marcada pelo estudo da forma digestiva da doença de Chagas, o que lhe con-
feriu certa notoriedade no cenário médico-científico nacional. Seu interesse por esta doença se 
refletiu nas páginas do periódico que dirigiu – a Revista Goiana de Medicina – tornando-o leitura 
obrigatória para todos aqueles que se interessavam pelo mal chagásico e veículo preferencial dos 
pesquisadores que desejavam publicar sobre o assunto.
Lançada em 1955, a revista tornou-se espaço importante para os médicos do interior, cujos interes-
ses de pesquisa estavam voltados prioritariamente para as doenças regionais. No entanto, a revista 
alcançou grande projeção em função da doença de Chagas – de longe o tema mais abordado em 
suas páginas. Por conta disso, grande número de instituições científicas, médicos e alunos das fa-
culdades de medicina, no Brasil e no exterior, passaram a solicitá-la. Muitos foram os pedidos tanto 
pelos números especiais quanto por assinaturas anuais do periódico médico goiano, que assim foi 
ultrapassando fronteiras. Nas cartas recebidas pela revista, chama a atenção o interesse pelo tema 
por parte dos médicos latino-americanos, em especial dos argentinos. Demandada principalmente 
por aqueles que se interessavam pela doença de Chagas, a revista contou com nomes de peso entre 
seus articulistas como José Lima Pedreira de Freitas, Emmanuel Dias, Magarinos Torres e Samuel 
Pessoa. 
Espaço de sociabilidade privilegiado, através deste periódico é possível acompanhar a circulação 
dos médicos goianos, cujo isolamento foi se percebendo cada vez mais relativo, e compreender as 
estratégias de que se valeram para ampliar a audiência para as pesquisas clínicas que desenvolviam 
localmente. Indiscutível, no entanto, é o fato de que boa parte da notoriedade alcançada pelo peri-
ódico se deveu à figura de seu editor. Na medida em que ambas as trajetórias se entrecruzam, a do 
periódico e a de seu editor, acompanhar a trajetória deste médico significa também compreender 
de que modo a revista goiana conseguiu alcançar certa proeminência nacional e internacional, 
conferindo maior visibilidade ao trabalho que os goianos realizavam em torno das patologias re-
gionais, especialmente sobre a doença de Chagas.

Bruno Nery do Nascimento (Colégio Saber Viver)
• As Visitadoras e suas atuações no Departamento de Saúde e Assistência: Governo de Sérgio 

Loreto (Pernambuco, 1922 – 1926).
Os administradores que atuavam no Recife entraram na década de 1920 comungando do sonho 
modernista de um Estado habitado por uma população bela, forte e saudável, que seguisse os 
padrões higienistas da Belle Époque europeia. Este sonho tem seu início na Europa do século XIX, 
e tem como raiz a ameaça com que as cidades europeias se viam confrontadas: boa parte da po-
pulação indócil vivendo em situação sanitária precária. Dentro desse contexto, Flávio Weinstein 
Teixeira (in BARROS; REZENDE; SILVA (Org.); 2012) nos apresenta dois paradigmas básicos da mo-
dernidade belle-époque-fin-de-siècle: o estético e o sanitário/higienista. Pelo lado do aspecto esté-
tico, verificamos uma ampla reforma urbana empreendida pelo Governo Estadual, que permitiu a 
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expansão e ocupação da cidade por novas áreas, com a abertura de ruas, avenidas, construção de 
praças, pontes e aterros no Recife entre os anos de 1922 e 1926. Enquanto por parte do aspecto 
sanitário/higienista destacamos a reorganização dos serviços de higiene, saúde pública e educação, 
que alteraram com o cotidiano e os costumes dos habitantes da cidade. 
A tentativa de superar um passado que representava o atraso de Pernambuco enquanto civiliza-
ção, assim como novas práticas de cuidado com o corpo, conduziu à emergência da profissão de 
educadora sanitária. Esta lacuna foi preenchida com o cargo de visitadoras, que se dividiam em 
três categorias: visitadora chefe, visitadoras parteiras e visitadoras de segunda, dentre as quais es-
tavam mulheres com formação no magistério, dentista, farmacêutica e datilógrafa. Investidas com 
o objetivo de combater a falta de educação da população e popularizar os preceitos da higiene 
desempenharam uma função importante durante a administração de Sérgio Loreto. As visitado-
ras, mulheres oriundas, sobretudo das camadas média e alta da população , embora as visitadoras 
parteiras fossem oriundas de diversas camadas sociais. Neste artigo, surgido no âmbito da pesquisa 
em andamento no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura Regio-
nal na Universidade Federal Rural de Pernambuco e financiada pela Capes, destacamos a ação do 
poder público no aspecto sanitário/higienista, e temos por objetivo analisar de que maneira a atu-
ação das visitadoras desempenhou um papel difusor de uma cultura higiênica e de saúde pública 
ao mesmo tempo em que reapresentou a mulher na sociedade recifense da época.

Fernanda Rebelo-Pinto (Universidade Federal da Bahia)
• Livre comércio, imigração e profilaxia sanitária na Bacia do Rio da Prata (1889-1919)

Este trabalho problematiza o papel dos portos e das fronteiras nas relações internacionais, em es-
pecial entre Brasil e Argentina e seus interesses e disputas no âmbito da Bacia do Rio da Prata. Estes 
locais são compreendidos como espaços onde se materializam as relações internacionais e o nexo 
entre ciência, epidemias, imigração, interesses econômicos e jogos políticos. O porto será analisado 
como um dispositivo no interior do qual se definem saberes e normas e se estabelecem interven-
ções sobre as populações em trânsito, em especial imigrantes (Foucault, 2008). 
Pretende-se analisar de que modo, a partir da última metade do século XIX, diferentes países, tanto 
na Europa quanto na América, passaram a contemplar alguma forma de cooperação sanitária. O 
internacionalismo médico da metade do séc. XIX percebe a doença como uma ameaça comum ao 
continente. Uma ameaça que vem de fora, “uma doença exótica”, uma doença asiática, no caso da 
cólera. No tocante às conferências e convenções sanitárias europeias - lembrando que a primeira 
conferência sanitária no continente europeu ocorreu em 1850, em Paris - o moderno internaciona-
lismo é compreendido como produto do moderno nacionalismo, junto à percepção do crescimen-
to da dependência mútua entre países (Bynum, 1993: 423). 
Entre 1851 e 1938 ocorreram as conferências europeias com o intuito de estudar em que medida 
poderia ser concebível suprimir as quarentenas sem colocar em risco a saúde da população, sen-
do a primeira convenção assinada somente em 1896 em Veneza. A higiene torna-se, então, uma 
questão não mais somente científica, mas também diplomática. O movimento de cooperação 
sanitária internacional surgiu da necessidade de controlar surtos epidêmicos que atingiam grandes 
extensões de terra e ultrapassavam as fronteiras legais constituídas entre os países (Chaves, 2009).
No entanto, no ano de 1873, em Montevidéu, as repúblicas platinas, Argentina e Uruguai e o Impé-
rio Brasileiro começaram um processo de cooperação sanitária para resolver problemas causados 
pela epidemia de cólera na Bacia do Prata, mas também o problema da febre amarela, ambos atre-
lados à questão da imigração. De modo que, em 1887, quase dez anos antes das nações europeias, 
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a nações platinas assinaram uma convenção sanitária no Rio de Janeiro (Rebelo & Caponi, 2012). 
Este fato nos remete a duas perguntas: Por que os países possuíam políticas de profilaxia diferentes 
ainda que tivessem problemas epidemiológicos semelhantes? (Baldwin, 1999); como equilibrar a 
balança entre interesses econômicos, políticos, científicos, coletivos, individuais com a questão da 
segurança da sociedade? Ou ainda, como conciliar interesses econômicos e proteção à saúde pú-
blica com a questão da segurança da sociedade? (Foucault, 2005, 2007, 2008).

Attiliana De Bona Casagrande (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Estratégias biopolíticas e a reinvenção dos mecanismos disciplinares: a medicalização da 

“dependência química” no Hospital Colônia Adauto Botelho-PR (1983-2012)
É possível afirmar que, atualmente, diferentes sujeitos e instituições produziram um conjunto ex-
tenso de discursos sobre a chamada “questão das drogas”, a qual está institucionalmente inscrita 
em três grandes eixos principais: a medicalização, a criminalização e a moralização. Em levanta-
mento de teses e dissertações defendidas nos programas brasileiros de pós-graduação em Ciências 
Sociais e Sociologia, reconhecidos pela Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pre-
cedente à pesquisa que aqui apresento, verifiquei que pesquisas sobre a criminalização das ditas 
“drogas” sobressaem em quantidade à despeito das demais abordagens de análise. A partir disso, 
investigava os processos de medicalização desta questão social, ou mais especificamente, os pro-
cessos de patologização dos consumidores de “drogas”, os quais caracterizam uma doença generi-
camente reconhecida como “dependência química”, uma vez que esse campo carecia de estudos 
aprofundados a partir de tal abordagem. Incentivada pela trajetória de pesquisa na qual estava 
inserida – historia da loucura e psiquiatria – a problemática elaborada diz respeito especificamente 
aos internamentos de indivíduos considerados “dependentes químicos” em instituições psiquiátri-
cas de caráter integral/fechado, os hospitais psiquiátricos – antigos hospícios e/ou manicômios. A 
pesquisa de campo foi desenvolvida no Hospital Colônia Adauto Botelho, único hospital psiquiá-
trico público do estado do Paraná/BR. A fim de percorrer a trajetória das unidades do hospital para 
o atendimento específico à esta clientela – alcoolistas e dependentes químicos – analisei oito livros 
de registros, onde constam informações cadastrais e tipos de diagnósticos (de acordo com a nona e 
a décima revisões da Classificação Internacional de Doenças – CID). De modo geral, as análises sus-
citadas possibilitaram compreender como estratégias biopolíticas reconfiguram o campo do saber 
psiquiátrico, em relação à construção de diagnósticos de “dependência química”, suscitando uma 
reapropriação dos mecanismos disciplinares no interior do hospital psiquiátrico, indicando assim, 
quais as condições históricas de emergência e transformação de objetos, saberes e instituições, 
evidenciando como os modos de olhar e dizer transformaram-se historicamente e condicionaram 
tais discursos e instituições.

Miksileide Pereira
• Hospitais militares como espaços institucionalizados: as ações políticas no combate as 

doenças na Capitania de Mato Grosso entre fins do XVIII e início do XIX.
A prática médica que vigorou na América portuguesa em pleno século XVIII e ainda no começo do 
XIX no combate as doenças foi marcada por uma multiplicidade de situações, características pe-
culiares e diversos fatores que dividiram o mesmo território colonial. Apesar da clássica visão que 
por muito tempo se generalizou sobre os poucos recursos médicos existentes na colônia, é possível 
considerar outras possibilidades, como a atuação pública em torno das práticas médicas a partir 
das ações existentes dentro dos hospitais militares. As doenças, dessa forma, estão inseridas den-
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tro do quadro das preocupações da administração colonial, ainda que existissem as dificuldades e 
limites que os contextos históricos e situações se apresentaram na dinâmica da colônia. Este artigo 
se propõe a uma breve explanação da medicina encontrada nos hospitais militares na Capitania 
de Mato Grosso no fim do XVIII para o início do século XIX. O objetivo principal é destacar ações 
políticas e administrativas na esfera médica em Vila Bela, a vila-capital, através do regulamento 
para o hospital militar da sede da capitania em 1804. Desse modo, as ordens e práticas existentes 
no discurso tentaram diminuir o impacto que as doenças causaram na região, consideradas como 
um dos obstáculos para a efetiva conquista no centro da América portuguesa.

Mariana de Carvalho Dolci (Universidade de São Paulo)
• Sobre a criação do Instituto de Higiene no contexto sanitário do início do século XX

A partir de 15 de novembro de 1889, a República assumiu a missão de arrumar aquilo que julga-
va ter sido deixado para trás pela Monarquia. Depois de instalado, o regime “para o povo” con-
frontou-se com o problema de como assimilar uma população quase absolutamente analfabeta, 
reforçada pelo contingente de libertos e pelos milhares de imigrantes que entravam no país para 
trabalhar nas plantações de café. Quanto à saúde pública, positivistas e fazendeiros tinham em 
comum a disposição de combater as grandes epidemias, lançando mão dos mais recentes avanços 
científicos. Higienistas passaram a ser convidados a ocupar postos de responsabilidade no serviço 
público republicano, criando instituições capazes de combater os vetores de transmissão das epi-
demias. Seja no campo da instrução, da higiene ou outros setores, as reformas e a criação de insti-
tuições, realizadas nos primeiros anos do regime Republicano, apontam para uma valorização da 
ciência como respaldo e legitimação de um poder que se queria racional e moderno. O Instituto de 
Higiene teve sua origem na Cadeira de Higiene e Anatomia da Faculdade de Medicina de São Paulo, 
em fevereiro de 1918. Transformado na Faculdade de Saúde Pública, chegou a ser o principal polo 
gerador de políticas de saúde pública para São Paulo, com repercussão nacional, tornou-se um 
centro formador de profissionais para todo o país e também para o exterior. Este fato completará 
cem anos em fevereiro de 2018, e é de suma importância que o princípio da trajetória da Faculdade 
de Saúde Pública seja resgatado e descrito para se entender criticamente o papel dessa instituição 
na sociedade brasileira.

Maria José S. S. P. Almeida
• A heredo-sífilis e o pensamento médico brasileiro no final do século XIX

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima o surgimento de 12 milhões de novos casos de sífi-
lis por ano em todo o mundo. Com 937 mil casos diagnosticados anualmente, o Brasil está entre os 
países que não conseguiram cumprir com a meta da OMS de eliminar, até 2015, a sífilis congênita. 
Essa doença ocorre quando a bactéria Treponema pallidum (agente causador da sífilis) é transmi-
tida da gestante infectada para o feto por via transplacentária ou no momento do parto. Caso não 
seja adequadamente tratada, pode causar aborto ou deixar sequelas irreversíveis na criança, como 
cegueira, surdez, deficiência mental e até a morte. Por que uma doença tão facilmente curável des-
de o advento da penicilina, na década de 1940, continua sendo um desafio para a saúde pública? 
Seja qual for a resposta a essa pergunta, a história tem muito a contribuir. A sífilis é uma doença 
fortemente ligada à moral e carregada de estigmas, entre outros motivos devido ao seu contágio 
ser pela via sexual. As políticas públicas de enfrentamento à sífilis na atualidade precisam levar em 
consideração a história dessa doença porque, conforme Marc Bloch, a ignorância do passado não 
se limita a prejudicar a compreensão do presente; compromete, no presente, a própria ação. 
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Nesse trabalho, trato sobre a heredosífilis – denominação dada pelos médicos do século XIX para 
a sífilis que, conforme se acreditava, seria transmitida hereditariamente. Como fonte de pesquisa, 
utilizo compêndios e periódicos. Um de meus objetivos é conhecer melhor o pensamento mé-
dico da época, considerando principalmente a influência exercida pelo sifilógrafo francês Alfred 
Fournier (1832-1914) – o “papa da sifilografia”, de acordo com o historiador Alain Courbin, em seu 
artigo publicado em 1981 sobre a heredosífilis. 
Mesmo analisando publicações escritas por médicos e dirigida aos seus pares, tenho como refe-
rência a história da medicina vista de baixo defendida pelo historiador inglês Roy Porter. Assim, 
por trás do discurso médico é sempre possível reconhecer a presença dos doentes, o que permite 
problematizar as relações entre ambos, compreendendo-as como um processo dinâmico e fluido, 
repleto de negociações conforme a concepção de Roy Porter.

062. História das religiões e das religiosidades: desafios e perspectivas
Coordenação: Solange Ramos de Andrade

Resumo: Este ST, proposto pelo GT História das Religiões e das Religiosidades da ANPUH, tem 
como principal objetivo analisar das diversas manifestações religiosas, buscando refletir acerca de 
suas relações com os discursos que as compõem e dos processos nos quais os diversos grupos 
religiosos produzem e/ou reproduzem seus discursos e normalizam suas práticas em diferentes 
espaços - religiosos ou não. Atentar às crenças religiosas exige um aparato conceitual, teórico e 
metodológico que permita lidar as inerências e singularidades de cada objeto. Nesse sentindo, o 
ST preza pelo diálogo transdisciplinar com o intuito de contemplar os diversos enfoques que se 
lançam sobre os discursos e/ou práticas religiosas, não apenas da religião e seus desdobramentos, 
mas da experiência religiosa como construção de conhecimento enquanto a religião se apresenta 
como ordem do mundo.
Justificativa: O GT História das Religiões e das Religiosidades (ANPUH) foi criado em Dourados-
-MS, no ano de 2003, durante o I Simpósio Internacional Religião, Religiosidades e Cultura, pelas 
Regionais da ANPUH, de MT, MS, PR e SP, o GT História das Religiões e das Religiosidades teve sua 
primeira reunião nacional no XXIII Simpósio Nacional de História – ANPUH em Londrina, PR na 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) no ano de 2005, quando foi eleita sua primeira gestão 
2005-2007. Uma das deliberações foi a de procurar dar maior visibilidade ao Grupo. 
A segunda reunião administrativa ocorreu no ano de 2007, no XXIV Simpósio Nacional de Histó-
ria – ANPUH em São Leopoldo, RS, na UNISINOS, na qual procedeu-se à avaliação favorável do I 
Encontro Nacional do GT História das Religiões e das Religiosidades, na Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), Maringá, PR. Nessa reunião ficou decidida a periodicidade bianual dos Encontros 
do GT, que para adequar sua agenda e não acontecer no mesmo ano da ANPUH Nacional optou 
por realizar o II Encontro Nacional do GT no ano de 2008, na UNESP, campus de Franca, SP. No ano 
de 2010 foi realizado o III Encontro Nacional do GT, na UFSC, em Florianópolis, SC e em 2012 o 
IV encontro foi realizado na UNISINOS-RS. Na assembleia, realizada durante o III Simpósio do GT 
História das Religiões e das Religiosidades da Associação Nacional de História (GTHRR-ANPUH), 
realizado em 2013 em Maringá, foi decidida a realização do V Encontro Nacional do GT História 
das Religiões e das Religiosidades, na UFBA, em Salvador – BA com a temática “Festas e Devoções”. 
Além das realizações dos eventos, o GT é também responsável pela criação e manutenção da Re-
vista Brasileira de História das Religiões que em 2014 entra no sétimo ano da Revista. Nesse sentido 
é importante e relevante a atuação e elaboração de espaços de para reflexão estabelecidos pelo GT 
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História das Religiões e das Religiosidades (ANPUH) no âmbito da História.
A proposta do Simpósio Temático está articulada à proposta do GT História das Religiões e das 
Religiosidades (ANPUH), que tem como objetivos constituir um espaço de referência nacional nos 
estudos sobre história das religiões e religiosidades; analisar as manifestações religiosas inseridas em 
seu contexto histórico; aprofundar o conhecimento e qualificar o profissional para a pesquisa e a 
docência; dar visibilidade às pesquisas acerca das manifestações religiosas, vinculadas aos cursos de 
pós-graduação em História; constituir referencial teórico e metodológico que oportunize a leitura 
e a integração crítica e consciente da pluralidade do fenômeno religioso, e fortalecer a área dos 
estudos religiosos como disciplinas em cursos de graduação, além do desenvolvimento de projetos 
de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, o ST está aberto aos pesquisadores da História e de-
mais áreas do conhecimento que desenvolvam pesquisas sobre religiões, religiosidades e crenças, 
atentando para as práticas, representações e hibridismos estabelecidos dessas manifestações; além 
da produção discursiva e da elaboração de um saber científico.

Daniel Lula Costa
• Considerações sobre a representação simbólica do primeiro vale do sétimo círculo do Inferno 

Dantesco
Nosso objetivo é analisar a representação simbólica presente no primeiro vale do sétimo círculo do 
Inferno dantesco, narrado na obra Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri no início do século 
XIV. Esta obra é dividida em três partes: o Inferno, o Purgatório e o Paraíso; nossa análise se deteve 
em sua primeira parte. Nela encontramos a descrição dos nove círculos do Inferno, dentre eles se-
lecionamos o sétimo círculo e, mais precisamente, seu primeiro vale, descrito no canto XII. Nosso 
estudo foi baseado nos pressupostos teóricos de Roger Chartier e Mircea Eliade, sendo respecti-
vamente os conceitos de representação e de símbolo. Entende-se que o primeiro vale do sétimo 
círculo do Inferno é uma estrutura alegórica de uma das partes do Inferno dantesco o qual propõe 
punir as almas que foram violentas, em vida, contra o outro.

Maria Helena Azevedo Ferreira
• A ideia de religião em Deus, um delírio de Richard Dawkins: uma proposta de análise

A presente comunicação visa apresentar uma proposta de pesquisa que permita pensar como Ri-
chard Dawkins constrói sua ideia de religião por meio de sua obra Deus, um delírio (2007). Dawkins 
escreve a referida obra com o objetivo confesso de pregar o ateísmo e promover o conhecimento 
científico enquanto o único produtor de verdades. Para isso, Dawkins elabora um discurso de des-
construção da religião ou do que ele considera enquanto superstição, se utilizando concepções 
que se entrecruzam na composição de sua concepção acerca da postura religiosa. Entendemos 
que a compreensão da configuração da ideia de Dawkins com relação à religião é composta de 
vários elementos que perpassam a figura isolada do cientista, envolvendo também todo um meio 
de produção cultural. Portanto, a opção teórica parte, principalmente, da História das ideias em 
Arthur Lovejoy (2005) e Edgar Morin (2005) e dos conceitos de “lugar social” e “anti-fetichismo”, 
respectivamente propostos por Michel de Certeau (1982) e Bruno Latour (2012).

Paulo Donizéti Siepierski (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• Gunnar Vingren e Daniel Berg: a propósito de sua vinda para o Brasil

Esta comunicação rastreia a trajetória de Gunnar Vingren e Daniel Berg, fundadores das Assem-
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bléias de Deus, durante seu período nos Estados Unidos. São apresentados seus laços culturais no 
seio da imigração sueca para os Estados Unidos bem como sua inserção no meio batista naquele 
país, exatamente na década em que surge o pentecostalismo no centro-oeste americano, influen-
ciando sobremaneira as comunidades de imigrantes, particularmente os escandinavos. A (futura) 
vinda de Vingren e Berg é situada no contexto mais amplo da febre missionária que assolou as 
igrejas norte-americanas no final do século dezenove e início do vinte, febre esta intensificada com 
a pentecostalização das agências missionárias. Ênfase especial é dada ao período em que ambos 
congregam na North Avenue Full Gospel Mission, em Chicago, pois será essa igreja que os envia-
rá ao Brasil em 1910. A pesquisa é fruto de estágio pós-doutoral do autor na University of Notre 
Dame, situada em South Bend, mesma cidade em que Vingren e Berg residiram imediatamente 
antes de partirem para o Brasil.

Robson Rodrigues Gomes Filho (Universidade Estadual de Goiás)
• Olhares estrangeiros sobre Goiás: do viajante ao missionário na produção da alteridade 

sobre o sertão goiano.
A história do estado de Goiás tem sido escrita há décadas sob o signo de olhares estrangeiros que 
pelo estado passaram e dele registraram suas impressões. Dentre tais transeuntes, os viajantes na-
turalistas europeus, que durante todo o século XIX transitaram pelo interior do Brasil em busca de 
anotações da fauna, flora e costumes brasileiros, fizeram de suas narrativas fontes de inquestioná-
vel importância para a construção da historiografia goiana do século que os sucederam. Entretan-
to, outros olhares estrangeiros construíram também importantes narrativas sobre Goiás, como é 
o caso dos missionários religiosos. Todavia, embora suas narrativas convirjam em muitos aspectos, 
os diferentes condicionamentos de seus olhares produziram também caracterizações distintas, as 
quais devem ser levadas em conta para se repensar a escrita da história de períodos inteiros do 
estado de Goiás. Neste sentido, a proposta do presente artigo é refletir sobre tais sujeitos históricos 
narradores da província e estado de Goiás como indivíduos na condição de viajantes e missioná-
rios, ou seja, sujeitos que estão condicionados à sua situação de itinerantes ou vocacionados, e, a 
partir disso, compreender a maneira pela qual tais condicionamentos determinam a narrativa que 
construíram sobre o tempo e espaços descritos.

Rosângela Wosiack Zulian (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• O lugar da cidade: mito fundador e espaço de relações de força.

A cidade de Ponta Grossa (PR), uma das que surgiram às margens do Caminho do Viamão, teve 
suas origens recriadas através de um mito fundador. Das diversas representações produzidas e pu-
blicadas sobre a escolha do marco inicial do núcleo urbano escolhemos a construída por Flávio 
Carvalho Guimarães, senador da República, descendente dos primeiros povoadores e, portanto, 
membro da elite local. Guimarães valeu-se de um conjunto de símbolos religiosos objetivando 
consolidar a imagem da cidade como um “locus” especial e distinto dos demais, pois seu começo 
fora indelevelmente marcado pela concórdia e pela paz. A poética argumentação buscava reforçar 
a indissociabilidade entre a fundação do núcleo de povoamento e a religiosidade, “inerente” aos 
moradores da região. Ao tramar modernidade e tradição, “inventou” um momento inicial, produto 
de um harmonioso e pacífico consenso entre os proprietários de terras apagando as violentas dis-
putas entre fazendeiros da região pela posse fundiária, das quais seus próprios antecessores fizeram 
parte, e legitimando uma versão consentânea aos interesses das elites locais. A releitura do mito 
fundador, proposta por Flávio Carvalho Guimarães, pode nos dar a chave de leitura para a compre-
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ensão da organização mental e política das elites paranaenses.

Eduardo Guilherme de Moura Paegle (IFRR)
• “Porque Deus é humor”: dois estudos de caso das relações entre a comédia e os evangélicos 

brasileiros na mídia.
A ideia central do artigo é abordar no Brasil contemporâneo a forma como os evangélicos foram 
retratados na mídia de forma cômica. Um estudo de caso retrata o personagem televisivo criado 
pelo humorista Chico Anysio: o pastor Tim Tones. O nome dele é um trocadilho do pastor suicida 
Jim Jones. Busca-se compreender de que forma as críticas satíricas constituíram um imaginário 
referente aos pastores tele-evangelistas ainda na década de 1980, antes da popularização dos pro-
gramas religiosos na televisão e como ocorreu a recepção à crítica dos evangélicos. O fato de Tim 
Tones mostrar-se como um pastor inescrupuloso, mau caráter e que buscava enriquecer a custa 
da bondade dos fiéis, causou uma repercussão negativa no campo evangélico da Rede Globo de 
televisão. O segundo estudo de caso é compreender um fenômeno mais recente, que é uso dos 
blogs do humor evangélico como uma ferramenta das críticas a teologia da prosperidade, eviden-
ciando conflitos dentro do campo religioso evangélico. Dentro dessa perspectiva citamos os blogs: 
humor cristão (de Jasiel Botelho) e genizah. No primeiro estudo de caso (de Tim Tones), temos a 
produção do humor sobre os evangélicos, enquanto no segundo estudo de caso (os blogs) temos 
a produção do humor pelo e sobre os evangélicos. As religiões costumam trabalhar a questão 
do sofrimento, das perdas, do consolo e da renúncia relacionando-se as a espiritualidade com as 
questões usualmente tristes. A ideia é fazer uma análise das relações entre humor e religião com 
as críticas justamente aos grupos que trabalham com os mais sofridos: os neopentecostais, que 
defendem a teologia da prosperidade e que oferecem o bem-estar físico e material aos grupos de 
pessoas desprovidos da riqueza material e de uma boa saúde.

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho (Universidade de São Paulo - USP)
• (Re/Des) Fazendo gênero e religião: diversidades e (in)tolerâncias em igrejas inclusivas e 

ministérios de cura e libertação de travestis
Esta comunicação apresenta algumas considerações da tese (Re/des) conectando gênero e reli-
gião: Peregrinações e conversões trans* e ex-trans* em narrativas orais e do Facebook, trabalho de 
história do tempo imediato, em que reflito os atos de fazer + desfazer + refazer gênero e religio-
sidade através de redes formadas por pessoas cis, trans* e ex-trans*. Tais redes (re/des)conectam 
determinados discursos religiosos/generificados e diferentes peregrinações e conversões de gênero 
e religião, demonstrando distintas (re/des)engenharias de identidades, corpos e almas religios@s e 
generificad@s. Estas (re/des)confecções são percebidas através de etnografia ciborgue que mescla 
trabalho de campo on+off-line, privilegiando história oral e incursões no Facebook (enfatizando 
o grupo Religiosidade, espiritualidade e ateísmo de pessoas trans*, REAPT*), em igrejas inclusivas 
– com destaque à Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo (ICMSP) e ao Ministério Sé-
fora’s de Travestis e Transexuais da Comunidade Cristã Nova Esperança Internacional (CCNEI) – e 
ministérios de recuperação/conversão de travestis, especialmente ministério anônimo da missão 
Salvação, Amor e Libertação (SAL) e ministério anônimo de cura e libertação de indígenas travestis 
e homossexuais em São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro.

Cláudia Neves da Silva (Universidade Estadual de Londrina)
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• Manifestações religiosas de jovens na contemporaneidade: experiências pentecostais 
cotidianas
Investigar religião e juventude exigiu-nos sair do campus e ir a campo com a finalidade de entender 
como os jovens na contemporaneidade manifestam suas religiosidades no meio institucionalizado 
pentecostal na cidade de Londrina-PR, entre os anos de 2009 a 2012. O interesse de investigar esta 
temática surgiu a partir da observação de que as manifestações culturais religiosas estão signifi-
cativamente presentes na mídia desde a década de 1980, em virtude da grande participação de 
indivíduos de diversos segmentos sociais. Assim, realizamos uma pesquisa por meio de entrevistas 
com jovens que frequentam igrejas pentecostais com a finalidade de entender as motivações que 
os levam a participarem de igrejas que na maioria das vezes impõem normas e padrões de compor-
tamento, reforçando e reproduzindo ideias, valores e princípios com repercussão nas relações que 
estabelecem em diferentes espaços. A comunicação se propõe apresentar os resultados obtidos 
com as respostas desses jovens e discutir os percursos e percalços teóricos e metodológicos que os 
historiadores adotam para estudar o tema religião e religiosidade.

José Leandro Peters (IF Sudeste de Minas Gerais.)
• Os Redentoristas no Brasil: uma proposta de leitura da atuação dos padres redentoristas no 

Brasil sob a concepção religiosa de Santo Afonso de Ligório (1894-1904)
O trabalho tem como objetivo estabelecer uma reflexão sobre a prática religiosa dos primeiros 
padres redentoristas que chegaram ao Brasil entre 1894 e 1904, bem como apresentar os caminhos 
metodológicos utilizados para atingir os objetivos da pesquisa. No artigo, procuro romper com a 
visão tradicional sobre a Congregação do Santíssimo Redentor, a qual afirma que a atuação dos 
padres redentoristas no Brasil estava em conformidade com a política ultramontana da Igreja Ca-
tólica no período. Percebo que a aproximação dos redentoristas do catolicismo devocional brasi-
leiro na última década do século XIX não tinha por objetivo uma simples substituição das práticas 
religiosas populares pelo catolicismo sacramental conforme sugerem os trabalhos até então publi-
cados sobre o tema. Penso que os padres da Congregação, quando se aproximam desse catolicismo 
teatral, marcado pela promessa, pelo sacrifício e pela mistura do sagrado e do profano num mes-
mo espaço religioso estão em conformidade com uma prática religiosa afirmada na Congregação 
desde a sua fundação por Santo Afonso de Ligório no século XVIII nas cidades italianas, em que 
ele buscou afirmar uma prática religiosa voltada para atender as expectativas dos camponeses, os 
quais Afonso de Ligório compreendia como abandonados pela Igreja. Desse modo, ao desembar-
carem no Brasil para trabalharem com um grupo semelhante ao atendido por Ligório, os padres 
redentoristas lançaram mão de uma prática religiosa conhecida e respeitada pela instituição.

Solange Ramos de Andrade (Universidade Estadual de Maringá - UEM)
• Moças católicas são modestas: o discurso papal acerca das roupas femininas na primeira 

metade do século XX.
Minha proposta consiste em apresentar a construção do discurso institucional sobre o que as mo-
ças católicas deveriam vestir na primeira metade do século XX. Para tanto utilizo dois tipos de pro-
dução: o primeiro é o discurso papal, representado pelos papas que nortearam as determinações 
eclesiásticas acerca das aparências femininas: Bento XV (1914-1922); Pio XI (1922-1939) e Pio XII 
(1939-1958). O segundo tipo corresponde a quatro obras, publicadas no Brasil, que possuíam o 
imprimatur, isto é, a aprovação oficial da Igreja Católica atestando que não existiam, em suas pági-
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nas, conteúdos que iriam contra suas diretrizes. São elas: “Maria falando ao coração das donzelas”, 
do Abade A. Boyle, escrita em 1917; “A formação da donzela” (1958), escrita pelo lazarista José 
Baeteman, publicada em 1919; “Donzela cristã”, do Padre Matias de Bremscheid, escrita em 1935 e; 
“Perante a môça. Para o môço ler antes do noivado” (1959), escrita pelo redentorista Geraldo Pires 
de Sousa, em 1952. Esses livros, juntamente com outras publicações destinadas às mulheres, tais 
como as revistas e jornais católicos, cumpriam o papel fundamental na educação das aparências 
das mulheres católicas. Isso posto, o presente projeto terá por objetivo observar e identificar como 
os discursos papais e as obras que colocavam esses discursos em prática, instruíam as mulheres 
acerca das indumentárias que lhes seriam apropriadas. O conceito empregado no estudo encon-
tra suporte na reflexão de Kathia Castilho (2007) , segundo a qual a indumentária é formada pelo 
conjunto de roupas, acessórios, detalhes das aparências, tais como joias, bolsas, chapéus e véus. No 
caso em específico procuraremos evidenciar como o discurso eclesiástico normaliza as aparências 
e, consequentemente, as práticas (CERTEAU, 1994) da mulher jovem destinada a assumir um papel 
em sintonia com a Igreja Católica em um dos núcleos mais importantes do processo de evangeliza-
ção, implantado tardiamente pela romanização no Brasil: a mulher como esposa/mãe/educadora 
da família católica.

Nadia Maria Guariza (Unicentro_Irati)
• Modelos para leigas e religiosas: os livros do pe. Júlio Maria De Lombaerde (1878-1922)

A intersecção entre estudos da religião e de gênero pode ser muito frutífera, porém encontra-se em 
constante construção. Segundo Ana Maria Bidegan afirmava, em 1996, que havia poucos estudos 
sobre religião e gênero o que impedia uma análise mais acurada da influência religiosa nas relações 
de gênero de nossa sociedade. Mônica Tarducci indica que a incidência dos temas referentes ao gê-
nero nos estudos sobre religião ocorreu por causa do deslocamento das primeiras pesquisas nesta 
área, que estavam concentradas nos aspectos teológicos e nas igrejas históricas, para produções 
que passaram a analisar outras denominações religiosas e outros temas não determinados pela 
teologia. Os novos temas procuram evidenciar a dinâmica de significados, como os símbolos e os 
rituais, bem como as práticas devocionais. A presente comunicação pretende tratar de alguns li-
vros do pe. Júlio Maria De Lombaerde, missionário belga que veio ao Brasil em 1902 e, desenvolveu 
parte dos seus trabalhos na cidade de Manhumirim (MG) até a sua morte em 1944, escreveu mais 
de 80 livros em poesia e prosa. Contudo, esta comunicação se concentra em algumas obras que 
tratam do marianismo, da Sagrada Família e da vida de religiosas. A finalidade é analisar os papéis 
femininos nos quadros da Igreja Católica nas primeiras décadas do século XX, sendo como leigas 
ou como religiosas.

Marta Rosa Borin (Universidade Federal de Santa Maria)
• O campo religioso mariano em perspectiva comparada: Brasil e Argentina

No final do século XX santuários estabelecidos no mapa cultural de cidades sul americanas for-
mam uma constelação de devoções marianas, em torno das quais se configuram outros espaços 
e locais religiosos. Nosso ponto de partida estará centrado nos Santuários de Luján, em Buenos 
Aires, monumento erguido em honra da padroeira da Argentina, Paraguai e Uruguai; Aparecida, 
em San Pablo, padroeira do Brasil e Nossa Senhora Medianeira em Santa Maria, padroeira do Rio 
Grande do Sul. Nossa escala de analise abarca centro e periferia no contexto nacional e regional, 
pois pretende-se dar visibilidade também às devoções marianas locais reconhecidas pelas popula-
ções suburbanas, a exemplo de devoções antigas como a Virgem de Itatí, na província de Corrien-
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tes, Caacupé no Paraguai (que chegam até Bariloche, Patagonia) e a devoção à Mãe Rainha Três 
Vezes Admirável de Schöenstatt, difundida entre a classe media e alta, tanto no Brasil quanto na 
Argentina, Uruguai e Chile com comportamentos devocionais diferenciados. Neste sentido, nossas 
indagações sobre o campo religioso partem da perspectiva comparada entre o Brasil e Argentina, 
sobretudo, a partir da analise de um conjunto de ações localmente determinadas pelo contexto 
político e pelos agentes sociais do catolicismo. Estamos averiguando a função político-religiosa das 
devoções marianas, inicialmente de Nossa Senhora Medianeira e Aparecida no Brasil, e da virgem 
de Luján, na Argentina no processo de construção e afirmação da identidade católica destas na-
ções. Outra perspectiva de nossa análise estará centrada nas imagens de devoção e nos ex-votos, 
pois este patrimônio cultural religioso permitirá entender como se constroem os laços imaginários 
do devoto (religiosidade individual e coletiva) com a Virgem. Este estudo será realizado a partir da 
conjunção dos contextos, brasileiro e argentino, e das reuniões do grupo de trabalho GERE: Grupo 
de Estudios sobre Religiosidad y Evangelización, liderado por Patricia Fogelman, da Universidade 
de Buenos Aires, composto por pesquisadoras de diferentes universidades argentinas e brasileiras

Tônia Kio Fuzihara Piccoli (Prefeitura Municipal de Mandaguari)
• Maria Bueno: o culto no Dia de Finados e sua significação enquanto santa de cemitério

Neste artigo conheceremos um pouco sobre o Dia de Finados e sua importância para o povo bra-
sileiro e depois entenderemos o que é um santo de cemitério por meio do culto a Maria Bueno. 
Nosso objetivo constitui em entender como Maria Bueno se configura enquanto uma santa de 
cemitério por meio dos questionários aplicados no Cemitério São Francisco de Paula, em Curiti-
ba/PR, no dia de Finados do ano de 2013 e 2014. Para tanto utilizaremos como aporte teórico as 
discussões de Morin (1997) acerca da morte e a noção de hierofania presente em Eliade (1992). 
O ritual no cemitério configura como a manifestação física da religiosidade católica na qual Maria 
Bueno se insere. Compreende-se que o cemitério como local de culto intensifica a relação imediata 
dos devotos com a santinha Maria Bueno, eles têm em suas mão todos os elementos da devoção, 
não há dogmas nem intermediários, cada devoto decide como será sua relação com “sua” santa, 
isso dá autonomia e liberdade que em uma religião oficial o fiel não encontraria.

Cairo Mohamad Ibrahim Katrib (Universidade Federal de Uberlandia - Campus do Pontal)
• Memórias em chão batido: Raízes da ancestralidade e do pertencimento nos festejos do 

Rosário em Catalão-GO
As histórias do Congado, em sua maioria, se perpetuaram e se recriaram no fluir do tempo e das 
vivências de seus praticantes. Foi principalmente através do exercício do contar e recontar essas 
histórias que eles construíram e reconstroem os sentidos atribuídos à Festa em louvor a Nossa Se-
nhora do Rosário e, consequentemente, do Congado. Desse modo, esse texto objetiva, por meio 
das narrativas orais, compreender como as famílias congadeiras recriam os sentidos da sua devo-
ção à Virgem do Rosário, no Congado, na tentativa de entender o papel da memória na reconstitui-
ção dos pertencimentos, dos laços de parentesco e do sentido do próprio viver para os sujeitos que 
tem o Congado como uma janela em movimento que descortina o vivido, suas raízes ancestrais 
rematerializando novas e velhas histórias.

Rafael Araldi Vaz (Centro Universitário Unifacvest)
• Possessão demoníaca e subjetivação religiosa no processo de romanização na Serra 
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Catarinense (Primeira República).
A partir de um relato de possessão demoníaca, descrito no diário do padre/exorcista francisca-
no Rogério Neuhaus, responsável pelo processo de romanização na Serra Catarinense durante a 
Primeira República, procura-se abrir uma interlocução com as análises empreendidas por Michel 
Foucault e Michel de Certeau acerca do caso Loudun, evento clássico nos anais dos fenômenos de 
possessão. O propósito de tal diálogo tem por intuito problematizar e confrontar tal fenômeno 
místico, considerando-o em suas múltiplas discursividades. Situando o objeto estudado no con-
texto da romanização católica, em nível regional, pretende-se avaliar o papel atribuído ao corpo 
possesso, percebendo os instrumentos e dispositivos de subjetivação através dele acionados, parti-
cularmente a ascese religiosa oficial, bem como a confissão, as liturgias e os sacramentos, tal como 
preconizado pelo catolicismo ultramontano no interior do projeto romanizador, entre os anos de 
1890 e 1920.

Sergio Luiz Ferreira (UFSC)
• Religiosidade popular no litoral catarinense: a visão de padres alemães no início do século 

XX
O presente trabalho pretende discutir a visão dos padres alemães da Congregação dos Padres do 
Sagrado Coração de Jesus - SCJ sobre a religiosidade dos habitantes do litoral de Santa Catarina no 
início do Século XX.
Entre 1903 e 1913 vários padres da referida congregação alemã escreveram cartas sobre as impres-
sões que tinham sobre diversos aspectos da cultura e da religiosidade vivida em Santa Catarina. 
Essas cartas eram regularmente publicadas na revista Das Reich des Herzens Jesu, que tinha como 
público alvo os benfeitores e amigos da Congregação.
Estas cartas escritas em alemão castiço ficaram conservadas no arquivo central da Congregação 
dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, em Roma. O historiador Valberto Dirksen as traduziu e as 
publicou em 2004 sob o título Presença e missão dehoniana no Sul do Brasil (1903-1913): os pio-
neiros. Esta obra, de 528 páginas, é uma fonte riquíssima de dados sobre este verdadeiro choque de 
culturas que aconteceu no alvorecer do século XX em Santa Catarina. Estas fontes têm servido, in-
clusive, para serem revistos alguns pontos de vista sobre o nascimento da diocese de Florianópolis. 
A população do litoral de Santa Catarina durante dois séculos viveu uma religiosidade e uma cul-
tura populares muito semelhantes a outros rincões do Brasil. No século XX, o clero catarinense, 
basicamente constituído por portugueses e brasileiros, foi sendo substituído por alemães missio-
nários e por filhos e netos de alemães e italianos chegados com as migrações do século XIX. Para 
além da romanização da Igreja, impulsionada pelo Concílio Vaticano I, e reafirmada no Brasil após 
a proclamação da República, Santa Catarina viveu um verdadeiro processo de germanização do 
catolicismo. A criação da diocese de Florianópolis em 1908 contribuiu para essa germanização da 
igreja católica em Santa Catarina. 
A partir da perspectiva de Stuart Hall, Homi Bhabha, Peter Burke e Roger Chartier pretende-se 
perceber a construção de uma visão da religiosidade e cultura popular do litoral catarinense no ini-
cio do século XX que ainda é compartilhada pela maioria do clero catarinense. Os padres alemães 
pioneiros constantemente comparavam a religiosidade dos migrantes alemães com a religiosidade 
dos luso-brasileiros e atribuíam a essa um caráter primitivo, supersticioso e tosco. No início do Sé-
culo XXI, boa parte do clero catarinense ainda enxerga a religiosidade do litoral catarinense como 
uma religiosidade de formalidades, sem profundidade. Discutir a construção dessa visão do clero 
catarinense e refletir sobre as relações com os discursos que compõem esses processos é o que se 
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pretende no presente trabalho.

Nicolas Theodoridis (Prefeitura Municipal de Teresópolis)
• “Dialogando com o Espiritismo”

O presente trabalho é fruto da dissertação de Mestrado do autor, e tem como premissa basilar de-
monstrar como que o Espiritismo, doutrina surgida em meados do século XIX na França, dialogou 
com as demais correntes sociais da época tais como, positivismo, evolucionismo e socialismo cien-
tífico, propalando concepções próprias a aquelas divulgadas, descortinando um novo horizonte no 
ambiente multiplural da Europa oitocentista.

Ana Lorym Soares (Universidade Federal de Goiás)
• A biblioteca espírita ideal: o catálogo da livraria editora da FEB e a difusão de um projeto 

doutrinário espírita no Brasil (1930-1940)
Neste texto o objetivo é mapear e problematizar o repertório de leituras de que os espíritas bra-
sileiros dispunham na primeira metade do século XX, através da prescrição da Federação Espírita 
Brasileira (FEB), por meio do catálogo da sua livraria e editora. A FEB surge em fins do século XIX 
e paulatinamente vai-se constituindo como instituição referencial e hegemônica dentro do mo-
vimento espírita brasileiro, e nesse influxo, toma para si a função de delimitar os discursos tidos 
como legítimos, bem como suas formas de difusão e apropriação. A produção literária espírita e 
a sua veiculação (ou não) através do Catálogo da Livraria Editora da FEB emerge nesse contexto 
como síntese da expressão cultural e religiosa que o espiritismo vai consolidar no Brasil em mea-
dos do século XX, tanto frente aos concorrentes externos como internos ao meio espírita. Assim, 
podemos considerar o Catálogo da FEB como suporte de inscrição de uma ideologia pertinente ao 
grupo hegemônico e um espaço de relações de força no qual se impõe o poder, por exemplo, de 
rejeitar ou consagrar autores e publicações, como também de impor as maneiras de empreender 
o contato com as obras.

Pedro Paulo Amorim (UFSC)
• As Gerações do Espiritismo no Brasil

Em nossas pesquisas visando à elaboração de nossa tese de doutoramento, a atuação dos diversos 
intelectuais espíritas no interior do Campo Espírita Brasileiro chamou nossa atenção de forma des-
tacada. Assim, refletindo sobre as atividades desses intelectuais espíritas e a importância deles no 
desenvolvimento do Espiritismo no Brasil ao longo de sua história, a questão referente às gerações 
mostrou-se chave para o nosso entendimento da atuação desses intelectuais. Dessa forma, neste 
trabalho aqui apresentado de forma compacta, aliamos ao conceito de geração os de intelectual e 
sociabilidade emprestados das análises empreendidas por Jean François Sirinelli e Angela de Castro 
Gomes, a fim de analisarmos a atuação desses mesmos intelectuais.

Túlio Augusto Paz e Albuquerque
• Chico Xavier e a construção simbólica do Brasil enquanto coração do mundo, Pátria do 

Evangelho (1938)
Na atualidade, de acordo com o IBGE (2010) o espiritismo é a terceira maior “religião” do Brasil, a 
que mais cresce proporcionalmente entre as outras religiões, em consequência disto, a cada dia, 
nos deparamos com mais artefatos culturais desse grupo social. Em contrapartida, ainda temos 
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poucas pesquisas acadêmicas que procuram dar conta dessa realidade, isto é, que propõem-se 
analisar a contribuição espiritista na tessitura sociocultural brasileira. Dentro desse contexto, nesse 
artigo buscou-se analisar a obra Brasil, coração do Mundo, Pátria do Evangelho (1938), de Chico 
Xavier, obra atribuída ao espírito de Humberto de Campos, visando refletir como foi construída a 
região simbólica, coração do mundo, e de que modo ela se articula com a nação simbólica, Pátria 
do Evangelho. Interessante constatar a interação desta obra com os conteúdos base da doutrina 
espírita, e, simultaneamente, se inserem em um contexto histórico-brasileiro de discussão das ca-
tegorias de nação e região, marcantes no período do governo de Getúlio Vargas (1930-1945) como 
política de Estado. Nossa proposta têm como aportes para a análise discursiva das representações 
das categorias de nação e região, Oliven (2000), Bourdieu (1998), Viscardi (1997), entre outros. A 
obra está inserida um período em que o Brasil é “chamado a olhar para si”, não só no campo polí-
tico e econômico, mas também no campo religioso e simbólico.

Elisangela Marina de Freitas e Silva (Prefeitura de Florianópolis)
• Família pragmática: a concepção de família no discurso da Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil (2000-2012)
A Igreja Messiânica Mundial do Brasil possui protótipos ideais: de paraíso, de condutas, de família 
e de prosperidade. Estes ideais têm inserido normas comportamentais aos indivíduos, principal-
mente estipulando como deve ser o cotidiano no ambiente familiar. Dentro de um lar messiânico 
as normas e costumes são estipulados pelos ensinamentos de Meishu-Sama e Nidai-Sama, com a 
finalidade de alcançar a harmonia paradisíaca através da prosperidade e das relações familiares. 
Essas condutas ideais são encontradas nos ensinamentos dos líderes e nas publicações oficiais da 
instituição. Para trazer ao conhecimento esses comportamentos ditos como ideais apresentarei 
fragmentos da Revista Izunome, principalmente da seção “Experiências na prática da fé”, em que 
são explicitadas a conduta ideal que os seguidores devem adquirir perante a sociedade e o ambien-
te doméstico. É por meio dos relatos produzidos pelos adeptos e publicados pela Fundação Mokiti 
Okada, na seção de experiências, que tenho a preocupação de perceber as relações de poder den-
tro do âmbito familiar, depoimentos estes que são autorizados e legitimados com a publicação do 
periódico. E como os antepassados são membros ativos dentro de uma família messiânica e sem 
eles não há uma família harmoniosa.

Clarice Bianchezzi (Universidade do Estado do Amazonas), Diego Omar da Silveira 
(Universidade do Estado do Amazonas)
• Vozes do religioso: memórias e histórias da diversidade religiosa do Baixo-Amazonas

A Amazônia continua sendo, em muitos aspectos, um lugar de desconhecimentos em que versões 
oficiais, cunhadas durante o processo de colonização do território, se somam às vozes dos interes-
ses de grupos e instituições ligadas aos projetos de desenvolvimento da região. No campo religioso, 
são marcadamente sobrepostas as vozes dos missionários de diversas igrejas e das culturas tradicio-
nais, em um intenso processo de hibridação e sincretismo. No entanto, também merece destaque 
a hegemonia do catolicismo e o respaldo que a Igreja Católica continua tendo do Estado, na afir-
mação constante de uma religião quase-oficial, o que dificulta enxergar e afirmar a diversidade. A 
presente comunicação é fruto de um projeto de pesquisa mais amplo, que busca compreender as 
dinâmicas e tendência sociorreligiosas em uma região de fronteira entre os estados do Amazonas 
e do Pará. Através de dados estatísticos e do georrefernciamento da presença de igrejas, grupos e 
movimentos religiosos nas cidades de Parintins, Barreirinha, Nhamundá e Maués, buscamos enten-
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der as religiões e suas representações, tanto numéricas quanto espaciais. Um terceiro aspecto do 
trabalho, que é aqui enfatizado, é que temos colhido relatos de lideranças e fieis das mais diversas 
tradições religiosas, em uma tentativa de registrar memórias e histórias de igrejas, grupos e movi-
mentos religiosos que raramente arquivam testemunhos e evidências de suas trajetórias, desde a 
chegada nas cidades até os dias atuais. Através da História Oral, pretendemos construir um acervo 
que nos permita ouvir uma pluralidade de vozes do religioso no baixo-Amazonas, afirmando ali a 
existência de uma rica e pujante diversidade religiosa.

Ione Maria do Carmo (SEEDUC)
• Entre o discurso e a prática: o debate em torno da relação jongo e religiosidades e a 

performance no Encontro de Jongueiros
Do primeiro Encontro de Jongueiros, ocorrido em 1996 na cidade de Santo Antônio de Pádua, no 
estado do Rio de Janeiro, à última edição, o XIII Encontro, que aconteceu em dezembro de 2014 
em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, a partilha de experiências e saberes entre as 
várias comunidades negras do sudeste brasileiro praticantes do jongo é constante. A relação entre 
o jongo e a religião está presente na performance e no cenário dessas reuniões. No VII Encontro 
de Jongueiros ocorrido em Pinheiral, por exemplo, a abertura do evento foi marcada pela oração 
da Ave Maria, rezada em círculo por todos os presentes, seguida de uma saudação às almas por 
uma integrante do Jongo da Serrinha. Durante as exibições dos grupos a reverência aos tambores 
e ao altar de santos católicos é uma das práticas em comum entre os integrantes das diferentes 
comunidades jongueiras. No entanto, algumas lideranças jongueiras preconizam a separação da 
ligação do jongo com quaisquer manifestações religiosas. Levando em consideração esse paradoxo, 
este artigo tem por objetivo destacar alguns elementos de identidade religiosa católica e das religi-
ões de matriz africana presentes durante as performances dos grupos de jongo nos Encontros de 
Jongueiros e confrontar com o debate entre as lideranças jongueiras, onde se discute a aceitação 
ou a negação da religiosidade no jongo, bem como a divulgação ou a ocultação desse aspecto na 
promoção do jongo entre o público externo.

Pedrina Nunes Araújo (UESPI)
• Dois tempos de uma memória: Infância e velhice nas histórias de vida das rezadeiras no 

Norte do Piauí (1950- 2013) I
Quais tempos compõem uma memória? Quantos modos de se fazer as rezas existem em uma se-
nhora rezadeira durante sua vivência religiosa? Essas e outras perguntas me refazem como pesqui-
sadora das religiosidades e da memória. A partir dessa postura investigativa me debruço às rezas e 
às memórias de senhoras rezadeiras da região norte do Piauí para compreender a relação do sujeito 
rezadeira com seu ofício rezante. Dessa forma meu ponto de partida é a infância para me apro-
fundar aos inícios, aos começos de uma prática religiosa, aos primeiros movimentos religiosos que 
permeiam a vida desses sujeitos possibilitando ao longo de suas vidas uma relação com o sagrado. 
Depois me inquieto com o tempo findado, a velhice, o último tempo da vida em que o corpo é o 
principal sinalizador do tempo, um marcador natural que nos faz outro, que nos torna lento ou 
mais experiente e nesse estado da vida sobre esses sujeitos, me pergunto o que ainda as fazem para 
se tornarem rezadeiras? Investigo as memórias de seis rezadeiras das cidades de Teresina, União e 
Piripiri; tratam-se das senhoras dona Virgilina, dona Felicidade e dona Odília,em Teresina; as senho-
ras dona Raimunda e dona Laura em União, dona Marizu,na cidade de Piripiri. Sob essa perspectiva 
me aproprio da metodologia da história oral para me aprofundar nas experiências do vivido e da 
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memória, para compreender as falas e buscar o “eu no tu”, para isso compartilho dos entendimen-
tos teóricos sobre história oral de Paul Thompson, Alessandro Porteli, Verena Alberti. Ainda assim, 
na busca da compreensão e construção de um entendimento sobre o objeto, que se desdobra para 
além da história oral é necessário um trabalho de etnografia, uma postura de observação mediante 
os gestos, à vida das senhoras rezantes, mediante o olhar, o corpo a matéria que as circundam, os 
sujeitos de seu convívio, vozes sobre essas senhoras que irão relatar outros olhares e mais fontes 
para se entender essa complexa relação, assim me debruço às reflexões de Clifford Geertz. Autores 
como Laura de Melo e Sousa e Carlo Ginzburg, para se entender as perspectivas historiográficas 
sobre história e religiosidade, Clifford Geertz e Mircea Eliade para compreender o desbravamento 
do que acredito ser o sentimento religioso e suas raízes motivadoras que a circunda, Maurice Hal-
bwachs, Michell Pollak, Ecléa Bosi para sustentar as discussões sobre memória, Jurandir Freire Costa 
e Nobert Elias como fundamentos ainda primários no trabalho para se compreender infância e 
velhice.

Vanda Fortuna Serafim (UEM)
•  Ciência, Ideias e Crenças: história e cultura afro-brasileiras por meio de seus intelectuais.

A proposta está vinculada ao projeto de pesquisa docente que objetiva compreender a relação 
entre ciência, ideias e crenças nos discursos dos intelectuais brasileiros que pensaram história a 
cultura afro-brasileiras, em especial as crenças religiosas. Buscar-se-à, de modo mais específico, ana-
lisar as representações das crenças afro-brasileiras no pensamento de Arthur Ramos (1903 - 1950); 
contribuir ao estudo da História e Cultura afro-brasileira por meio da análise da produção intelec-
tual de Arthur Ramos; mapear os conceitos utilizados por Arthur Ramos para pensar as crenças 
religiosas afro-brasileiras; investigar o contexto histórico da produção das ideias em Arthur Ramos 
sobre as crenças religiosas afro-brasileiras destacando suas interfaces multidisciplinares; realizar um 
estudo voltado a sistematização do pensamento intelectual brasileiro voltado as crenças religiosas 
afro-brasileiras, priorizando os escritos de Arthur Ramos. As fontes analisadas consistem nas obras 
“Estudos de Folk-lore: definição e limites/ teoria de interpretação” e “O Folk-lore Negro do Brasil: 
demopsicologia e psicanálise”. Considerando a prática discursiva do historiador e uso de fontes 
escritas para esta pesquisa, pode-se recorrer a Michel de Certeau (2011) e sua reflexão acerca dos 
funcionamentos possíveis da ficção no discurso do historiador. Pretendo assim conjecturar os ca-
ráteres ficcionais atribuídos tanto a fonte quanto ao sujeito-pesquisador as diferentes formas de 
enunciação. Inicialmente, por meio da ficção e da história, a historiografia ocidental se debateu 
entre história e histórias. Em sua luta contra a fabulação genealógica, contra os mitos e as lendas da 
memória coletiva ou contra as derivas da circulação oral, a historiografia criou um distanciamento 
em relação ao dizer e ao crer comuns. Ao fazer isto, instalou-se precisamente nessa diferença que 
a credencia como erudita, se distinguindo do discurso ordinário. Isto não significa, todavia, que o 
historiador diga a verdade, mas como se empenhasse em rechaçar o que é falso ao invés construir 
o que é verdadeiro; ou ainda, como, muitas vezes, só consegue produzir a verdade ao rechaçar o 
erro, adquirindo assim um campo próprio. (CERTEAU, 2011).

Gerson Machado (Museu Arqueológico de Joinville)
• Religiões afro-brasileiras em terra de (i)migrantes: desafios epistemológicos

Nesta comunicação apresento reflexões sobre a construção de um saber-poder a respeito das religi-
ões afro-brasileiras em Joinville/SC, cidade que ocupa papel de destaque no processo de ocupação 
europeia no Sul do Brasil, mas que acolheu outras identidades em seu território, desde meados do 
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século XIX. É uma reflexão historiográfica que problematiza a teia constituidora das dizibilidades 
inerentes ao estabelecimento dessas religiões no cenário da cidade, nas décadas finais do século 
XX, apontando para estratégias de consolidação dos grupos e para as críticas às fontes utilizadas 
na construção do saber historiográfico. Neste cenário, as fontes orais exigem do historiador uma 
sensibilidade específica para valorar e sistematizar narrativas, aparentemente desconexas, as quais, 
associadas às outras formas de enunciação, conferem sentidos à realidade, distintos daqueles sus-
tentados pelo “status quo”. Diante disso, espaço, tempo e narrativa são fenômenos de uma trama 
em que essas agremiações religiosas a um só tempo reivindicam o direito ao pertencimento à cida-
de ao mesmo tempo em que reafirmam que a realidade social é consolidada na e pelas diferenças.

Aline Zandra Vieira Bartcus (Universidade Estadual de Campinas)
• A morada do Sagrado: um estudo de caso sobre O Vale dos Orixás.

A umbanda é por natureza uma religião fragmentada. Essa afirmativa não se faz aleatoriamente, 
mas levando em consideração seu processo de formação, que teria se iniciado na década de 1920, 
com as primeiras padronizações rituais e seu movimento inicial de institucionalização. Nesse senti-
do, a proposta é apresentar, em linhas gerais, o projeto de doutorado em andamento, desenvolvido 
junto ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas, 
que visa analisar o Santuário Nacional da Umbanda (Vale dos Orixás), localizado em Santo André- 
São Paulo, seu processo de formação (a resignificação do espaço e a transformação do mesmo), 
bem como as relações de memória que ali se estabelecem. O Santuário Nacional da Umbanda, 
ligado à Federação Umbandista do Grande ABC, encontra-se numa área de preservação ambiental, 
ocupando o lugar de uma antiga pedreira. A pesquisa busca discutir a criação e implantação do 
parque e pensar a respeito de sua relação com a religião e com as memórias ali envolvidas.

Carmélia Aparecida Silva Miranda (Universidade do Estado da Bahia - Campus IV)
• A Religiosidade Afro-Brasileira das comunidades quilombolas de Coqueiros, Santa Cruz e 

Palmeiras – Mirangaba – BA
O objetivo deste artigo é discutir sobre a religiosidade afro-brasileira presente nas comunidades 
quilombolas de Coqueiros, Santa Cruz e Palmeiras, procurando investigar de que forma são cons-
truídas as práticas religiosas desse território quilombola, constituindo assim, o seu patrimônio 
imaterial. As comunidades quilombolas, objeto deste estudo, foram reconhecidas pela Fundação 
Cultural Palmares, no ano de 2006. Com o referido reconhecimento, a religiosidade afro-brasileira 
ficou bastante visível, pois houve uma decolagem da autoestima e as pessoas passaram a se reco-
nhecer como quilombola, expressando suas práticas religiosas, sem temência, vergonha ou medo. 
A oralidade é a fonte principal, pois através das narrativas pôde-se entender as diversas experiên-
cias vivenciadas e analisar a construção das práticas culturais.

Rodrigo Pereira (Archeo Consultoria e Planejamento LTDA)
• As transformações no Matriarcado Nagô nos candomblés do Estado do Rio de Janeiro 

(séculos XX e XXI): A figura do homem no comando dos Axés
A análise de uma amostra de 32 terreiros de candomblé do estado do Rio de Janeiro demonstram 
como a liderança feminina vem diminuindo frente ao comando masculino. O fato pode ser anali-
sado a partir da quebra ou relativização do preceito do “matriarcado nagô”, onde a proeminência 
e liderança feminina eram um dos pilares deste culto afro-brasileiro. Assim também pela aceitação 
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de dirigentes homens. O fato demonstra como historicamente este “Matriarcado” tem se transfor-
mado e permitindo novas configurações no comando dos Axés e na “Família de Santo”.

Alaíze dos Santos Conceição (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• Entre Santos e Caboclos: Práticas religiosas e Devoções negras no Recôncavo baiano

A região do Recôncavo baiano é antiga conhecida dos historiadores brasileiros, por ter sido palco 
de diversas experiências econômicas e culturais, sobretudo das populações negras desembarcadas 
via diáspora africana, com predominância dos povos jejes, nagôs, angola e mina. A confluência cul-
tural possibilitou o surgimento de um emaranhado de crenças e práticas religiosas imbricadas no 
cotidiano dos indivíduos, também recriadas em confluência com elementos culturais e religiosos 
de indígenas e europeus. Sob esse cenário a pesquisa propõe uma reflexão a respeito da dinâmica 
religiosa presente na região e sintetizada no início do século XX em torno do culto aos caboclos. 
Fato importante a ser considerado foi à promulgação do Código sanitário da Bahia, em 1925 e as 
possíveis medidas direcionadas ao interior baiano em busca da contenção e extirpação de epi-
demias e doenças. Pretendo compreender a dinâmica das religiosidades negras (crenças, ritos e 
signos), cuja incorporação de entidades e espíritos demarca o espaço cultural, ou seja, interessa-
me aqueles indivíduos cuja experiência religiosa abarca a possessão do corpo, atentando para as 
possíveis intervenções feitas em tempos de epidemias e risco de doenças na comunidade. Nessa 
investigação também será destacada a forma assimétrica da pertença religiosa: o sujeito crente 
vivencia o sentimento religioso sem possuir necessariamente vinculação institucional. Estaríamos 
diante de um fenômeno religioso importantíssimo para compreendermos as esferas de crenças do 
Recôncavo: Os processos de resiliência e (res) significação, engendrados pelas populações negras, 
deram oportunidade ao surgimento e permanência de manifestações religiosas que transcendem 
um determinismo comportamental estruturante. Nesse sentido, as correspondências emitidas no 
início do século XX pelos órgãos públicos de saúde, o código sanitário da Bahia, bem como as fon-
tes orais, constituirão fontes necessárias para a concretização da pesquisa.

Elaine Cristina Machado (Fundação Cultural de Joinville)
• Fé e resistência: demarcações, resistência e reticência no campo religioso em Joinville/SC

As tensões, aproximações e distanciamentos presentes nas relações de espíritas e umbandistas, nas 
décadas de 1940 a 1960, articulam as discussões e motivam as problematizações contidas neste 
trabalho. As vivências relacionadas ao sagrado, as relações de poder e as experiências resultantes 
do contato entre membros de diferentes práticas religiosas presentes em Joinville/SC nos permi-
tem identificar e pensar sobre a constituição e a reapropriação de novas subjetividades. Nesta re-
flexão partimos das construções discursivas que operam sobre esta cidade e sobre os sujeitos que 
nela vivem e a ressignificam. Nesse sentido, transitamos entre fissuras, fronteiras e encruzilhadas 
apontando para uma discussão que equaciona diferentes relações de poder. Ao identificarmos esta 
pluralidade e complexidade que compõem o campo religioso em que estamos nos debruçando 
nos percebemos cada vez mais seduzidos a promover interrogações que problematizem as rela-
ções tangenciadas pela religiosidade em Joinville, especialmente relacionadas às práticas religiosas 
mediúnicas. Um olhar menos atento para o campo religioso de Joinville pode implicar em uma 
relativização deste campo e em grande medida apontar uma bipolarização, protagonizando as 
práticas cristãs católicas e luteranas. Contudo, ao exercitarmos nosso olhar sobre estas questões 
passamos a adentrar em um universo plural, onde as fronteiras destes espaços apresentam grande 
volatilidade. em meio às práticas cotidianas circula um exercício de enquadramento em relação à 
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maneira de viver e ver a cidade é possível observar que há também um refluxo em relação a este 
exercício. Os resultados desses investimentos se fazem presentes nas relações partidárias, de traba-
lho, nos espaços de sociabilidades, nas relações de gênero, nas relações interétnicas e fortemente 
nas relações religiosas. São esses fluxos e contra fluxos que apresentamos neste trabalho.

Giovane Marrafon Gonzaga
• Crenças e manifestações afro-brasileiras em Maringá-PR (1947-2014)

A comunicação objetiva apresentar o projeto de mestrado intitulado “Crenças e manifestações 
afro-brasileiras em Maringá-PR (1947-2014)”. Essa pesquisa tem como objetivo o estudo das cren-
ças e manifestações religiosas afro-brasileiras na cidade de Maringá-PR, entre os anos de 1947 e 
2014, por marcarem o início da cidade até os dias atuais, possibilitando perceber a configuração 
histórica destas formas de religiosidade. Mais especificamente, busca-se mapear os espaços e agen-
tes das crenças e manifestações religiosas afro-brasileiras em Maringá-PR; investigar como as cren-
ças afro-brasileiras se reorganizam frente à proposta/tradição católica em Maringá-PR e contribuir 
aos estudos da História das Crenças e das Ideias religiosas brasileiras, atentando a formação regio-
nal e a cultura afro-brasileira. As fontes utilizadas consistem em pesquisas de campo, questioná-
rios, entrevistas, jornais e demais vestígios das crenças afro-brasileiras em Maringá. Por partir do 
trabalho com indícios, parte-se metodologicamente do Paradigma indiciário proposto por Carlo 
Ginzburg (1984) e da proposta para o estudo das religiões de Mircea Eliade (1992). A opção teórica 
inicial para a realização desta pesquisa consiste nas noções de “táticas” e “estratégias” de Michel de 
Certeau (1994) e “práticas instituídas” de Roger Chartier (2002) por permitirem articular à História 
Cultural o estudo das ideias e instituições religiosas. Fornecendo, portanto, importantes bases para 
a reflexão sobre as crenças e manifestações religiosas afro-brasileiras.

063. História do crime, da polícia e da justiça criminal
Coordenação: Marcos Luiz Bretas da Fonseca e Andre Rosemberg

Resumo: Nos anos 1980, os historiadores passaram a se utilizar mais sistematicamente das fontes 
criminais e policiais. Primeiro buscando temáticas externas às suas condições de produção, depois 
tentando cada vez mais compreender a produção destas fontes, as instituições que a produzem e 
o lugar da violência e do crime na sociedade. O projeto deste simpósio é congregar os historiadores 
que trabalham sobre temas e fontes da violência, do crime, da policia e da justiça criminal, criando 
a oportunidade para debater metodologias de pesquisa e resultados obtidos.
Das investigações sobre as fontes nos anos oitenta, os historiadores passam a trabalhar diversos 
temas que dão dinâmica ao campo. Influenciados também por análises e metodologias internacio-
nais, investigam situações que podem ser agrupadas nessas linhas principais:
1) O crime e os criminosos. Variações ao longo do tempo – ou região – surgimento de novos tipos 
e estudo daqueles que foram historicamente identificados como autores destes crimes, tanto en-
quanto grupos sociais como individualmente;
2) As instituições públicas que tratam do crime, o surgimento e o funcionamento de aparatos 
legais, judiciários, policiais e prisionais enquanto forma de lidar com o crime. Pode ser tratado do 
ponto de vista da história do direito e das normas legais sobre o estabelecimento de instituições, 
ou então enquanto uma história social destas instituições, seus modos de funcionar e as ações 
daqueles que participam delas;
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3) A polícia e às ações repressivas diretas, ponto derivado do anterior, mas com uma produção 
específica destacada no campo;
4) As representações sociais a respeito do criminal, notadamente a imprensa, mas igualmente a 
literatura. Como a opinião pública, as memórias e outras formas de acessar o público procuram 
construir narrativas que dão sentido ao crime e produzem determinadas imagens daqueles que os 
cometem.
5) Formas históricas de punição e a problemática do nascimento da prisão e das penas, que forma 
conexão com o debate sobre as penas alternativas
Justificativa: Justificativa: A temática do crime e da justiça criminal já se encontra bastante con-
solidada no campo acadêmico internacional, com a publicação de revistas especializadas como 
Crime, History & Society e a aglutinação daqueles pesquisadores no grupo de trabalho CRIMI-
NAL JUSTICE na European Social Science History Conference, mas ainda começa a se desenvolver 
no Brasil. Os estudos sobre criminalidade, polícia, justiça e prisão começam a aparecer na forma 
de dissertações e teses, que vão aos poucos sendo publicadas. Autores significativos como E. P. 
Thompson, Michel Foucault ou Norbert Elias são objeto de grandes discussões e têm papel mar-
cante neste campo, se vai da mensuração da violência como forma de perceber a introjeção dos 
valores a mecanismos de contenção e resposta estabelecidos no quadro do Estado moderno. O 
processo de expansão do estado e da cidadania no Brasil também coloca questões sobre os usos 
da violência legítima, os embates e resistências ao controle público e as mais diversas formas de 
representar culturalmente esta presença da violência no social.
Um espaço de discussão no Simpósio da ANPUH que permita congregar pesquisadores de todo 
o Brasil interessados nestes temas permitiria a consolidação de uma área de pesquisa em História 
Social com penetrações da cultura, levando à constituição de uma circulação acadêmica promis-
sora. Pretende-se, com isso, criar uma regularidade nos debates sobre tal temáticas, que já vêm se 
consolidando nos últimos dois encontros nacionais da ANPUH.

Douglas Corrêa de Paulo Santos (Desempregado)
• Assassinos, facínoras e capadores de homens: Poder e violência na família Gurgel do Amaral 

(Rio de Janeiro, c. 1690-1720)
Apresento a experiência de uma família setecentista do Rio de Janeiro, os Gurgéis do Amaral. Fa-
mília emergente na segunda metade do século XVII que se torna parte da elite colonial e cujos 
conflitos que travou com outras famílias e oficiais da sociedade carioca se utilizou da violência 
como método de disputa contra seus inimigos. A partir desse caso pretendo demonstrar como 
a dinâmica sociedade colonial do Centro-Sul, sobretudo do século XVIII, forneceu oportunidades 
de enriquecimento que os homens e mulheres daquele tempo almejaram se utilizando de todas 
as armas que possuíam. Objetivo demonstrar a eficácia dessa prática criminosa da parentela que 
mesmo acusada de terríveis atrocidades permaneceu ocupando postos na administração colonial 
e sendo prestigiada no meio social. Ressalto assim que o poder de mando violento rural dos se-
nhores de escravos também poderia se transpor para os espaços urbanos da cidade, já que essas 
personagens circulavam pelas principais praças Centro-Sul da América portuguesa. Concluo que o 
uso sistemático da violência foi parte da cultura política dos bandos de elite que dominaram Brasil 
colônia.

Deivy Ferreira Carneiro (Universidade Federal de Uberlândia)
• Por uma História Eliasiana da Violência no Brasil
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Nos últimos 50 anos, a História da violência se consolidou entre historiadores, antropólogos e so-
ciólogos como um campo fundamental para a compreensão das formas de interdependências dos 
atores sociais. Obviamente que as formas de análise para o estudo da violência e da criminalidade 
acabaram por gerar interpretações das mais diversas. Neste sentido, grosso modo, podemos verifi-
car a existência de grandes modelos de análise acerca do fenômeno da violência e da criminalidade 
no campo da História. Dentre estes modelos,temos pesquisas de tendência macro-analítica. São in-
terpretações que procuram relacionar a criminalidade com determinadas fases do desenvolvimen-
to uma dada sociedade, fazendo uso de métodos estatísticos e quantitativos, sem deixar de lado, 
é claro a análise qualitativa. Nesses trabalhos, percebemos que longe de se preocuparem apenas 
com as questões do mundo do trabalho, o cerne da discussão se desloca para os grandes processos 
sociais, tal como o processo civilizador, desenvolvido por Norbert Elias, ou também se perguntam 
como o desenvolvimento do capitalismo e da chamada modernização afetou os comportamentos 
pessoais assim como a legislação, a ação da justiça e do controle social. É sobre este último ponto 
que esta comunicação irá tratar.E nesse sentido, o trabalho de Norbert Elias forma talvez o mais 
proeminente quadro teórico discutidos pelos historiadores do crime que estão interessados em 
explicar a tendência da violência em longa duração. Elias é bem conhecido no canteiro dos histo-
riadores pelo seu modelo do processo civilizador, modelo este que aborda a dinâmica social em 
longa duração e numa perspectiva macro bem como analisa as mudanças psicológicas ocorridas 
e sua materialização em modos de comportamento. Em resumo, essa teoria sustenta que durante 
um período de vários séculos o tipo de personalidade, primeiro da elite, depois dos setores médios 
foi marcada pelo aumento do controle, pela diminuição da impulsividade e pela racionalização da 
maneira de se viver – em suma: um aumento dos níveis de autocontrole. Auto níveis de autocon-
trole implicaram assim na gradual pacificação das interações cotidianas, que passaram a se carac-
terizar pelos baixos níveis de comportamento violento.

Teresita de Jesús Rodríguez Morales
• “Cuéntenos su aventura policial”: para uma constituição das audiências policiais. Detetive e 

a interação com os leitores. (Santiago do Chile, 1934-1937).
Este trabalho estuda os primeiros anos de circulação da revista “Detective”, criada em 1934 pela Po-
lícia de Investigações, Identificação e Passaportes de Chile. Esta foi a primeira publicação de caráter 
oficial da polícia vendida em bancas de jornais. A polícia chilena abria sua voz para o público leitor, 
com o propósito de alertar a população sobre as formas cotidianas de criminalidade e o modus 
operandi dos criminosos urbanos, mas também para divulgar o conhecimento criminológico entre 
o público não especializado. Especificamente, trabalharei a seção “Cuéntenos su aventura policial”, 
coluna na qual apareciam textos dos próprios leitores da revista, recuperando ocorrências crimi-
nais cuja narrativa dialogava com o ponto de vista policial, através de um jogo de proximidades 
e distâncias. Este espaço de interação entre editor e leitor permite analisar o impacto da revista 
entre diversos públicos leitores que a compravam, permitindo reconstruir formas de recepção dos 
saberes policiais e dos conhecimentos criminológicos vulgarizados em Detective, um diálogo que 
foi viabilizado pela construção de uma linguagem comum onde a gíria dos ladrões chilenos (co-
nhecida como “coa”) teve um papel fundamental.

Gonçalo Rocha Gonçalves (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
• Uma questão de (des)confiança? Polícia e segurança pública na I República Portuguesa.

A primeira República Portuguesa (1910-1926) constituiu o protótipo de um regime em que a con-
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fiança nas instituições policiais como principal garante da integridade física do individuo, da pro-
priedade privada e de um viver seguro e estável pareceu ser permanentemente questionada. As 
instituições policiais - elemento chave na garantia destes elementos, mas também um dos fatores 
que se pode tornar uma das suas principais ameaças - estiveram ao longo deste período no centro 
de processos políticos, debates públicos e imaginários socioculturais centrais na emergência e no 
ocaso do regime republicano e na transição para uma ditadura autoritária no final da década de 
1920. De facto, ao longo de todo este tempo ninguém parecia confiar nas forças policiais e o medo 
generalizado da sua ação ou inação foi um elemento central na vida política e social do país. Entre 
os diferentes grupos políticos republicanos a perceção de que as forças policiais nunca haviam sido 
suficientemente purgadas e reformadas foi uma constante. Mesmo quando se instalavam poder – 
e o número de governos e mudanças ministeriais atingiu neste período um número sem paralelo 
na história de Portugal – estes dirigentes, sem tempo para proceder a uma conveniente fidelização 
dos elementos policiais, mantinham a mesma suspeição. Nas correntes políticas mais à direita e 
entre as elites económicas, a desconfiança em relação a sistema policial que, em seu entender, havia 
sido republicanizado ancorava-se em alguns indícios concretos, mas, em geral, era a sua inoperância 
e ineficácia o principal fator de desconfiança e o propulsor de busca de estratégias alternativas de 
minorar riscos e reduzir o medo. Entre as classes populares e as correntes políticas que as represen-
tavam, o tradicional medo da repressão policial nunca foi superado com o advento de um regime 
que se propunha ser mais democrático mas que nunca o conseguiu ser efetivamente. Por razões 
diferentes todos pareciam desconfiar das instituições policiais e na sua capacidade para preservar 
um atributo essencial a uma sociedade estável: a segurança pública. Neste trabalho propomos 
analisar a relação das diferentes forças políticas, sociais e económicas com as instituições policiais, 
propondo a dicotomia entre, por um lado, sentimentos de medo, desconfiança e insegurança, e, 
por outro lado, sentimentos de confiança, estabilidade e segurança como eixo interpretativo para 
compreender o lugar das polícias na vida pública portuguesa do início do século XX e no destino 
da I República em Portugal.

Carlos Eduardo Martins Torcato (Universidade de São Paulo)
• A proibição das drogas ontem e hoje: (des)continuidades a partir de um diálogo com 

Michael Foucault.
Uma das políticas mais duradouras, em termos internacionais, foi aquela voltada para a proibição 
de consumo de algumas drogas pela população, particularmente o ópio, a coca e seus derivados 
sintéticos (morfina, heroína, cocaína e outros compostos medicamentosos que reuniam essas 
substâncias em diferentes quantidades). Posteriormente, também a canabis e algumas substâncias 
com características visionárias e/ou alucinógenas (LSD, mescalina, etc). O proibicionismo às drogas 
comumente é pensado como uma política pública que tem seu início no alvorecer do século XX 
graças aos esforços internacionais dos EUA. Ele se desenvolve ao longo de todo o século XX para, 
recentemente no início do século XXI, entrar em crise. Traça-se, portanto, uma linha de conti-
nuidade entre o passado e o presente. Existe a reincidência do discurso que atribui ao usuário de 
drogas uma série de defeitos morais que retiram dele a capacidade de discernimento e, portanto, 
sua condição de cidadão (e, consequentemente, seus direitos civis). O objetivo dessa comunicação 
será relativizar essa suposta continuidade entre o proibicionismo da primeira metade do século 
XX e o atual, destacando o contexto brasileiro. Contribuiu nesse intento as reflexões desenvolvidas 
por Michael Foucault sobre a emergência da biopolítica e da governamentalidade como campo 
de saber.
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Jhoana Gregoria Prada Merchán
• Na desesperação de salvar a honra: Infanticídios em Mérida-Venezuela na primeira metade 

do século XIX
O trabalho analisa o infanticídio Honoris Causa em Merida-Venezuela durante a primeira metade 
do século XIX. A questão é abordada a partir da perspectiva legal e histórico-social, com a com-
preensão dos processos realizados através de vinte e quatro inquéritos criminais localizados no 
Arquivo Geral do Estado Mérida (1811-1851) que foram abertos contra mulheres acusadas de esse 
tipo de delito. Ao mesmo tempo, percebemos como esses crimes se manifestam ambíguos ao ser 
julgados, colocando em evidência a contradição entre o valor da vida de um ser considerado ain-
da sem identidade e a reputação e sobrevivência social das mulheres que ousaram transgredir os 
códigos morais estabelecidos e que com suas ações homicidas procuraram eliminar a prova que a 
desonrava

Flávio de Sá Cavalcanti de Albuquerque Neto (IFPE)
• Rufino Augusto de Almeida: um administrador controverso

Em 1861, o bacharel em Direito Rufino Augusto de Almeida assumiu a direção da Casa de Deten-
ção do Recife e já no ano seguinte montou oficinas de trabalho destinadas a todos os presos que 
solicitassem uma ocupação, não apenas àqueles condenados à pena de prisão com trabalho. Com 
isso, os detentos se ocuparam em diversas atividades, como serraria, carpintaria e sapataria, esta 
última a mais lucrativa. Rufino, nos anos 1860, defendia que esta iniciativa tanto era benéfica aos 
presos, por retirá-los da ociosidade e prepara-los para o exercício de um ofício, como para os cofres 
públicos, tendo em vista que o dinheiro da venda das manufaturas dos presos deveria ser utilizado 
para o custeio dos presos. Figura politicamente controversa, Rufino de Almeida foi acusado de ter 
lucros pessoais com o trabalho dos presos e de der investido recursos próprios na abertura das 
oficinas. Desta forma, o objetivo desta comunicação é estudar as denúncias feitas contra Rufino 
Almeida, pelos presos e , principalmente, por jornais de oposição de vertente liberal e republicana.

Andréia Marsaro da Rosa
• “Quentes de cachaça”: festividades guarapuavanas na segunda metade do século XIX através 

de processos-crime e termos de bem viver.
As narrativas apresentadas por testemunhas, vítimas e réus revelam elementos que ficam submer-
sos em relação ao fato que levou todos aos bancos da justiça. Esta pesquisa busca nos processos-
crime e termos de bem viver informações sobre festividades realizadas pelas classes menos abas-
tadas de Guarapuava entre o período de 1853 e 1886, investigando os locais em que estes eventos 
ocorriam, seu funcionamento e quem eram seus participantes. Os documentos judiciais não são 
apenas as fontes mais numerosas, mas parte das parcas existentes, uma vez que a maioria desses 
indivíduos não sabia ler e escrever, não deixando nenhum registro escrito sobre suas atividades 
cotidianas ou lúdicas que se tenha conhecimento até o momento. Frequentados pelas classes po-
pulares, os eventos aqui analisados eram compostos em sua grande maioria por agricultores, se-
guidos de carpinteiros, sapateiros, jornaleiros, dentre outros, figuras ainda pouco pesquisadas pela 
historiografia produzida sobre Guarapuava neste período. Embasada em pesquisas já consagradas 
como as de Boris Fausto, Maria Sylvia de Carvalho Franco e Silvia Hunold Lara, por exemplo, pre-
tende-se explorar os processos-crime e termos de bem viver como fontes principais na investiga-
ção dessas formas de estar em sociedade desses sujeitos. A documentação analisada está arquivada 
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no Centro de Documentação e Memória – CEDOC, da Universidade Estadual do Centro-Oeste.

Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante (Faculdades INTA/UVA)
• Crime no sertão cearense: política, narrativas e assassinato

Os crimes de assassinatos no início da República representam momento de instabilidade políti-
ca e cultural. O assassinato ocorrido no sertão nordestino, de Deolindo Barreto Lima , em 1924 
simboliza esse choque de interesses e construção de discurso de ordem, de construção de uma 
memória harmônica que se quis instaurar. Na construção do conhecimento histórico, a identidade 
narrativa é o lugar procurado da fusão entre história e ficção “A memória carece de testemunhos”, 
e para os vencidos, há memórias? O reconhecimento que se dá ao outro que encarna e exemplifi-
ca ante meus olhos o ideal de uma vida correta. O discurso do historiador ambiciona representar 
em verdade o passado. E a memória ambiciona a fidelidade. A noção de testemunho possibilita a 
adequação dos relatos de memórias individuais à veracidade histórica. A memória individual e co-
letiva, enquanto domínio das representações sociais, passa, assim, a integrar o “território do histo-
riador”. A partir daí, a história da relação da história com a memória será a de uma autonomização 
da história em relação à memória. Aquele era um momento especial da sociedade republicana, a 
escolha dos seus representantes. E estar armado naquele momento era ilegal, como apresentou o 
Juiz Municipal em Exercício Julio Ximenes d’Aragão, para alegar no Processo que o crime era políti-
co, citando o Código Penal art. 170. Situação que segundo sua alegação, possibilitou o assassinato 
naquele momento. Estar armado era prática comum, por isso o cenário ideal para a geração de 
uma desavença e deflagração de violência. 
Atualmente o discurso de “não violência”, desarmamento dos cidadãos, promovida pelo Governo 
Federal, possibilita pensar que andar pelas cidades armados não é legal, correto e seguro. E que pos-
sibilita pensar que tempo era esse, no início da República, em que numa divergência de opiniões e 
paixões políticas, vários tiros foram disparados num jornalista. E o que é mais sério para os dias de 
hoje: em pleno pleito eleitoral. Esse era um tempo em que andar armado era sinônimo de coragem, 
virilidade e proteção pessoal. Uma prática muito comum do espaço rural e que compôs a prática 
urbana. Esse ato violento foi considerado “canibal”. Por que ficou impune? Houve repercussão na 
imprensa cearense e nacional, e mesmo assim não houve punição dos culpados.

Patrícia Marciano de Assis
• A polícia adentrando aos sertões cearenses: a necessidade da Chefatura de Polícia a partir 

da segunda metade do século XIX
O presente trabalho objetiva discutir a inserção da Chefatura de Polícia nas vilas e cidades da pro-
víncia do Ceará, na segunda metade do século XIX, enquanto estrutura administrativa que res-
ponde a uma demanda por controle e anseio de civilização. A metodologia utilizada é a análise 
da massa documental existente no Arquivo Público do Estado do Ceará, composta por leis, cor-
respondências e ofícios, além de relatos de viajantes e literatos, que vivenciaram o período em 
questão. Teoricamente utilizamo-nos das discussões propostas por Foucault ao apresentar os con-
ceitos de polícia, poder e discurso, na medida em que entendemos a primeira como uma estrutura 
montada a partir do Estado com o objetivo de manter a ordem ansiada; esta, por sua vez, intima-
mente ligada aos anseios de civilização presentes na cultura da sociedade cearense do Império. Já 
os conceitos de poder e discurso auxiliam-nos nas discussões sobre o caráter relacional deste e o 
exercício daquele nas relações sócio-culturais cearenses. Nesse sentido, optamos por fazer uso da 
História Cultural enquanto aporte teórico para as discussões que nos propomos, especificamente, 
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na direção de uma história sócio-cultural, na medida em que considera a relação entre a cultura e a 
sociedade dos oitocentos. A questão norteadora é entender em que medida a organização da Che-
fatura de Polícia foi necessária, nos discursos dos Chefes de polícia e Presidentes da Província; e qual 
a modificação real tendo como base as condições de possibilidade, considerando, por exemplo, 
que essa estrutura foi montada dentro de um processo elementar de expansão do Estado imperial 
brasileiro, esbarrando nas questões locais de poder e segurança.

Marcelo de Souza Silva (Unicentro/PR)
• Criminalidade, homicídios e Justiça Criminal no século XIX: considerações acerca do caso de 

Guarapuava, Paraná
O objetivo da pesquisa que deu origem a este artigo foi identificar os padrões de criminalidade 
na região de Guarapuava, por meio da análise quantitativa dos processos criminais depositados 
no Centro de Documentação e Memória da UNICENTRO/Paraná, buscando entender como se 
configurava o cenário encontrado pelos agentes da Justiça Criminal naquela comarca do interior 
da recém criada província do Paraná (1854). Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo, o 
qual se encontra em andamento. Também demos especial atenção aos casos de homicídio, enten-
dendo-os na perspectiva de uma prática criminal altamente condenável, mas que pode ter seu uso 
aceito ou não conforme os padrões de comportamento e uso da violência experimentados em de-
terminado espaço/tempo. Por meio da análise primeiramente dos catálogos disponibilizados aos 
pesquisadores, foi possível se ter uma ideia da dimensão documental disponível naquele arquivo. 
Para os anos do Brasil Imperial temos 275 processos criminais. A comarca de Guarapuava sofreu 
diversas alterações quanto á sua configuração geográfica: em meados do século XIX ela englobava 
praticamente todo o centro-oeste e oeste do atual estado do Paraná. Sendo assim, é de se esperar 
que estes documentos que hoje se encontram no CEDOC não sejam aqueles que necessariamente 
fizeram parte do que, à época, era a preocupação dos agentes judicais, os quais tinham que vencer 
grandes distâncias para fazer valer seus poderes. Dentre estes crimes, as agressões físicas figuram 
com a maior quantidade, 95 casos, seguido pelos de homicídio, 34 casos. Não é surpresa também 
que os casos de crimes contra a pessoa sejam os que mais encontramos. E isto não quer dizer que a 
sociedade era brutalizada, ou que havia uma tendência ao uso banal da violência. Isto pode até ser 
verdade, mas depende de outras investigações. O que podemos afirmar com certeza é que se trata 
de uma preocupação cotidiana dos agentes da justiça criminal. Fizemos também considerações 
quanto ao sexo dos réus, das vítimas e das condenações. Esperamos apresentar nesta comunica-
ção mais considerações acerca da formação da comarca e de que forma ela seu caso se insere nas 
discussões historiográficas sobre a justiça criminal.

Francisco Ferreira Junior (UNICENTRO)
• Imprensa, Política e Criminalidade no Império: a cobertura do crime de moeda-falsa por 

periódicos cariocas na década de 1850
A presente comunicação faz parte de uma pesquisa maior que que trata da trajetória biográfica 
do artista, falsário e degredado José Maria Candido Ribeiro, procurando entender as suas relações 
com a justiça imperial na segunda metade do século XIX. Na documentação que até agora recolhi 
sobre ele, em vários arquivos que vão desde o Paraná até a Bahia, passando pelo Rio de Janeiro, 
pude reconstruir, de forma fragmentária, algumas etapas de sua perambulação pelo Brasil do sé-
culo XIX, cheia de percalços com a justiça. Ribeiro exercia sua arte de retratista na Corte do Rio 
de Janeiro quando, provavelmente no final da década de 1830, ao pintar um retrato do jornalista 
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Cipriano Barata, conheceu sua filha, Veridiana Barata, com quem viria a se casar. Encontramo-lo 
depois, na década de 1840, em Salvador, onde é citado em documentação sobre compra de terras 
e empréstimo de dinheiro. É ali que acontece sua primeira condenação por falsificação de moeda, 
entre o final da década de 1840 e início da de 1850. Entre 1857 e 1859 descobri que Ribeiro se en-
contrava, ainda sem cumprir sua pena, novamente na Corte, exercendo livremente sua profissão, 
e sofrendo um processo cível de despejo. O recorte deste trabalho pretende abordar a cobertura 
que alguns periódicos – principalmente O Correio Mercantil e O Athleta - deram a passagem de 
Ribeiro pela Corte, estabelecendo o falsário como um dos criminosos mais perigosos do país, e 
explorando politicamente suas relações com personalidades influentes na política imperial, como 
João Maurício Wanderley (futuro Barão de Cotegipe) e José Tomás Nabuco de Araújo. Minha hi-
pótese é a de que Ribeiro – renomado retratista - utilizava a sua arte para estabelecer uma rede de 
relações com pessoas detentoras de poderes políticos e econômicos que poderiam vir a facilitar a 
sua inserção nas redes clientelares de cada local onde passava, e também arbitrar em seus proble-
mas com a Justiça. Para a abordagem das relações de Cândido Ribeiros serão utilizados métodos 
de análise de rede social propostos por autores como José Maria Imízcoz, Zacarias Moutoukias, 
Eduardo Miguez e João Fragoso, entre outros.

Flávia Maíra de Araújo Gonçalves (FFLCH-USP)
• O sistema prisional no Império brasileiro: diferenças entre as províncias de São Paulo e de 

Pernambuco
No século XIX, durante a formação do Estado brasileiro, os legisladores procuraram incorporar 
ideias liberais na Constituição e nos códigos que começavam a ser formulados. Tal foi o que ocor-
reu com o Código Criminal de 1830, que vinha para substituir o livro V das Ordenações Filipinas, 
criado durante o Antigo Regime e que tinha como principais punições banimento, degredo, mul-
tas pecuniárias, açoites e outras marcas corporais, e morte. A prisão era muito rara, apenas utiliza-
da para aguardar julgamento ou a execução de outra pena. Além disso, no livro V, as penas sofriam 
gradações de acordo com o nível social do réu ou da vítima. 
Já o Código de 1830 foi elaborado no contexto da monarquia constitucional e da garantia das leis. 
Assim, a mesma lei deveria ser aplicada a todos os cidadãos e as penas corporais foram abolidas. 
A prisão (simples ou com trabalho) tornou-se a pena por excelência, já que tinha como conceito 
a privação do principal direito do homem de acordo com as concepções iluministas, a liberdade. 
Nesse sentido, o Império teve que repensar a estrutura prisional, sobretudo porque, com a mudan-
ça punitiva, as cadeias, que eram um local de passagem, sofreram um repentino inchaço e passa-
ram a ser o local próprio da pena. Era necessária a construção de centros penitenciários, onde os 
sentenciados à prisão com trabalho pudessem alcançar a regeneração. Contudo, o Ato Adicional 
de 1834 determinou que caberia às províncias decidir sobre a construção de casas de prisão, traba-
lho ou correção e sobre seu regime. Assim, em geral, encontramos um descompasso entre a teoria 
liberal que se pretendia implementar com o Código Criminal e a prática estabelecida em cada uma 
das províncias.
Em São Paulo, por exemplo, muitos deputados da década de 1840 tinham ligação com os liberais 
que ajudaram a elaborar o Código de 1830 e, por isso, houve um grande investimento para a cons-
trução de uma Casa de Correção na província. Porém, como os custos eram altos, a construção 
não foi finalizada tal como o projeto e não conseguia conter todos os sentenciados. Ainda assim, 
a instituição cumpria a função de exaltar a grandeza paulista, e era muito elogiada porque trazia 
honra para a província, ao colocá-la em harmonia com os mais modernos conceitos punitivos.
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Já em Pernambuco, província que sofreu durante o século com várias revoltas e sublevações, os 
deputados optaram por uma construção menos custosa, mas, de seu ponto de vista, mais efetiva 
para conter os criminosos. Assim, em 1848, preferiram construir uma casa de detenção no Recife e, 
ao longo dos anos, cadeias centrais no interior da província.
Dessa forma, nessa apresentação, procuraremos mostrar como cada província adaptou o sistema 
prisional de acordo com suas condições econômicas e necessidades sociais e políticas.

Jeffrey Aislan de Souza Silva
• Por uma polícia que “moralize e dê garantias a sociedade”: a Guarda Cívica do Recife e o 

policiamento urbano (1876-1890)
Na década de 1870 a província de Pernambuco começou a apresentar índices de criminalidade 
que as vistas das principais autoridades políticas eram alarmantes. Bandos de criminosos desorde-
navam as regiões do sertão, obrigando o deslocamento de uma significativa quantidade de praças 
do corpo de polícia para aquela região. Diante dessa necessidade nas áreas mais afastadas, a capital 
– Recife – foi reservado um número menor de praças do que era devido e necessário ao combate a 
criminalidade e desvios da cidade e arrabaldes. O Corpo de Polícia, principal instituição responsá-
vel pelo policiamento na província era alvo de críticas por muitas autoridades políticas, apontando 
a falta de prevenção dos crimes e atuação moral no disciplinamento e educação dos membros das 
classes sociais mais pobres da cidade, como o Presidente da Província Faria Lemos, que em 1872 
afirmou que “o mérito de uma boa administração se revela mais em saber prevenir os males, do 
que em castiga-los; este é o objeto da instituição da polícia”. Henrique de Lucena no ano seguinte 
alegou que havia um “mal sistema de polícia adotado no país com a deficiência de termos preventi-
vos”. Essas críticas se mostraram presentes em quase toda primeira metade da década de 1870 e na 
tentativa de saná-las, como também de aumentar o quantitativo de homens no policiamento da 
cidade foi criada a Guarda Cívica no Recife (1876-1890). Em uma tentativa de montar uma estru-
tura de policiamento que tratasse da prevenção das práticas criminosas, evitando que a tranqui-
lidade e a ordem, ponto forte de atuação do Estado, fosse maculada, algumas cidades do Império 
estruturaram aparatos de policiamento civis pautados em valores como amabilidade e cortesia, 
bem a exemplo da Metropolitan Police, de Londres. As elites recifenses não se mostravam mais 
dispostos a aturar ações das camadas populares da cidade, consideradas potencialmente criminó-
genas, rústicas e antiquadas, onde segundo o senador Frederico de Almeida e Albuquerque “ainda 
predominam as paixões sem o corretivo da educação moral e cultura intelectual”. Portanto seria 
necessário um policiamento efetivo, que estivesse pronto para prevenir as ações desses grupos. 
Diante disso, o objetivo desta comunicação a apresentar uma análise sobre a Guarda Cívica, um 
aparato civil, desmilitarizado, inicialmente restrita as quatro principais freguesias da cidade – São 
Frei Pedro Gonçalves, hoje bairro do Recife, São José, Santo Antônio e Boa Vista – após 1880 foram 
acrescidas as freguesias de Nossa Senhora das Graças e Afogados, que responderia diretamente ao 
chefe de polícia caracterizando-se pela polidez e amabilidade com que faria a prevenção as práticas 
criminosas que assolavam o Recife.

Anita de Souza Lazarim (FAPESP)
• Queremos o Ministro da Justiça! A revolta dos presos da Casa de Detenção da corte em 1883.

O objetivo desse trabalho é estudar uma revolta dos presos da Casa de Detenção da Corte do Rio 
de Janeiro, ocorrida em 14 de dezembro de 1883. O fato foi comentado em jornais, relatado pelo 
Ministro da Justiça e pelo Chefe de Polícia e também em documentação policial de registros de avi-
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sos a diversas autoridades daquele ano. Esse exercício de análise de fontes integra uma pesquisa de 
mestrado mais abrangente sobre as dinâmicas do funcionamento da Casa de Detenção da Corte, 
de 1856 a 1889. Trata-se de uma prisão integrante do principal complexo prisional da maior cidade 
do Império, junto à Casa de Correção. 
Além da documentação mencionada acima, a análise de fontes envolve a leitura e sistematização 
de um banco de dados com as informações dos Livros de Matrícula dos detentos e as discussões, 
debates, denúncias sobre essa prisão registradas nos jornais do período. Pouco se sabe sobre o que 
foi essa revolta e quais foram os seus impactos na administração da Casa de Detenção. Não existe 
estudo sobre esse episódio na historiografia da história das prisões. As fontes divergem sobre o fato, 
as autoridades sequer chamam o evento de revolta, afirmando que foi uma noite na qual os presos 
“sublevaram-se” numa tentativa de fuga. Os jornais, em linha geral, concordam que se trata de uma 
revolta, porém entram em desacordo sobre as razões, ora afirmando que foi uma tentativa de eva-
são coletiva, ora dizendo que o estopim foi a retirada de um dos presos por mau comportamento. 
Se foi uma revolta ou evasão coletiva, o fato é que não temos acesso a nenhum registro escrito des-
ses presos ou a rastros de reivindicação. Qual seria o melhor caminho para se estudar uma revolta 
de presos? Partindo de uma discussão metodológica da história social, essa pesquisa vai investigar 
o que foi essa revolta, como ela se processou, sua repercussão, para onde foram transferidos esses 
presos, como se deu o processo de alforria dos escravos envolvidos, qual a sua relação da revolta 
com o recrutamento forçado e se seria possível se aproximar da perspectiva dos revoltosos. No 
levantamento preliminar da pesquisa, ficou claro que essa revolta merece investigações e que estu-
dá-la vai nos revelar mecanismos e processos sobre a Casa de Detenção dentro de um panorama 
maior. A Detenção frequentava discussões públicas nos jornais da época e mobilizava posiciona-
mentos de autoridades como o Ministro da Justiça e o Chefe de polícia. Essa proposta de pesquisa 
se insere dentro da busca por entender o cotidiano dessa prisão, em seus diversos agentes, inclusive 
os presos, e essa revolta revela um pouco dessa dinâmica das relações que tanto nos interessa. Essas 
e outras questões movem essa pesquisa e serão discutidas ao longo do texto e da comunicação no 
simpósio temático.

Diego Antonio Galeano (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)
• “Memórias de um rato de hotel”: Dr. Antônio, João do Rio e a biografia de um célebre gatuno 

carioca, 1911-1912.
“Dr. Antônio” era o pseudônimo mais conhecido de Arthur Antunes Maciel, célebre gatuno bra-
sileiro, especializado em roubos em hotéis. Em agosto de 1911 entrou por última vez na Casa de 
Detenção da capital, onde seria entrevistado pelo escritor e jornalista Paulo Barreto (João do Rio) e 
onde morreria pouco depois, em março de 1912. Tinha então 45 anos. Um mês antes de sua morte 
o jornal Gazeta de Notícias –onde trabalhava João do Rio desde 1902– publicou a última entrega 
das “Memórias de um rato de hotel”, folhetim que levava o subtítulo “Dr. Antônio narra sua vida”. 
Para reafirmar o caráter autobiográfico do texto, o primeiro fragmento, publicado nas páginas do 
jornal do 24 de dezembro de 1911, era encabeçado por uma fotografia de Maciel na Casa de De-
tenção, sentado em uma elegante escrivaninha, supostamente escrevendo suas memórias para a 
Gazeta de Notícias. O sucesso do folhetim foi tão grande e imediato que uma nota do jornal, em 
4 de janeiro de 1912, dizia que circulavam na rua do Carmo cópias piratas dos capítulos, escritas 
a máquina. O redator desta matéria aclarava que era proibida qualquer reprodução e que Dr. An-
tônio havia cedido os direitos apenas à Gazeta de Notícias. Depois da morte de Maciel, o jornal 
anunciava em suas páginas a aparição do livro, que levou o título de “Memórias de um rato de 
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hotel: vida do Dr. Antônio narrada por ele mesmo”, novo gesto de reafirmação da autoria de Arthur 
Antunes Maciel que, no entanto, já era questionada: muitas vozes afirmavam que o autor do texto 
era João do Rio. Através da polêmica sobre a autoria das memórias, este trabalho busca discutir a 
construção da figura do criminoso célebre na Belle Époque carioca, na interface entre jornalismo, 
literatura e público leitor.

Francisco Adilson Lopes da Silva 
• Estrutura do policiar: considerações sobre a Fortaleza e as suas polícias (1916 – 1928)

Este artigo busca tecer uma reflexão sobre a estrutura policial na cidade de Fortaleza durante a 
República, especificamente entre os anos de 1916 a 1928. Nosso objetivo é fazer uma discussão 
em torno do Estado cearense mostrando o seu interesse em estabelecer uma estrutura policial na 
cidade. Assim sendo, trazemos a Guarda Cívica e a Polícia Militar que circulavam, respectivamente, 
pelas ruas da cidade e do interior, a Polícia Marítima responsável pela vigilância do porto da capital; 
a Inspetoria de Veículos com a função de ordenar o movimento dos transportes e dos pedestres, 
ou seja, as instituições policiais presentes em Fortaleza para ordená-la. Para a compreensão da te-
mática, procedemos metodologicamente com a análise das mensagens dos presidentes do Estado 
do Ceará, bem como de fontes auxiliares, como jornais, da época aludida. Portanto, a reflexão pos-
sibilita trabalhar a função da polícia na tentativa de estabelecer e manter uma determinada ordem 
pública na cidade no período.

Angela Teixeira Artur (USP - Universidade de São Paulo)
• Institucionalizando a punição: as mulheres nos projetos penitenciários paulistas do início do 

século XX
A temática sobre o crime e o conjunto de práticas jurídicas que o envolve, vem ganhando nos 
últimos anos o interesse cada vez maior dos historiadores. Tais contribuições, que ampliam e apro-
fundam o conhecimento a respeito dessa dinâmica social, são inegáveis e de amplo impacto his-
toriográfico. Trabalhos que investigam desde as políticas de combate e prevenção do crime até o 
cotidiano prisional em diferentes períodos de nossa história vem contribuindo para uma releitura 
sistemática e embasada de importantes dimensões de nossa sociedade. Entretanto, o conhecimen-
to histórico a respeito da presença feminina nos cárceres ainda é ínfimo. Fontes indicam a presença 
de mulheres nas cadeias públicas brasileiras desde, pelo menos, 1831 e, mesmo assim, pouco se 
sabe a respeito da institucionalização da punição sobre as mulheres ocorrida durante o século XX. 
Com o objetivo de contribuir para a mudança desse quadro, ampliando e aprofundando o co-
nhecimento histórico sobre o papel feminino na trajetória de transformações e permanências das 
práticas de encarceramento no Brasil, a presente comunicação traz à discussão alguns resultados 
de pesquisa a respeito da criação de estabelecimentos penitenciários específicos para mulheres. 
No Brasil, a primeira legislação em âmbito nacional a determinar a separação física entre homens e 
mulheres nas instituições penais foi o, então, Novo Código Penal. Promulgado em 1940, o Código 
passou a vigorar em 1942 definindo em seu artigo 29º, pelo parágrafo 2º, que: “As mulheres cum-
prem pena em estabelecimento especial, ou, à falta, em seção adequada de penitenciária ou prisão 
comum”. Atendendo à determinação do Código, em 1942 foi inaugurado, nos terrenos da Peniten-
ciária do Estado de São Paulo, o “Presídio de Mulheres”. O estabelecimento, desde sua inauguração, 
ficou sob os cuidados das freiras de uma Congregação de origem francesa, o Bom Pastor d’Angers. 
O debate que precedeu a criação do presídio bem como as disputas políticas nas quais esteve en-
volta nos fornece pistas importantes que nos ajudam a rastrear os distintos projetos penitenciários 
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voltados à população carcerária feminina. Com a identificação desses projetos, dispomos de um 
valioso recurso capaz de operacionalizar investigações mais substanciais e relevantes para a histo-
riografia da punição e de suas instituições.

Wellington Barbosa da Silva (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• “Grupos de criminosos infestam aquela parte da província”: banditismo no Sertão de 

Pernambuco nas últimas décadas do período imperial (1870-1889)
Em novembro de 1870, na ocasião em que passou a administração da província de Pernambuco 
para o conselheiro Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, o desembargador Francisco de Assis 
Pereira Rocha apresentou um relatório onde, de maneira rápida, mas elucidativa, fez uma expla-
nação sobre a criminalidade registrada na província pernambucana – e, particularmente, nas co-
marcas interioranas. Depois de fazer um pequeno inventário de “fatos notáveis”, ou seja, de crimes 
de homicídio ocorridos naquelas paragens, ele acentuou que grupos de criminosos vagavam “pelo 
interior da província, principalmente pelas comarcas de Flores, Tacaratu, Boa Vista e Cabrobó, ca-
pitaneados pelos célebres João e Joaquim Nazários, e José Barbosa”. Uma força policial perseguiu os 
criminosos e entrou em confronto com eles, do qual resultaram alguns mortos, feridos e a prisão 
de Joaquim Nazário e a de José Barbosa, além de “outros do seu séquito” – deixando o presidente 
da província com a expectativa de que os restantes teriam o mesmo fim.” Os acontecimentos cita-
dos acima nos apontam para um tema recorrente ao longo da segunda metade do século XIX em 
Pernambuco, qual seja o do banditismo que assolava as regiões mais distantes da capital pernam-
bucana. Esta comunicação pretende justamente analisar esse fenômeno social e sua percepção 
pela sociedade da época, bem como as estratégias de policiamento utilizadas pelas autoridades 
provinciais para combater esses grupos e restabelecer o que elas definiam como o “império da lei 
e a segurança pública”.

Carlos Eduardo Millen Grosso (Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis)
• Os limites da ordem: estudo sobre o entendimento dos operadores do sistema judicial acerca 

do comportamento sexual e da conduta moral das “vítimas” do crime de defloramento 
(Porto Alegre, 1890 e 1922)
No presente artigo busco analisar o papel do sistema judicial – personificados nas figuras do juiz, 
médico legista, delegado, advogado – no conjunto de medidas de controle do comportamento fe-
minino praticados pelas autoridades gaúchas a partir do novo Código Penal de 1890. Por meio dos 
processos criminais de defloramento, procuro mostrar as avaliações dos operadores do sistema 
judicial e dos juristas da época acerca do comportamento sexual e da conduta moral das “vítimas” 
do crime de defloramento na cidade de Porto Alegre, entre os anos de 1890 e 1922.

Cláudia Mauch (UFRGS)
• Patrulhamento e “fazer prisões”: o trabalho policial no início do século XX

A atividade que mais caracterizava o trabalho dos policiais fardados no início do século XX era 
o patrulhamento, durante o qual se defrontavam ou eram chamados para atender situações va-
riadas e imprevistas. Junto com a vigilância sobre qualquer crime ou desordem, tratavam-se por 
definição de atividades não especializadas e profundamente dependentes dos julgamentos e de-
cisões daqueles que a exerciam diretamente, e sobre os quais a supervisão era ao mesmo tempo 
pouco efetiva (de parte dos superiores) e potencialmente constante (sob o escrutínio público). O 
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trabalho policial apresentava uma série de dificuldades, exigia resistência física e “moral”, e podia 
ser arriscado. Essa comunicação analisa os objetivos, características e alguns resultados do policia-
mento na cidade de Porto Alegre nas primeiras décadas do século XX. O reordenamento policial 
republicano obedecia a um desejo de vigilância do espaço ligado ao esquadrinhamento das áreas 
centrais e à constituição de um corpo de funcionários disciplinado e disciplinador. Tais objetivos 
cedo se mostraram difíceis de atingir na sua totalidade, embora o crescimento do número de pri-
sões por desordens, embriaguez e ofensas à moral ateste que de algum modo o policiamento cum-
priu funções básicas de controle social. A realização de detenções era a forma como mais e melhor 
se efetivava o trabalho dos policiais que analiso, e em algumas fontes o próprio policiamento era 
traduzido pelos policiais como “fazer prisões”.

Ivan de Andrade Vellasco (UFSJ)
• Justiça, violência e honra - a atuação do júri nos crimes violentos em Minas Gerais 1830-

1930.
Pretendemos apresentar os primeiros resultados de um projeto de mapeamento da criminalidade 
e da administração da justiça em Minas Gerais no período de 1800 a 1930. Utilizamos um banco de 
dados construído a partir de processos criminais de uma vasta região de Minas Gerais, de 1800 até 
1930 (acervos judiciais das vilas de Queluz, Tamanduá, Lavras, São João del Rei, Oliveira), num total 
de quase oito processos. As possibilidades de análise espaço-tempo do fenômeno em relação à ma-
cro variáveis trazem desafios metodológicos, mas abrem possibilidades de ampliar o alcance dos 
dados obtidos. Nessa comunicação, serão apresentados e analisados os dados estatísticos da cri-
minalidade violenta, aí incluídos homicídios, tentativas de homicídio, agressões físicas e estupros, 
e seu processamento pelo sistema de jurados ao longo do período, numa perspectiva comparativa 
com outros contextos nacionais. 
Com base nos dados reconstruídos, ressalta-se: 1) a elevada e crescente participação, ao longo do 
período de um século, da violência interpessoal no volume total dos processos criminais, diferen-
temente das experiências comparadas, bem como 2) o volume sempre majoritário de sentenças 
absolutórias resultantes do júri. Ambas as variáveis parecem estar período, legitimadas pela ação 
leniente dos jurados. Acresce-se aos dados quantitativos uma análise qualitativa dos processos e 
uma leitura da correspondência de juízes e magistrados que corroboram os dados coligidos.
A hipótese explicativa se desenvolve em duas direções: 1) a existência de uma violência endêmica, 
culturalmente sustentada em noções de honra, masculinidade e poder, valores fortemente parti-
lhados nas diferentes localidades, realimentados pelas práticas cotidianas do sistema escravista, 2) 
as práticas de justiça local reiteram e legitimam a violência como uma lógica em uso que ultrapassa 
a ideia de lei tal como positivada nos códigos em vigência, constituindo um fator institucional ca-
paz de explicar a baixa capacidade dissuasória do sistema de justiça, verificável pela permanência e 
crescimento da violência interpessoal ao longo de todo o período. Apesar do fato de as altas taxas 
absolutórios do júri ser frequentemente alvo de críticas pelos contemporâneos, sendo uma das 
razões motivadoras da Lei da Reforma de 1841, percebe-se que o quadro se manterá relativamente 
inalterado quanto às sentenças proferidas pelo júri, cabendo às autoridades judiciárias o papel de 
aplicar a lei, compensando o fato com altas taxas condenatórias. A explicação tentada, portanto, 
refere-se ao impacto do funcionamento cotidiano da justiça e suas competências no controle e 
negociação da ordem.

Carlos Henrique Moura Barbosa (Universidade Federal do Ceará)
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• Policiais militares e política no sertão do Ceará na Primeira República (1889-1930)
No rol de documentos coletados e catalogados (especialmente jornais), existem diversos indícios 
da aproximação e das relações políticas estabelecidas entre os integrantes da Força Pública e os 
chefes políticos locais. Não eram poucos os policiais que prestavam seus serviços aos poderosos 
locais, por exemplo, quando se aproximavam as eleições municipais, era praxe o presidente esta-
dual deslocar policiais militares de sua confiança para interferir nas mesas receptoras a favor dos 
grupos políticos situacionistas. Em contrapartida, os agentes da ordem abiscoitavam generosas 
“gratificações” pelas alianças com os chefes políticos sertanejos. O objetivo central deste trabalho 
foi adentrar no universo político experimentado pelos policiais militares que atuavam no sertão 
cearense. Pretendeu-se não cair no lugar comum de enxergar o policial como uma marionete nas 
mãos de comandantes e de facções políticas; muito pelo contrário, os policiais serão percebidos, 
também, como sujeitos prenhes de interesses. Pretendo compreender a dimensão política que 
envolvia a polícia e sua função no Ceará da Primeira República.

Helio Sochodolak (UNICENTRO - campus de Irati-PR)
• Processos criminais e história da violência - Mallet-PR (1913-1945)

A presente comunicação é parte de um projeto maior “Cotidiano e tragicidade: para uma história 
da violência em processos-criminais” vinculado à linha de pesquisa do Programa de pós-graduação 
em História e regiões: “Espaços de práticas e relações de poder”. A pesquisa, com apoio financei-
ro do CNPq, desenvolve-se no contexto das pesquisas sobre história e regiões que problemati-
zam suas construções e vivências. “História da violência no Paraná – Mallet, 1913-1945”, pretende 
problematizar, a partir de uma história da violência, os discursos que construíram a região Sul do 
Paraná e a ocupação eslava. Para tanto, desde 2013 algumas ações caminharam no sentido de 
avançar nos trabalhos de tratamento arquivístico e disponibilização digital para a pesquisa da sé-
rie Processos Criminais do Judiciário de Mallet-PR no CEDOC/I. Essa série faz parte de um fundo 
composto por aproximadamente 6 mil processos. Os processos criminais que compõem um sexto 
desse fundo, datam de 1913 a 2006, cobrindo um importante período da história da ocupação 
da região sul do Estado do Paraná. Já foram tabulados os processos, por tipologia, do período de 
1913 a 1945. As ações relatadas e “editadas” pelo discurso jurídico, no período de 1913 a 1945 se 
referem, principalmente, a ações contra a vida humana em mais de 70% dos casos. Em segundo 
lugar aparecem os crimes contra a propriedade, em cerca de 12% dos casos. Além das informações 
intencionais registradas nos processos existe um sem número de outras acessíveis ao historiador a 
partir de uma metodologia e teoria adequadas. Os processos da vara criminal da Comarca de Mal-
let referem-se a ações de pessoas desde o início do século XX, em geral imigrantes eslavos ou des-
cendentes daqueles. A bibliografia oficial e as representações usuais sobre o Paraná desde o final 
do século XIX, apresentam um “Paraná Diferente”, menos brasileiro e mais europeu, mais branco 
que o Brasil de Gilberto Freire e com insipiente participação dos negros e índios. Por conseguinte, 
com um tipo humano mais civilizado, religioso, dócil, trabalhador, e outros atributos relacionados. 
Se o imigrante se colocava como principal via para um país civilizado, trabalhador e ordeiro, o 
Paraná seria privilegiado, uma vez que imigrantes foram incentivados a ocuparem ostensivamente 
os seus territórios desde o final do XIX. Restava apagar possíveis traços de culturas remanescentes 
e construir discursivamente um “Brasil diferente”. Todavia, em que medida os processos criminais 
reproduzem esse discurso? Um discurso da diferença pela civilização sobrevive a uma análise micro 
histórica do cotidiano ou de uma “política do cotidiano”?
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Rogério dos Santos França (Universidade Federal da Bahia)
• Entre criminosos e doentes: uma imagem do problema das drogas na imprensa de Salvador 

(1976-1995).
O objetivo deste trabalho é analisar de que maneira foi abordado o problema das drogas pela im-
prensa de Salvador entre 1976 e 1995. Na medida em que o período em foco parece ser decisivo na 
chamada guerra às drogas, as imagens que os periódicos construíram em torno de consumidores 
e comerciantes de drogas constitui peça de grande importância, tanto no que concerne ao incre-
mento da política de drogas, quanto no que diz respeito aos termos que tal política configurava. 
Em outra palavras, acompanhando os jornais da capital da Bahia podemos ver, em algum grau, 
tanto o funcionamento de tal política de combate às drogas (seletividade penal, por exemplo) 
quanto companhar o desenvolvimento da problemática (os anseios repressivos e os temores do 
mal que caracteriza as drogas no universo simbólico da época). Dessa maneira, observando a pre-
sença de sujeitos que eram alvos política de drogas na imprensa, a sugestão da construção de uma 
identidade deteriorada consolida-se página a página: tal como na legislação em vigor (Lei 6367/76) 
o consumidor não escapa de um duplo enquadramento: ou é doente, ou desliza para a condição 
de traficante; se ocorre o segundo caso, tal sujeito constitui sério perigo para a sociedade. Assim, 
na medida em que o atual paradigma proibicionista relativo às substâncias psicoativas oscila entre 
diagnósticos de falha e incremento repressivo, a análise de um momento decisivo na construção da 
política de guerra às drogas torna-se fundamental para a compreensão da construção do problema 
das drogas, bem como do próprio problema social encetado pelo combate às drogas.

Felipe Berté Freitas (Colégio Garra)
• Entre os costumes e a lei: cultura e relações de violência no Norte do Rio Grande do Sul 

(1900-1945).
Na conjuntura dos anos 1900-45, as transformações ocorridas no Brasil e na sociedade norte-rio-
grandense não aconteceram apenas no âmbito econômico e político, mas também no universo 
sociocultural. Os conflitos em espaços de sociabilidade como bailes e corridas de cavalo, ou no 
âmbito das relações privadas entre familiares e cônjuges, e o uso da força física para reforçar e/
ou impor determinados valores como honra, masculinidade, e domínio sobre a figura feminina; 
representaram códigos de comportamento que davam sentido e orientavam às relações públicas 
e privadas. Assim, através da análise dos processos criminais de agressão e assassinato localizados 
na 1ª Vara do Civil e do Crime da Comarca de Passo Fundo/Soledade e dos conflitos entre a lei e 
os costumes, objetiva-se compreender como a violência enquanto prática cultural tornou-se um 
elemento de legitimação e resistência de determinados valores e formas de comportamento.

Carlos Eduardo Moreira de Araújo (Universidade Federal do Rio de Janeiro / UFRJ)
• Notícias de um subúrbio sangrento: a Fera da Penha nas páginas do Jornal do Brasil e do 

Luta Democrática.
Em 30 de junho de 1960, a menina Tânia Maria Coelho de Araújo, de apenas 4 anos, foi raptada do 
colégio onde estudava na Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro e morta pela amante do pai. A partir 
da localização do corpo, a história ganhou contornos de um thriller policial ocupando a primeira 
página dos jornais da época e tornando-se um dos maiores crimes do século XX no Brasil. O local 
do assassinato (próximo ao matadouro da Penha) e a crueldade do crime (a menina foi alvejada a 
tiros e teve o corpo queimado) ajudaram na construção da imagem sanguinária e bestial da Fera 
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da Penha, Neide Maia Lopes. Ao mesmo tempo, o suplício vivido por Taninha a transformou em 
“santa do hagiológio popular” imediatamente após o crime. O lugar onde seu corpo foi encontra-
do virou ponto de romaria e veneração da santinha suburbana. De tempos em tempos o crime é 
revisitado em programas de televisão, livros, blogs na internet e, mais recentemente nas telas do 
cinema. Esta comunicação analisará como um crime passional de grande repercussão e o cenário 
da história - o subúrbio do Rio de Janeiro - foram retratados nas páginas do Jornal do Brasil e do 
periódico Luta Democrática, publicações que, mesmo com perfis editoriais distintos, convergiram 
na apresentação sensacionalista do caso.

Carlos Alberto Alves Lima (Secretaria do Estado da Bahia)
• O Outro lado da Moeda: a polícia em cena na Feira de Santana Moderna (1950-1960)

Feira de Santana, interior da Bahia, década de 1950, o crescimento populacional e as transfor-
mações urbanísticas, de caráter estético e funcionalista davam a tônica ao cotidiano da cidade 
que se queria “metrópole sertaneja”. Junto com esse crescimento e mudanças, alguns problemas 
tornaram-se preocupações na ordem do dia, mesmo que discursivamente membros da camada 
dominante buscassem reproduzir uma ideia de paz e de falsa harmonia social, assim, a cada rua, 
localidade, bairros, os conflitos descortinavam-se. Estes apareciam, materializados em conflitos 
cada vez mais latentes e, com destaque para as dicotomias: civilizados x Ignorantes; urbano x rural; 
progressistas x atrasados; feirenses x nortistas e trabalhadores x vadios.
Nessa realidade constituída, teria papel estratégico a figura dos policiadores. Esses homens de co-
ragem, alistados voluntariamente ou indicados por apadrinhamento político, teriam a responsabi-
lidade de harmonizar as tensões sociais e inibir o quanto fosse possível a presença de criminosos e 
contraventores no município, em particular atenção para o perímetro urbano, tido como a coroa 
da Princesa do Sertão.
Esse agentes seriam, aos olhos das elites, representantes legais do aparelho estatal. Perceber a ins-
tituição policial enquanto mero arsenal repressivo, agindo sob as ordens de um estado ou de uma 
burguesia repressora não seria a melhor maneira de compreender o funcionamento da instituição 
no cotidiano de quaisquer sociedades modernas. Além disso, tomar para si essa concepção sem 
perceber a diversidade de ações e de contradições que compõe as atitudes dos sujeitos policiais em 
suas práticas, por mais que fossem partícipes de uma burocracia estatal que projetavam um mo-
delo social, seria pormenorizar sua existência e capacidade de atuação. Assim, reconhecemos estes 
homens da lei muito além dos que simples fiscalizadores da ordem, seriam eles intérpretes das 
leis e árbitros das normas morais e sociais vigentes. Portanto, concebemos o policial como agente 
histórico, mais até do que a instituição, seria o elo entre o estado regulador das ordens fundantes 
da modernização e aqueles que, mesmo contestados, teimavam em fazer parte da vida citadina. 
Dessa forma, problematizamos, em um contexto de progresso e modernização da sociedade, qual 
seria a função diferencial da instituição policial e como essas obrigações consequências dos desejos 
da classe dominante – rebateram no tirocínio diário daqueles que perfizeram os quadros da segu-
rança pública entre as décadas de 1950-1960, especialmente nos ambientes urbanos da Princesa 
do Sertão?

Elena Camargo Shizuno (Universidade Federal Tecnológica do Paraná)
• O Rio dos bicheiros: a revista Vida Policial versus os ratos cinzentos.

A revista Vida Policial, editada na cidade do Rio de Janeiro, existiu entre 1925 a 1927. Período de 
querelas entre o editor e escritor de folhetim policial do hebdomadário, o jogo do bicho e a polícia 
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foram publicadas. Nesse debate analisamos a perspectiva presente entre o grupo que formava a 
defesa contra o jogo, a corrupção policial e repercutiu de forma literária as questões presentes.

Dirceu Franco Ferreira (FFLCH USP)
• Rebelião e fuga de presos da Ilha Anchieta: ação, reação e a expansão das prisões em São 

Paulo nos anos 1950.
Esta comunicação será dedicada à narrativa da rebelião e fuga encabeçada por presos do Instituto 
Correcional da Ilha Anchieta no dia 20 de junho de 1952. A narrativa sobre a rebelião privilegiará 
a descrição e análise da articulação, do planejamento e da execução da rebelião e da fuga. Desse 
modo, importa explicar o papel dos indivíduos que protagonizaram esse processo, enfatizando 
o papel desempenhado por um grupo de encarcerados transferido para a Ilha em 1951, entre os 
quais figuravam Álvaro de Carvalho Farto, Desiderio Felicio Fossa, Geraldo Santos - o “diabo loiro” 
- e Benedito Conceição Fontes. Preponderantemente, eram indivíduos que possuíam uma tradição 
de fugas e enfrentamentos com as forças de policiamento, nomes bastante difundidos na imprensa 
periódica paulistana, onde figuravam sempre como desafiadores do poder de policia e da segu-
rança dos presídios. Na Ilha, sua ação foi eficiente na escolha do dia para a rebelião, na formação 
de um grupo coeso e com disposição para agir no enfrentamento da guarda do presídio e na fuga 
para o continente. Contudo, nota-se, com base nos depoimentos prestados nos Termos de Decla-
rações do Inquérito Policial dirigido pelo DOPS, que o grande número de presos e as contradições 
internas na organização da ação, principalmente no que diz respeito à fidelidade com a liderança 
do movimento, foram fatores determinantes para minar o pleno êxito da ação rebelde. Ainda que 
aceitemos que uma rebelião prisional se explique pelo rompimento do equilíbrio interno das rela-
ções entre presos e seus custodiadores, na linha de Gersham Sykes, é incontornável a compreen-
são da ação e, portanto, dos sujeitos da ação rebelde. Dos desdobramentos dessa narrativa, serão 
pontuadas questões pertinentes às motivações para a rebelião, além da descrição do processo de 
recaptura e repressão aos rebelados. Por fim, deve-se ao menos apontar as repercussões imediatas 
desse processo crítico na gestão da população encarcerada na Ilha Anchieta e no movimento da 
população presa no Estado de São Paulo.

Fernanda Arno
• Um outro olhar: o crime em Chapecó através do jornal Folha d’Oeste (1969-70)

Este trabalho procura problematizar a relação entre violência e masculinidades em Chapecó atra-
vés de notícias do periódico Folha d’Oeste, nos anos de 1969 e 1970. A partir da opinião difundida 
pelo jornal, suas representações e discursos a respeito dos crimes cometidos nessa cidade, evi-
dencio um silenciamento no que diz respeito a violência e a criminalidade, tendo como principal 
objetivo fazer transparecer uma imagem de cidade ordeira e pacífica, condizente com o ideal de 
trabalho e progresso que crescia na região.

Gabriel dos Santos Nascimento
• A Influência da Guerra Revolucionária na Polícia Militar (1969-1982)

Em 1970, foi criada a Polícia Militar. É lugar comum identificar a sua criação como obra da Dita-
dura Militar. Ainda que não estejam incorretas, essas afirmações em geral, se limitam a afirmações 
vagas sobre a “militarização” da polícia e a criação de uma “lógica de inimigo interno”. É certo que 
a ditadura não inaugurou a violência policial, nem a polícia militarizada. Assim, uma pergunta que 
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permanece é em que dimensão a PM é uma obra da Ditadura? Para tentar responder essa pergunta 
é necessário observar a influência da Doutrina de Guerra Revolucionária francesa na sua formação. 
Muito já se escreveu sobre a Doutrina de Segurança Nacional dos EUA. Recentemente começou-se 
a abordar o papel da Doutrina da Guerra Revolucionária francesa. Desenvolvida a partir da repres-
são às lutas de libertação nacional no Vietnã e na Argélia, ela descreve as 5 fases pelas quais se daria 
um processo revolucionário: a propaganda, as manifestações e sabotagens, a guerrilha urbana, a 
insurreição constituindo “zonas liberadas” e, por fim, a guerra revolucionária, com estabelecimento 
de um governo provisório. Dessa maneira, não se tratando de uma guerra convencional, pois o re-
curso às armas ocorre somente no final do processo, é necessário que os militares tenham grande 
inserção em todos os postos do Estado. Decorrem duas ideias fundamentais: a do “inimigo inter-
no” e da “guerra psicológica”. Os subversivos não tem nenhuma restrição legal e, portanto, o Estado 
também não deve ter. Essa doutrina aportou no Brasil no fim dos anos 50, tendo grande influência 
na formação do golpismo dos militares da ESG. A criação dos DOI-CODIs, com a divisão do terri-
tório nacional em grandes áreas militares, onde atuam grupos de assalto com grande autonomia, 
guarda semelhança com o processo de repressão na Argélia. Se pretende abordar como essa dou-
trina é presente também na estruturação da PM. Será feita uma análise do curriculo de seus cursos 
de formação, mostrando a forte presença de tópicos de “guerra revolucionária”, bem como em 
seus discursos públicos. Além disso, também são estruturados grandes Comandos de Policiamen-
to que permitem a mobilização de grande número de policiais. Os Batalhões de Choque ganham 
mais autonomia, inclusive com um Comando próprio, sendo empregados como tropas de assalto 
especiais, como o caso da ROTA. Há também um processo de formação junto ao Exército através 
de manuais e cursos para alguns oficiais. Nota-se um papel importantante desempenhado pelos 
órgãos de informação da PM em funções que, em tese, não são de sua alçada, como a observação 
do movimento operário. Por fim será feita uma análise do “Manual de Controle de Distúrbios Civis” 
de 1978, onde a sua função é definida como a de “executar ações de controle de distúrbios civis e 
de contra-guerrilha urbana” .

064. História do Direito e História Social: fontes, temas, metodologias
Coordenação: Beatriz Gallotti Mamigonian e Joseli Maria Nunes Mendonça

Resumo: Esse simpósio temático pretende reunir pesquisadores das áreas de História, Direito, Ci-
ência Política, Sociologia, Antropologia ou outras áreas afins, que estejam trabalhando em temas 
como cidadania, estatuto jurídico, família, propriedade, crime, fronteiras, trabalho e instituições, 
do período colonial ao republicano, a partir da perspectiva de uma História do Direito informada 
pela História Social. Serão acolhidos trabalhos que problematizem a legislação, a ação do judiciário, 
as teorias e ideias jurídicas, as instituições do Direito e da Justiça, buscando contemplar os conflitos 
ocorridos no seu processo de configuração e aplicação, bem como aqueles ensejados pela sua vi-
gência. A oficina “História do Direito e História Social” será um espaço complementar às discussões 
do Simpósio Temático, voltado para as experiências de pesquisa.
Justificativa: O uso de fontes judiciais deu aos historiadores uma perspectiva nova de observação 
das sociedades no passado. Aos historiadores sociais, em particular, permitiu uma aproximação 
dos grupos subalternos que não deixaram registros próprios de suas experiências e expectativas. 
Na historiografia brasileira, a pesquisa em fontes judiciais, desde a década de 1980, renovou no-
tadamente as áreas de história do trabalho, da escravidão, mas também os estudos sobre a inqui-
sição, o sistema penal, a propriedade fundiária, as relações familiares e diversos outros temas. O 
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interesse se ampliou gradualmente para a investigação da produção das próprias fontes judiciais e, 
cada vez mais, os historiadores se voltaram para o contexto de preparação, debate e aplicação da 
legislação, assim como para a problematização das ideias jurídicas e do funcionamento das insti-
tuições judiciais. Da mesma forma, os historiadores do Direito passaram a problematizar as ideias 
e teorias jurídicas, procurando interpretá-las em relação ao contexto em que foram produzidas, 
identificando como foram constrangidas pelas disputas entre diferentes sujeitos históricos e como 
influenciaram a configuração tomada pela luta entre esses sujeitos. Colocando em foco a constru-
ção e o funcionamento do Estado brasileiro, historiadores e juristas familiarizados com os temas da 
história social, o fazem de uma forma renovada, enfatizando o envolvimento de diferentes atores e 
grupos sociais, seus projetos divergentes, e os conflitos em questão. Este simpósio pretende reunir 
pesquisadores que têm estudado temas da História Social e da História do Direito nesta perspec-
tiva referida.

Maria Fernanda Vieira Martins (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• A “Inteligência da Lei”: O Conselho de Estado entre o poder central e a justiça local

O trabalho pretende apresentar os primeiros resultados de um projeto de pesquisa ainda em curso 
que aborda a atuação do segundo Conselho de Estado (1842-1889) − um corpo de conselheiros 
criado para apoiar a monarquia após a Maioridade −, a partir da análise dos pareceres emitidos 
pela instituição em sua Seção de Justiça. Observa-se que esta assumiu, progressivamente, o papel 
de árbitro em contendas judiciais de diversas naturezas, esclarecendo e preenchendo as lacunas 
da legislação, impondo limites e definindo competências, procurando assegurar ao poder central 
o controle das instâncias locais. Busca-se, especialmente, demonstrar que, em função do destaque 
concedido aos conflitos de jurisdição, os processos que envolveram as decisões judiciais assumidas 
pela instituição permitem recuperar uma vivência mais cotidiana da justiça, no sentido de alcançar 
os atores sociais nela envolvidos, suas práticas e crenças tradicionais, e as tensões geradas pelas 
tentativas de implantação, por parte do governo imperial, de um modelo de judiciário que se pre-
tendia uniforme, racional e moderno.

Raissa Gabrielle Vieira Cirino
• Doutores em uma província imperial: Antônio Pedro da Costa Ferreira e Joaquim José Sabino 

no cenário político do Maranhão Oitocentista
Em meio às transformações ocasionadas pelas revoluções do Mundo Atlântico entre o final do Se-
tecentos e início do Oitocentos, ocorreu a fundação de vários novos estados, mormente a partir das 
premissas liberais e constitucionais em voga. Dentre tais revoluções, a Revolução do Porto (1820) 
foi essencial para o Brasil, uma vez que abriu espaço para a discussao e prática das novas acepções, 
buscando inseri-las na reafirmação do pacto entre a antiga metrópole e sua mais importante co-
lônia. A falta de convergência de interesses e projetos levou ao rompimento dos laços coloniais 
e à fundação de uma nova “nação”. Embasados nas premissas liberais, mas também interessados 
em manter a ordem e a unidade territorial, os primeiros legisladores se empenharam em propor 
projetos de leis que normatizassem as províncias (novos âmbitos de poder) e a administração pú-
blica, além de aproveitarem parte do sistema sociopolítico luso até então vigente. No Maranhão, o 
processo de Independência foi ainda mais tenso, por incluir duros embates entre os representantes 
da elite política regional e os da Corte, novo centro de poder que buscava firmar-se. Na tentativa 
de buscar apreender essa conjuntura marcada por conflitos antilusitanos, negociações, projetos, 
interesses, adaptações, permanências e mudanças, acompanharemos as trajetóricas e relações de 
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dois magistrados e “doutores” formados em leis: Joaquim José Sabino (1764/1765-1843) e Antônio 
Pedro da Costa Ferreira (1778-1860), em especial, quando trabalharam juntos com os presidentes 
de províncias em seus conselhos, os chamados Conselhos de Presidência.

Sandra Oenning da Silva (IFSC)
• O Conselho Geral da Província de Santa Catarina e sua atuação diante das Câmaras 

Municipais (1828-1834)
O presente trabalho tem como objetivo observar a atuação política do Conselho Geral da Pro-
víncia, órgão eletivo, previsto pela Constituição Política do Império do Brasil, em 25 de março de 
1824. O foco da comunicação será analisar como as Câmaras Municipais tiveram suas atribuições 
redefinidas e sua autonomia reduzida com a criação desta instância de poder no contexto regional. 
o intuito aqui é observar como as Câmaras agiram diante da nova ordem político-administrativa 
que se estabelecia na província de Santa Catarina. A nova legislação subordinava as Câmaras Mu-
nicipais aos Conselhos Provinciais e, com a Lei de 1º de Outubro de 1828, que reformulou os papéis 
das Câmaras municipais, o Conselho Geral adquiriu maior espaço de atuação dentro da Província. 
Dentre suas atribuições destaca-se que caberia aos Conselhos a análise e aprovação dos códigos de 
Postura das Câmaras municipais.

Taíse Ferreira da Conceição (UNiversidade Norte do Paraná)
• “A Formação de Jurisconsultos Brasileiros Enriquecidos de Doutrinas Luminosas e Úteis”: O 

Processo de Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil e sua relação a Universidade de Coimbra 
(1772-1827
Através da articulação do conceito “cultura política” este estudo pretende abordar a explicação 
histórica dos comportamentos políticos e de suas motivações fazendo referência aos valores, nor-
mas, crenças daqueles que partilharam em sua juventude de uma formação acadêmica iluminista. 
Trata-se do estudo da relação existente entre os cursos jurídicos e seus estatutos da Universidade 
de Coimbra após as reformas iniciadas em 1772, berço da formação dos primeiros magistrados que 
figuraram a cena da representação política no Brasil na primeira fase de sua autonomia a partir de 
1822 e os primeiros cursos jurídicos abertos no Brasil em 1827 e seus respectivos estatutos. Busca-
remos compreender os debates que embasaram a abertura dos primeiros cursos jurídicos no Brasil 
no primeiro reinado através da leitura dos documentos oficiais do período. Compreendemos que 
as falas destes representantes na assembleia constituinte em 1823 e o próprio projeto aprovado 
para a abertura dos cursos jurídicos elaborado em 1825 e adotado em 1827 apresentam pressupos-
tos políticos para a Formação do Estado Nacional orientados por uma visão científica e pedagógica 
do progresso

Tâmis Peixoto Parron (USP)
• Repertórios de Constitucionalização: Escravismo e Estado Moderno, 1787-1824

Neste trabalho apresento o conceito de repertório de constitucionalização como um instrumen-
to de análise para o campo da História Comparada que pode ser empregado na abordagem de 
temas jurídicos, políticos e sociais. Entendo por repertório de constitucionalização o conjunto de 
experiência acumulada durante a montagem dos Estados modernos em três níveis de significação: 
o corpo de textos oficiais adotados no âmbito congressual durante a Constituinte (Constituição, 
decretos-lei), chamados de aparatos locutórios constitucionais. As ações e falas que, ocorrendo 
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dentro ou fora do Parlamento durante a Constituição, compõem o conjunto de convenções implí-
citas que molda o sentido dos aparatos constitucionais, e que recebem o nome de atos ilocutórios 
constituintes. E, por fim, a leitura tanto dos aparatos locutórios constitucionais como dos atos 
ilocutórios constituintes feita desde o calor da hora até as gerações posteriores. Nos estudos lin-
guísticos, as três instâncias correspondem grosso modo ao enunciado, à enunciação e à recepção, 
respectivamente.
Como repertório de constitucionalização remete a processos amplos, circunscreverei o campo 
do conceito ao conjunto de assuntos associados à escravidão negra abordados nas Constituintes: 
propriedade privada, comércio exterior, cidadania, recrutamento militar e proporcionalidade de-
mográfica das bancadas parlamentares. Conforme a maneira como esses temas foram abordados, 
pode-se falar em concepção estreita ou concepção ampla de repertório de constitucionalização. 
A análise da fundação dos Estados contemporâneos nesses termos lança luz sobre a contraditória 
relação entre isonomia legal e desigualdade racial que marca as sociedades contemporâneas cons-
truídas sobre o escravismo no século XIX. 

Mariana Armond Dias Paes (Universidade de São Paulo)
• “Eu vos acompanharei em vosso vôo, contanto que não subais muito alto”: as escolhas de 

Teixeira de Freitas sobre o direito da escravidão
O presente trabalho tem como objetivo analisar os posicionamentos jurídicos de Augusto Teixeira 
de Freitas a respeito do direito da escravidão. A partir da comparação entre seus argumentos e os 
de juristas seus contemporâneos, bem como da análise de processos judiciais e da legislação vigen-
te, argumenta-se que Freitas tendia a apresentar soluções jurídicas a casos controversos mais desfa-
voráveis aos escravos do que outras resoluções possíveis. Ao longo do século XIX, o direito da escra-
vidão foi permeado de situações em que escolhas deveriam ser feitas. Assim, este trabalho analisará 
as escolhas tomadas por Freitas nessas zonas de penumbra. Pretende-se, a partir daí, desconstruir 
uma noção recorrente na historiografia: a de que Freitas defendia soluções jurídicas mais desfa-
voráveis aos escravos porque eram as mais adequadas ao direito vigente. Mesmo os historiadores 
mais críticos às posturas de Freitas costumam afirmar que seus argumentos tinham um caráter 
mais técnico e mais próximo do direito vigente – que era escravista – e, por isso, costumavam ser 
mais desfavoráveis aos escravos. Já os demais juristas, extrapolavam o direito vigente, valendo-se de 
princípios morais e jogos retóricos para defender interpretações mais favoráveis aos escravos. Não 
se trata, porém, de argumentar que a política determina completamente o direito e que os juristas 
argumentam de acordo com o seu bel prazer e com a conveniência do momento. No entanto, é 
possível que, em determinadas situações, diferentes raciocínios jurídicos – igualmente compatíveis 
com o direito vigente – possam ser empregados e, nesses momentos, os juristas fazem escolhas. E 
essas escolhas são políticas. O historiador do direito, portanto, deve analisar essas escolhas dentro 
de seu contexto histórico, considerando as consequências concretas delas oriundas. A respeito 
dos posicionamentos de Freitas sobre a escravidão, muito já foi dito sobre o debate travado no 
Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros (IAB), em 1857. Este trabalho, portanto, tratará das 
escolhas de Freitas diante de outros temas: a) estatuto jurídico das pessoas; b) direito de ação dos 
escravos; e c) os escravos e os atos de direito civil.

Rafael Julião Evangelista
• A possibilidade de uma releitura da Lei da Boa Razão através da cultura jurídica dos 

“homens de foro” nos embates da escravidão no final do século XIX



1007

O presente artigo tem como objetivo apresentar um panorama inicial a respeito da utilização do 
conceito de “boa razão” na argumentação jurídica produzida nos embates referentes à escravidão 
no período pré abolição. A Lei da Boa-Razão, promulgada em Portugal no ano de 1769, tinha como 
uma de suas metas tornar a aplicação legal mais segura e objetiva, privilegiando o racionalismo. Já 
no Brasil, no século seguinte, a boa razão passou a ser utilizada pelos operadores do direito como 
uma forma de preceito jurídico-moral que servia como sustentação, muitas vezes, do direito à 
liberdade em detrimento da propriedade. Tal fato pode ser encarado como um demonstrativo de 
que a atuação profissional dos “homens de foro” teve acentuada relevância para a reinterpretação 
de normas advindas de Portugal, assim como para a constituição de uma circular cultura jurídica 
brasileira em meio a calorosos debates e embates processuais que diziam respeito ao instituto da 
escravidão.

Diego Nones Bissigo (IFSC - câmpus São Miguel do Oeste)
• A construção de um país (quase) livre no censo de 1872: estatística e política.

No Brasil imperial, a liberdade jurídica era condição para a cidadania. Ao realizar o censo de 1872, 
o Brasil criou um painel sinóptico de sua população baseado em preceitos da estatística interna-
cional e movido por desejos de “modernização” e “civilização”, também importados, considerando 
também especificidades locais, como a cor/raça e, maior que elas, a própria escravidão. Realizado 
pela Diretoria Geral de Estatística (DGE) do Ministério do Império, o censo não foi uma fotografia 
instantânea, mas uma operação relativamente lenta, que envolveu preparação do material, apli-
cação da pesquisa e processamento dos dados. Nesse processo, operações de simplificação foram 
empregadas, para traduzir os “dizeres” dos chefes de família em algarismos objetivos e agregáveis. 
Ao final desse processo, bastante complexo e nada imparcial, obtivemos uma população de quase 
dez milhões de habitantes, 85% deles livres e 15% escravos. A proposta desta comunicação reside 
justamente na análise da operação censitária voltada para a tradução da escravidão e da liberdade: 
como uma delas foi realçada em detrimento da outra, como as simplificações operadas pela DGE 
acabaram criando uma imagem de Brasil que apontava para um país (quase) livre. Essa afirmação 
é perceptível ao se contrastar momentos da coleta de dados (como a lista de família) e momen-
tos de exposição dos dados tabulados (as publicações impressas posteriores) reparando-se nas 
transformações ocorridas, tais como a simplificação extrema da liberdade com a incorporação dos 
libertos aos livres, as ênfases dadas à população imigrante, o silêncio quanto à demografia escrava 
na apresentação escrita dos dados em relatório, bem como as ênfases dadas a outras preocupações 
“civilizatórias” como a religião, a instrução pública e os “defeitos físicos” da população recenseada. 
Em 1872, mesmo após a Lei do Ventre Livre, a escravidão era uma realidade incontornável, e os 
diretores de estatística deixaram essa afirmação clara em seus relatórios. No entanto, ela podia ser 
minorada em muitos sentidos, graças a operações estatísticas que evidenciaram muito mais a po-
pulação livre do que a escrava, além de criar significados diametralmente opostos para essas duas 
condições, criando uma realidade plausível na matemática, mas que certamente não foi vivenciada 
da mesma forma pelos indivíduos arrolados. O censo, portanto, não foi um retrato do país, mas 
uma construção matemática e política de um país imaginado por meio de números a partir de 
dados “reais” extraídos das listas de família. Analisá-lo sem essa precaução nos levaria a projetar 
uma outra sociedade, com outra proporção e equilíbrio entre escravidão e liberdade, com todas 
as implicações.

Kátia Lorena Novais Almeida (UNEB)
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• O papel da Justiça local nos conflitos pela alforria e manutenção da liberdade nas Minas do 
Rio de Contas Setecentista
Nesta comunicação discuto a vulnerabilidade da liberdade por meio da experiência de homens e 
mulheres que recorreram à Justiça na vila de Rio de Contas. Sabe-se que as fronteiras entre escra-
vidão e liberdade eram tênues e que a prerrogativa de alforriar cabia a cada senhor. Ainda assim, 
escravos, libertos e senhores recorreram à Justiça local a fim de resolver conflitos em torno da alfor-
ria e manutenção da liberdade e interessa aqui entender em que circunstâncias isto se dava, quem 
eram os sujeitos que a ela apelavam, e como os advogados envolvidos nessas causas respaldaram 
suas defesas, uma vez que não havia uma legislação específica sobre a escravidão dos africanos e 
seus descendentes na América portuguesa. A despeito disso, havia instrumentos na prática pro-
cessual portuguesa e evidências de que, em algumas circunstâncias, os escravos podiam lançar 
mão – e o fizeram – para buscar dirimir, junto aos tribunais e autoridades coloniais, dúvidas que 
pairassem sobre sua condição jurídica.

Waldomiro Lourenço da Silva Júnior
• Direito e escravidão no Brasil e em Cuba, c.1760-1871

Durante um largo período, tanto no Brasil quanto em Cuba, a manumissão, embora irrestrita, não 
configurou um direito legal dos escravos. Na prática social, entre a realização da faculdade se-
nhorial e a dinâmica persistente da luta de classes, construiu-se uma estima valorativa em torno 
da libertação individual que a equiparou, objetivamente, a um “direito” a ser satisfeito em deter-
minadas circunstâncias, de tal forma que, ao ser negado, passou a ser causa de pleitos judiciais, 
ampliando-se paulatinamente as brechas presentes no sistema jurídico. Em meio às transforma-
ções sucedidas na chamada Era das Revoluções, Cuba observou a legalização do direito à alforria 
onerosa, enquanto o Brasil a manteve restrita ao direito costumeiro. Nesta apresentação, tratarei 
de explorar comparativamente as características essenciais da articulação entre direito, escravidão 
e liberdade no decorrer do século XIX naqueles dois espaços a partir dessa diferenciação básica.

Maysa Espíndola Souza (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Legislando a liberdade: direito e trabalho na África portuguesa, 1878-1914.

O chamado Terceiro Império Português (de 1822 a 1975) produziu grande quantidade de normas 
regulamentando o trabalho dos africanos no ultramar. Tamanho esforço cumpria ao menos duas 
finalidades, organizar a administração do império ultramarino e evitar constrangimentos públicos 
e impasses diplomáticos com os signatários dos acordos internacionais de repressão ao trabalho 
escravo e compulsório. O presente artigo analisa as concepções de trabalho livre elaboradas para os 
africanos na legislação portuguesa. As principais fontes são leis, decretos, projetos de lei, carteiras 
de trabalho e manuais de direito. O período enfocado é o de 1878 a 1914, da abolição da escravatu-
ra nas possessões portuguesas, à promulgação do Regulamento Geral de Trabalho dos Indígenas. A 
periodização inicia na década de 1870 porque datam desta época as principais sistematizações so-
bre o assunto e se finda com a promulgação do Regulamento de Trabalho de 1914, uma legislação 
especial responsável por promover inúmeras reformas na política colonial relativa ao trabalho dos 
africanos. Tendo como referência a História do Direito e a História Social, busca-se analisar o conte-
údo normativo com a finalidade de entender como se articulou a liberdade dos indígenas africanos 
com as mais formas diversas formas de exploração do trabalho, busca-se também compreender os 
significados da liberdade e das articulações entre as discussões sobre raça e trabalho livre na África 



1009

Portuguesa. À época das discussões sobre a abolição da escravidão no Império Português, muito 
foi produzido sobre os possíveis destinos dos africanos no contexto do pós-emancipação. Juristas, 
rábulas, militares, políticos, jornalistas, administradores coloniais, intelectuais e muitos outros, pa-
reciam preocupados em apresentar saídas para a questão sem que, para a maioria deles, isto impli-
casse na dissolução dos laços coloniais. A legislação e as obras de direito português sobre a questão 
do trabalho indígena são pouco exploradas pela historiografia. A menção a estes documentos é 
mais comumente encontrada em obras específicas de direito português, mas ainda assim a análise 
do material é diminuta porque a história do direito, com pontuais exceções, ainda é bastante insti-
tucional, poucas vezes extrapola-se o âmbito da história das instituições.

Luana Teixeira (PPGHistória UFPE)
• Alagoas e o comércio interprovincial de escravos (1840-1881)

O comércio de escravos entre regiões distantes no interior de uma unidade político-administrativa 
existiu desde o princípio da escravidão moderna nas Américas. No entanto, após o fim do trato 
transatlântico esses deslocamentos tornaram-se mais frequentes. No caso do Brasil, a proibição 
do trato atlântico, em 1831, concomitante à progressiva expansão do cultivo do café no sudeste, 
influiu diretamente para que nas décadas seguintes fossem fortalecidas ou organizadas redes de 
transações de escravos entre as regiões do Império. 
Esta comunicação parte da pesquisa em andamento sobre a organização desse comércio na pro-
víncia de Alagoas. Nesse momento, debateremos a legalidade da condição dos “cativos” inseridos 
no comércio interprovincial. Entre 1840 e 1860, a questão esteve relacionada, principalmente, aos 
africanos desembarcados em Alagoas após proibição do tráfico atlântico e vendidos como cativos 
para outras províncias. Na década de 1870, a escravização de homens livres, libertos e ingênuos tor-
nou-se um tema recorrentemente trazido à tona por autoridades fiscalizadoras do comércio inter-
provincial. Apresentaremos algumas situações em que a circunstância da ilegalidade da condição 
cativa foi - ou deixou de ser - colocada no contexto desses deslocamentos humanos forçados. A 
partir das situações apresentadas, buscaremos refletir sobre a legislação imperial para a escravidão 
e o comércio interprovincial de escravos.

Beatriz Gallotti Mamigonian (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Por uma história social da impunidade: o tráfico ilegal de africanos e o crime de redução de 

pessoa livre à escravidão no Brasil imperial
O Código Criminal do Império (1830) tratava como crime “reduzir à escravidão pessoa livre em 
posse de sua liberdade” (artigo 179), prevendo penas de prisão e multa. Mesmo que os redato-
res do Código não tivessem visado a repressão ao tráfico de escravos, os formuladores da lei de 
7/11/1831 resolveram enquadrar os infratores – os importadores e os compradores de africanos 
novos – nesse crime. Estima-se o volume do tráfico ilegal nas décadas de 1830 e 1840 entre 750 
mil e 1 milhão de pessoas. Sabemos que foram mantidas em escravidão ilegal, e portanto, que o 
crime foi amplamente difundido e contou com a conivência de autoridades em diferentes níveis. 
Ao invés seguir os trâmites pela liberdade dos africanos e seus descendentes, pelo ramo cível, atra-
vés das ações de liberdade baseadas na lei de 1831, essa comunicação tematiza o lado criminal da 
questão, através de denúncias, inquéritos e processos de diferentes lugares do Império, dos debates 
parlamentares e de documentação do ministério da justiça. Sabendo que a escravização de pesso-
as livres de cor, também enquadrada pelo artigo 179, recebeu tratamento distinto das autoridades 
imperiais, entre os objetivos principais dessa pesquisa estão historiar e problematizar a impunida-
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de desse crime entre 1830 e 1888.

Antonia Márcia Nogueira Pedroza
• Fronteiras entre a escravidão e a liberdade: um estudo sobre a escravidão ilegal e a 

precariedade da liberdade na província do Ceará (1850- 1884)
Neste trabalho analisaremos as fronteiras que se delineiam, a partir de mecanismos jurídicos e 
práticas sociais entre a liberdade e a escravidão. Para tanto, reconstituiremos as histórias daqueles 
atores sociais que nasceram livres e foram escravizados, tiveram suas alforrias revogadas, ou que 
por serem pessoas de cor vivenciaram o medo real da escravização ilegal ou da reescravização. 
Examinaremos histórias como as de Luiza, mulher livre que foi escravizada, cujo escravizador ten-
tou doá-la sob a forma de dote; Maria, que apesar de ter pais livres foi vendida duas vezes como 
escrava, junto de seus filhos; Francisco Barbalho, livre, de 14 anos, que, persuadido a fugir da casa 
dos pais, foi vendido como escravo. O recorte de nosso estudo parte do ano de 1850. Este ano, bem 
como toda a década de 1850, caracterizou-se por intensos debates sobre a escravidão no Brasil, 
acerca da lei do fim do tráfico e suas consequências e sobre a ingerência do Estado nos assuntos 
da escravidão, deixando, desse modo, expostos os impasses a respeito dos encaminhamentos para 
uma libertação lenta e gradual dos escravos. Essas mudanças ocorridas nos cenários, jurídico e 
político, em 1850 ou fortalecidas a partir deste ano, contribuem para a escolha do nosso recorte. 
No entanto, o elemento decisivo refere-se ao modo como os escravos, libertos e as pessoas de cor 
livres e pobres tiveram suas vidas afetadas por essas alterações nos âmbitos político e legal. Nosso 
recorte se estende até 1884, quando a escravidão foi oficialmente extinta no Ceará. A historiografia 
do Ceará já revelou números significativos de escravos que permaneceram trabalhando nas terras 
cearenses, após esse período. Contudo, apesar de esses casos também se configurarem como tra-
balho coercitivo de pessoas livres não os analisaremos aqui porque eles suscitam questões que se 
vinculam a categorias de escravidão ilegal diferentes das que pretendemos analisar neste estudo. 
Numa abordagem que se insere no campo da história social da escravidão, reconstituiremos o pro-
cesso pelo qual a liberdade foi entendida, usurpada e reivindicada por vários sujeitos sociais. Para 
tanto, buscaremos desvendar as tramas dos costumes e da justiça institucionalizada na província 
do Ceará, no período de 1850 a 1884. O corpus documental que permite tal investigação é forma-
do dentre outras fontes pelos relatórios dos presidentes de província e as informações jornalísticas 
de O Araripe 1855 a 1864, O Cearense 1846 a 1884, A Liberdade de 1864, A Ordem 1879 a 1880, 
O libertador 1881 a 1884 e A Constituição 1863 a 1884. Nesses periódicos a escravização ilegal e a 
precariedade da liberdade eram temas recorrentes.

Joseli Maria Nunes Mendonça (Unviersidade Federal do Paraná)
• Escravidão e Liberdade no século XIX: condição social e estatuto jurídico

O debate recente sobre o trabalho escravo na atualidade mobilizou argumentos – em geral bas-
tante retrógrados – que colocam em pauta a dificuldade de se definir alguém como escravo em 
um contexto no qual a escravidão não é legalmente possível. A questão em geral assim se coloca: 
como definir alguém como escravo no século XXI, quando não é possível que uma pessoa tenha a 
propriedade de outra? 
Da parte de militantes para a erradicação do trabalho escravo (ver, por exemplo, http://reporter-
brasil.org.br/2013/10/alem-de-grilhoes-e-chicotes-uma-analise-historica-da-definicao-de-escravi-
dao-contemporanea ) e também de historiadores (especialmente SCOTT, Rebecca. “Under Color 
of Law: Siliadin vs France and the Dynamics of Enslavement in Historical Perspective”. In: Jean Allain 



1011

(ed.). The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary. Oxford: Ox-
ford University Press, 2012), fundamental é atentar para a condição social da pessoa sobre a qual se 
exerce uma relação de dominação própria da escravidão. 
A observação do contexto do XIX sugere que, também àquele tempo – quando era possível que 
alguém fosse proprietário de outra, a condição social da pessoa era fundamental para definir seu 
estatuto jurídico – se escrava ou livre. 
Nesta comunicação pretendo apresentar resultados parciais de uma pesquisa ainda inicial junto a 
processos cíveis ocorridos no século XIX, na Comarca de Curitiba, nos quais as partes demandavam 
em torno do estatuto jurídico, evocando aspectos relacionados à condição social. Interessa-me, 
neste momento, acompanhar os argumentos mobilizados pelas partes para convencer magistra-
dos de que alguém era livre ou liberto e, de outro lado, de que era escravo.

Ariana Moreira Espíndola (Universidade Federal de Santa Catarina)
• A Matrícula Especial de Escravos (1871): uma possibilidade de (re)escravização?

O ano de 1871 foi, sem dúvida, um momento de inflexão na história da escravidão no Brasil. Se 
nas décadas anteriores as relações escravistas foram, sobretudo, pautadas por uma predominân-
cia da vontade senhorial, a promulgação da Lei 2040 em 28 de setembro daquele ano, autorizou 
uma maior intervenção do poder público na relação senhor e escravo e minou paulatinamente a 
hegemonia senhorial à medida que dotou os escravos de direitos, que poderiam ter usufruído cos-
tumeiramente, mas que a partir daquele momento ganhou força de lei. A chamada “Lei do Ventre 
Livre”, entre outras imposições amplamente conhecidas, criou a matrícula de todos os escravos 
existentes no Império. 
A prática de registrar os escravos é histórica no Brasil e em outras regiões do Atlântico. No Brasil, 
desde 1832, as matrículas de escravos tinham como principal objetivo a arrecadação de impostos. 
A matrícula especial criada em 1871, diferente das anteriores, tinha por finalidade a fiscalização da 
propriedade sobre escravos. Dali em diante não seria permitido qualquer transação envolvendo 
cativos sem a apresentação da matrícula especial; como também, ao fim do prazo determinado 
para sua efetivação, aqueles que não fossem matriculados seriam considerados libertos. 
Propomos uma análise que confronte a Lei e seus Regulamentos com os usos que fizeram os su-
postos senhores e escravos da matrícula especial. À medida que ao longo da década de 1870 os 
escravos e libertos acessaram crescentemente à justiça, possuir um documento que comprovasse 
a propriedade (ou condição jurídica) tornou-se imprescindível para sustentar uma contenda jurí-
dica nesse sentido. Verificamos que se houve o interesse do governo em estabelecer, com o registro 
da matrícula, uma divisão clara entre livres e escravos, houve também esforços de senhores e es-
cravos para transformar a matrícula num dispositivo que juridicamente poderia servir como prova 
de escravidão ou de liberdade. Embora tenha sido utilizada de formas variadas e com distintos fins, 
no presente texto, o objetivo é levantar questões sobre a possibilidade que a matrícula abriu para 
a (re)escravização de homens livres e libertos. Uma vez que não era exigido qualquer documento 
que comprovasse a propriedade sobre o escravo a ser matriculado, a matrícula pode ter intensi-
ficado a precariedade da liberdade daqueles indivíduos que viviam em situações vulneráveis, tais 
como os escravos libertos condicionalmente. Sobretudo porque esse “grupo” possuía um estatuto 
jurídico bastante ambíguo e ainda sem consenso jurídico quanto ao procedimento no julgamento. 
A partir da análise de ações de liberdade, temos uma pequena amostra das estratégias utilizadas 
pelos senhores que tentaram garantir o domínio sobres indivíduos ilegalmente escravizados atra-
vés da matrícula especial.



1012

Sirleide Dantas Lopes (Secretaria Estadual de educação)
• Os inventários como fonte para pesquisa da Escravidão na Província da Paraíba (1870-

1887)
Os inventários são documentos cartorários de ordem jurídica, produzidos pela sociedade, no qual 
se relacionam todos os bens de um indivíduo por ocasião de seu falecimento para formalizar a 
partilha entre seus herdeiros. O presente trabalho tem como objetivo evidenciar os escravizados 
enquanto propriedade, presentes em inventários localizados no Cartório Monteiro da Franca, na 
cidade de João Pessoa- PB, nos permitindo observar características individuais (cor, idade, sexo, 
preço) e aspectos da vida social destes indivíduos como família e condições de saúde. Ressaltando 
a importância deste corpo documental para construção da história local, bem como a estrutura e 
posse das propriedades escravas na Zona da Mata da Província da Paraíba na segunda metade do 
século XIX.

Carlos Martins Junior (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
• A Nova Escola Penal: Direito, controle social e exclusão no Brasil (1870-1920)

Na virada do século XIX para o século XX o Brasil passou por profundas transformações estruturais. 
A substituição da mão-de-obra escravista, o advento e a consolidação do regime republicano, a 
expansão das atividades econômicas e o crescimento dos centros urbanos aumentaram a preocu-
pação dos poderes públicos e dos reformadores sociais com o eminente estado de “anarquia” social 
e das “raças” que parecia ameaçar o país, o que levou ao refinamento de mecanismos de controle 
social pautados na permanente vigilância e policiamento do cotidiano do liberto e do trabalhador 
pobre em geral.
Assim, no período que se estende de 1870 a 1920, contexto marcado pelo sentimento de insegu-
rança, o Direito Penal brasileiro ocupou um lugar central nas discussões em torno dos principais 
problemas nacionais, não sem antes passar por profunda revisão suscitada, num plano mais abran-
gente, pela formulação, em 1876, da idéia do criminoso nato pelo médico-antropólogo italiano 
Cesare Lombroso. Conduzida, sobretudo, por um grupo de professores e magistrados vinculados 
à Faculdade de Direito do Recife, tal revisão abriu caminho para a recepção no país da Nova Esco-
la Penal, corrente fortemente influenciada pelo discurso médico-científico de feição determinista 
que, opondo-se ao principal eixo doutrinário da chamada Escola Clássica, a tese do livre arbítrio 
perante o crime, conferia conotação patológica a todo e qualquer ato “anti-social”.
Isso posto o objetivo deste artigo é, em linhas gerais, traçar minimamente a trajetória e a recep-
ção da Nova Escola Penal no Brasil, bem como discutir, com base nos discursos de homens como 
Silvio Romero, Francisco José Viveiros de Castro, João Vieira de Araújo e Marcolino Fragoso, entre 
outros, tanto as premissas que levaram esses intelectuais a buscar saídas para a construção de uma 
possível homogeneidade nacional a partir de um pensamento jurídico específico, quanto seus des-
dobramentos no tocante à elaboração e manutenção de projetos autoritários de controle social 
dos populares, que contribuíram para manter a maior parte da população (em particular parcela 
não-branca desta) distante da vida pública nacional.

Marcos Luiz Bretas da Fonseca (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Lemos Britto e a reforma penal no Brasil

O objetivo deste trabalho é analisar a trajetória do jurista e político baiano JOsé Gabriel de Lemos 
Britto, avaliando a formação de seu pensamento na área do direito e da gestão penitenciária nos 
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anos 1910, até permitir a elaboração de sua obra principal, Sistemas Penitenciários no Brasil, onde 
ele faz um levantamento único da situação prisional no Brasil. Busco entender as classificações e 
as categorias utilizadas por ele na avaliação do sistema penitenciário e como isso se desenvolve em 
suas propstas de reforma.

Rodrigo Camargo de Godoi (IFCH-Unicamp)
• Advogados, escritores e livreiros: Embates em torno da “Propriedade literária” no Rio de Janeiro 

(1848)
Por intermédio do estudo do caso de contrafação de obras do escritor português Antonio Felicia-
no de Castilho por José Ferreira Monteiro, editor-livreiro sediado no Rio de Janeiro, esta comuni-
cação analisará as interpretações de advogados da Corte do artigo 261 do Código Penal brasileiro, 
único dispositivo legal capaz de inibir a pirataria literária no Império em meados do século XIX.

Álisson Cardozo Farias
• A questão agrária e as práticas político-jurídicas no norte do Rio Grande do Sul: 1930 a 1937

Tratar da questão agrária sob a ótica do regional é discutir um assunto que toma lugar central no 
processo histórico da propriedade da terra. Devido ao fato de não haver uma história da legislação 
agrária do Rio Grande do Sul e, por se tratar de um campo vasto e pouco estudado pela historio-
grafia, a problemática referente à terra apresenta lacunas que necessitam ser preenchidas, como é 
o caso da Era Vargas.
No Brasil, a década de 1930 foi marcada por incertezas de ordem externa e interna, sobretudo, o 
período que compreende os anos de 1930 a 1937, onde os desafios de caráter político e econô-
mico tiveram de ser enfrentados por um governo que acabara de chegar ao poder. A partir desse 
momento é possível perceber a profundidade das transformações pelas quais o país passou em um 
curto espaço de tempo: a passagem de uma sociedade agrária para urbana; de agroexportadora 
para industrial. Ainda, as mudanças não ficaram restritas apenas à esfera política e econômica, 
abrangeram também os campos social, tecnológico e ideológico. Embora muitas dessas transfor-
mações tenham iniciado já na Primeira República, foi a partir de 1930 que se deram com maior 
intensidade e profundidade, e se tornariam mais acentuadas nas décadas seguintes, caracterizando 
o período como de grande efervescência e intensa experimentação política.
Para tanto, primeiramente faz-se necessário situar a questão regional a fim de evitar certos equí-
vocos que comumente envolvem os conceitos de região e história regional. Confusões que surgem 
logo na delimitação do espaço regional e acabam por dificultar o entendimento da história regio-
nal como proposta de análise, a qual rejeita a concepção de região como um fato dado ou pree-
xistente, sendo esta o resultado de circunstâncias históricas e ponto de partida para investigações.
Posteriormente, busca-se demonstrar através da análise de litígios judiciais que tramitaram no pe-
ríodo de 1930 a 1937, e que se encontram localizados e salvaguardados no Arquivo Histórico Re-
gional de Passo Fundo – UPF, bem como por meio da legislação correspondente, que o problema 
referente à questão agrária está estreitamente relacionado à organização política, econômica e 
cultural da sociedade e ao modelo de Estado constituído ao longo do tempo.
O intento desse estudo, portanto, é analisar as mudanças e as permanências das relações político-
jurídicas e econômicas em torno da terra na região norte do Rio Grande do Sul durante o Primeiro 
Governo Vargas, em relação à conjuntura histórica constituída na Primeira República, onde a terra 
foi o elemento fundamental na racionalização capitalista e o elemento com maior incidência nos 
processos judiciais da época.
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Amy Chazkel (Queens College - City University of New York)
• Uma pré-história do ‘direito à cidade’: Os direitos civis e politícos na cidade brasileira 

oitocentista, da Constituição às ruas
Quando e como começa a história do chamado direito à cidade no Brasil? Como um direito cole-
tivo (ou, um direito da “terceira geração”), o conceito é uma construção decidamente moderna, 
que foi reconhecido apenas nos fins do século XX. Aqui, porém, eu gostaria de explorar as raizes 
mais profundas do direito à cidade no Brasil, que têm as suas origens tanto no desenvolvimento 
do direito público (constitucional) no início do Império, quanto nas experiências das pessoas que 
enfrentaram não o direito, mas as restrições aos usos cotidianos da cidade. 
A apresentação aqui proposta é parte de um projeto de pesquisa em andamento que foi inspira-
do na descoberta que fiz ao longo da minha pesquisa sobre a história social do direito no Rio de 
Janeiro: durante mais que a metade do século XIX, o anoitecer desencadeava um regime jurídico 
particular e diferente do que regia de dia, um regime em que o estado do direito era explicitamente 
suspenso. No Rio e em outras cidades brasileiras, leis locais impunham um toque de recolher que 
passava a vigora ao por do sol, criminalizando o ato de estar nas ruas depois de anoitecer para 
alguns, mas não todos, os residentes da cidade. Essas leis explicitamente descriminavam entre cida-
dãos supostamente iguais perante a lei e, para a maioria não-branca, limitavam o direito de ir e vir 
pela cidade. Usando uma ampla variedade de fontes jurídicas e administrativas, e aproveitando da 
documentação criada pelo longevo toque de recolher, observo tanto o policiamento de escravos, 
libertos e livres depois do por do sol, quanto as atividades em que eles participavam apesar dos 
riscos legais que enfrentavam. Minha pesquisa cobre o período que se estende desde o início do 
século XIX até a virada do século XX, e abrange a época da iluminação elétrica e os princípios da 
vida noturna urbana comercializada – um período também caracterizado por uma série de esta-
dos de sítio e, frequentemente, de confinamento noturno obrigatório. Eu pergunto: Quais eram os 
efeitos sociais, culturais, e jurídicos dessa suspensão noturna da liberdade de ir e vir, deste estado 
de emergência? Quais eram os efeitos da aplicação muito seletiva dessa lei? 
Nesta apresentação, usando minha pesquisa sobre a noite urbana oitocentista, tento ligar os deba-
tes da época sobre os direitos civis com o arco histórico mais amplo das reivindicações daquilo que 
veio a ser chamado de direito à cidade.

Pedro Jimenez Cantisano (University of Michigan)
• O Largo da Carioca: entre História Social e História do Direito

A resistência ao pacote de medidas implementado por Pereira Passos e Oswaldo Cruz no Distrito 
Federal do início do século XX – desapropriações, demolições, remoções, vacinação, interdições, 
proibições impostas ao comércio de rua, etc. – é comumente associada à Revolta da Vacina, à 
ocupação dos morros cariocas como estratégia de sobrevivência e às críticas publicadas nos anais 
do Congresso, nos jornais, em crônicas e letras de música. Recentemente, Eneida Queiroz mostrou 
como a população carioca também usou o judiciário – mais especificamente, a Justiça Sanitária 
– como arena de resistência àquelas medidas. De fato, pessoas de diferentes classes sociais recor-
reram à justiça para proteger suas propriedades, residências, famílias e empregos contra o ímpeto 
reformador de Passos e Cruz.
Por um lado, os processos judiciais do período abrem espaço para uma história social de disputas 
judiciais e extrajudiciais pelo direito à cidade. Inspirada em Thompson, esta narrativa enfatiza a 
utilização dos tribunais como arenas de resistência, onde diferentes concepções de direitos e justi-
ça entraram em confronto. A partir de uma leitura ampla de autores com Lefebvre e Harvey, estes 
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confrontos judiciais podem ser descritos como parte de um conflito abrangente pelo direito à 
cidade, aqui entendido como o direito de morar e trabalhar no Distrito Federal.
Por outro lado, os processos podem ser inseridos em uma história do direito – constitucional, de 
propriedade e administrativo – no contexto das disputas políticas entre judiciário, legislativo e 
executivo e das modificações doutrinárias características da virada do século. A partir da história 
institucional do judiciário, esta narrativa enfatiza o problema da autonomia judicial em meio a uma 
forte atuação do executivo. Em termos doutrinários, temos uma história da constitucionalização 
das demandas, da relativização do direito de propriedade e da modernização do direito adminis-
trativo.
A pergunta que guia este trabalho (e a minha tese de doutorado) é: Como conciliar estas duas nar-
rativas? Para exemplificar a minha tentativa de responder a esta pergunta, analiso casos de desa-
propriação para a ampliação do Largo da Carioca, que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, em 
1904. A resposta mais imediata sugere que é necessário utilizar uma variedade de fontes “jurídicas” 
– legislação, jurisprudência e doutrina – e “não jurídicas” – debates políticos, imprensa, literatura, 
etc. – com a finalidade de conectar as disputas sociais por moradia, propriedade e trabalho aos 
problemas jurídicos institucionais e doutrinários.

Saul Estevam Fernandes (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• O sistema de resolução ruiano para as questões de limites interestaduais (1899-1923)

Esse trabalho faz parte de uma pesquisa maior que problematiza a participação de Rui Barbosa 
em diversas questões de limites entre os estados brasileiros e até mesmo contra a União (Rio de 
Janeiro contra Minas Gerais, Rio Grande do Norte contra Ceará, Espírito Santo contra Minas Ge-
rais, Amazonas contra União e Paraná contra Santa Catarina). Ao analisarmos o material anexado 
as diversas ações, percebe-se que Rui Barbosa constitui no período republicano o que ele mesmo 
chama de sistema de resolução ao se apropriar do princípio do uti possidetis como instrumento de 
decisão das questões de limites interestaduais. Em um primeiro momento discutiremos a principal 
justificativa dada por Rui para invocar o uti possidetis nas questões de direito interno: o sistema de 
resolução utilizado nas negociações entre Portugal e Espanha, perpetuado no oitocentos. Logo em 
seguida discutiremos os ajustes e o novo sistema apresentado por Rui Barbosa para as questões de 
fronteiras internas.

Felipe Pante Leme de Campos
• Soberania e direito de resistência: um diálogo entre Jean Bodin e Hugo Grotius

A teorização da soberania enquanto conceito relacional de poder, que se opõe a outras esferas po-
testativas imediatamente concorrentes, de forma a afastá-las, foi utilizada sobretudo enquanto ele-
mento conformador de legitimação e fundamento do Estado Nacional. Tal perspectiva apresenta 
a soberania como reflexo do poder da sociedade civil organizada e, assim, em sua projeção interna, 
como poder vinculatório mandamental em relação aos súditos e, em sua projeção externa – trato 
extraterritorial – na condição recíproca e igualitária dos entes soberanos. Referida teorização se 
remete, comumente, enquanto marco teórico inicial a Jean Bodin, que teria cinzelado a soberania 
enquanto summa potestas, é dizer, enquanto afirmação de um poder supremo como síntese do 
poder de influência elevado e eminente (ákran éxusian), próximo ao conceito latino de majestas, 
poder normativo e legislativo senhorial (kyrían arkhê) e poder senhorial de gerir a administração 
pública (kýrion políteuma). Teorização essa também esboçada pelo pensador Hugo Grotius, com 
acentuada influência aristotélica, mas que, a despeito da contemporaneidade em relação ao pen-
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sador francês, criva a soberania com aspectos de sua formação humanista e teológica, pelo que se 
empenha no esforço teórico na busca do permanente cuidado com a vida social. Assim, na medi-
da em que aos homens enquanto inerente a sociabilidade com vistas a um fim comum, gozar da 
proteção das leis, encontra no Estado a sua mais perfeita união, embora adira à ideia de unidade e 
de total acatamento ao governo do soberano pelo povo, entende que ao poder civil é impositiva 
a observância dos preceitos que a tal fim o instituíram, é dizer, o soberano deve sempre governar 
com permanente busca pelo cuidado com a vida social, na perspectiva interna, pelo que se teria, 
inclusive, excepcionalmente, em sendo inobservado tal preceito, a possibilidade restritiva de resis-
tência pelo povo. Utiliza ainda a teologia para a busca da paz temporal, pelo que sem retirar do 
soberano a majestade potestativa, avoca a imprescindível observância da justiça e equidade, além 
dos preceitos de direito natural – ius gentium – como elementos inafastáveis das relações para 
além das fronteiras territoriais, o que seria imperioso inclusive quando do estado de guerra.
Assim, o presente artigo busca analisar os aspectos valorativos que permearam a construção da 
ideia de soberania presente nos pensamentos de Hugo Grotius e Jean Bodin, nomeadamente nas 
obras “Do Direito da guerra e da Paz” e “Os Seis Livros da República”, demonstrando de que forma 
divergem os pensamentos quando da teorização da soberania e. principalmente, quanto ao direito 
de resistência, sem que, entretanto, descaracterize sua unidade inerente.

Mariana Ellen Santos Seixas (Instituto Federal da Bahia)
• Episódios de perseguição religiosa na Bahia através da imprensa e sua relação com as 

aberturas legislativas para os adeptos do protestantismo no Brasil Monárquico
Esta comunicação visa apresentar alguns dados relativos às modificações legislativas realizadas em 
favor de comunidades protestantes, na segunda metade do século XIX, no Brasil. Com a iniciativa 
de políticos liberais, importantes mecanismos legais foram construídos para garantir um mínimo 
de sobrevida jurídica e civil a uma parcela da população que condensava boa parte das expectati-
vas de construir uma nação mais progressista e moderna, inspirada nos parâmetros estaduniden-
ses. Analisaremos as discussões que envolveram a promulgação de medidas legislativas tomadas 
em favor do exercício de cidadania pelas comunidades protestantes, como por exemplo, o direito 
de celebrar casamento com efeitos legais e registrar os nascimentos. O ponto de partida é a pro-
mulgação do Decreto 1.144, de 11 de setembro de 1861, sob os auspícios do Senador mineiro José 
Ildefonso de Sousa Ramos, que estendeu os efeitos civis dos casamentos das pessoas que professa-
vam religião diferente da do Estado e estabeleceu as condições necessárias para que os pastores de 
“religiões toleradas” pudessem praticar atos que produzissem efeitos civis. Esta comunicação busca 
muito mais do que enfatizar a promulgação da legislação citada, problematizar quais discussões 
estavam em voga, quais interesses estavam em jogo, quais as camadas sociais estiveram envolvidas 
no processo e quais as repercussões tanto nos discursos dos políticos quanto no dos jornalistas do 
período que estas leis tiveram na Bahia nas décadas seguintes à sua publicação. A partir de casos 
retirados de periódicos baianos, podemos ainda inferir que o tema da liberdade religiosa não era, 
em absoluto, consenso na sociedade, não apenas em virtude do secular monopólio religioso ca-
tólico, mas porque colocava em questão o avanço do Brasil na transição da mão-de-obra escrava 
para a mão-de-obra livre e assalariada. O que se propõe é analisar como os jornais que circulavam 
na Bahia construíram e formaram a opinião de seus leitores, através de editoriais ou notícias, sobre 
o tema das aberturas legislativas para não católicos, inclusive investigando qual foi a amplitude do 
alcance das ideias destas publicações. No que concerne à participação no sistema político, o De-
creto 3.029/1881 eliminou a filiação à religião do Estado como condição para integrar a Assembleia 
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Legislativa. Contudo, é preciso discutir ainda qual proveito pode ser tirado destas leis, uma vez que 
os protestantes eram ainda pouco numerosos. Entretanto, este é um fator a mais para discutir se o 
Estado brasileiro criou condições para o estabelecimento do Protestantismo no país. Pretende-se 
também apresentar caso de perseguição religiosa em Salvador, que demonstra a dificuldade ou a 
recusa de algumas instituições e pessoas em reconhecer a lei como reguladora de comportamento.

Denilson de Cássio Silva (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais)
• A construção social da cidadania no pós-abolição: conflitos sobre o pátrio poder (São João 

del Rei, Minas Gerais, década de 1890)
A presente comunicação analisa o processo de construção social da cidadania, no decurso da dé-
cada de 1890, no município mineiro de São João del Rei. Tem-se como desiderato compreender a 
movimentação de libertos, acerca da luta por seus interesses e pela consecução de direitos. Den-
tre esses, sobressai, na análise encetada, o exercício do pátrio poder, vale dizer, o controle sobre a 
criação dos filhos - menores de idade ou, de alguma forma, vistos como incapazes - por parte dos 
pais. São ventiladas as hipóteses de que os egressos da escravidão: 1) Situavam-se em condições 
subalternas, ante outros grupos sociais com maior acesso aos recursos econômicos, políticos, so-
ciais e culturais; 2) Traçaram estratégias, tomaram decisões e se puseram em ação, explorando os 
limites de sua inserção social; 3) Protagonizaram trajetórias pessoais, que se ligaram ao processo de 
formação da cidadania no Brasil. Os recortes espacial e cronológico justificam-se, respectivamente, 
por se tratar de um município de destaque político, econômico e cultural no Estado e por abarcar 
um período de reestruturação da sociedade brasileira. Momento em que as visões e as divisões de 
mundo emergiram de modo a sublinhar o problema da amplitude dos direitos e dos contornos 
da cidadania. O escopo documental é constituído, principalmente, por ações de tutela, além de 
obras relativas ao processo orfanológico e do Código de Posturas Municipal. Em termos metodo-
lógicos, esses processos judiciais foram digitalizados, transcritos, sistematizados e analisados. Tal 
procedimento foi encadeado ao diálogo com a historiografia e à elaboração de um arcabouço 
teórico, centrado na ideia de construção social da realidade, de Peter Berger e Thomas Luckmann, 
e na interface do termo “cidadania”, instrumentalizado em suas dimensões conceituais e práticas. 
Obteve-se, como resultados, o endossamento das hipóteses levantadas e o incremento da análise 
do pós-abolição em Minas Gerais.

Adailton Pires Costa (UFSC)
• A luta por direitos (e leis) dos trabalhadores em hotéis, restaurantes, cafés e bares no Rio de 

Janeiro da Primeira República (DF, 1917-1918)
Esta pesquisa analisa um capítulo da história da luta por direitos dos trabalhadores em hotéis, 
restaurantes, cafés e bares no Rio de Janeiro (antigo Distrito Federal) nos anos de 1917-18 e suas 
noções sobre direitos e leis retratadas nos jornal operário “O Cosmopolita”.
Os mais explorados de todos os trabalhadores do período! Era essa a condição em que se viam os 
garçons, caixeiros, cozinheiros e balconistas que laboravam naqueles estabelecimentos e que, por 
estarem nessa situação, se colocaram em luta por 12 horas de trabalho e um dia de descanso se-
manal. Não obstante seus companheiros de outros setores já estarem reivindicando oito horas de 
trabalho nessa época, esses trabalhadores sabiam que nos anos de 1917-18 obter uma jornada de 
trabalho de 12 horas e um dia de descanso seria uma grande vitória para essa categoria. A luta foi 
longa e com certeza não iniciou e nem terminou naqueles anos. Mas, sem dúvida, a mobilização 
por direitos trabalhistas retratada nas páginas do jornal “O Cosmopolita” nunca mais foi esque-
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cida por aqueles trabalhadores que viveram o ápice de um movimento, dentro de um período 
de grandes greves como as greves gerais de 1917 em São Paulo e no Rio de Janeiro, de revoluções 
internacionais como a Revolução Russa, de guerra – a 1ª Guerra Mundial - e, consequentemente, 
de fome e miséria. 
Dentre esses trabalhadores, destacavam-se os militantes do “sindicato” Centro Cosmopolita: sin-
dicalistas reformistas e socialistas, de um lado, e sindicalistas revolucionários e anarquistas, de ou-
tro. Esse confronto era retratado pelas lentes do segundo grupo, que dirigia o jornal operário “O 
Cosmopolita”. Os editores desse jornal faziam sempre questão de destacar que os direitos dos tra-
balhadores não eram e nem podiam ser concessões do Estado, mas eram, sim, o resultado da luta 
diária dos trabalhadores que, nas suas organizações operárias, lutavam por melhores condições de 
trabalho.
Para esta pesquisa, foram utilizados, além do jornal referência - “O Cosmopolita” -, outros 9 jornais 
operários: Crônica Subversiva, O Debate, O Clarim, Liberdade, Despertar, O Metallurgico e Folha 
Nova; cinco títulos de “jornal diário comercial”: A Época, Correio da Manhã, O Imparcial, A Noite e 
O Paiz; e, também, a legislação do período. 
Esse é o quadro principal de fontes utilizado na pesquisa do processo histórico de experiência (e 
consciência) da classe trabalhadora em luta por direitos no mundo do trabalho da Primeira Repú-
blica, por meio da história dos trabalhadores em hotéis, restaurantes, cafés e bares, com o objetivo 
de demonstrar as repercussões das/nas lutas por direitos da classe operária no/do surgimento de 
uma legislação trabalhista; e, ainda, as mudanças nas noções de direitos e leis para os trabalhadores 
perante aquelas lutas e legislações.

Tatiana de Souza Castro (UFRRJ)
• A justiça federal enquanto um espaço de práticas de cidadania (1920)

O presente trabalho tem como objetivo analisar o “novo” Poder Judiciário que foi estabelecido 
com a proclamação da república, mais especificamente entre o período que vai do advento da 
República até a promulgação da Constituição de 1891. Tendo como objetivo particular a análise 
da justiça federal enquanto um espaço de práticas de cidadania, será analisado como se deu essa 
divisão entre Justiça Estadual e Federal, com ênfase na última. Desta forma, abordaremos as prin-
cipais mudanças que o Judiciário brasileiro experimentou com a queda do Império; os vestígios do 
regime anterior que ainda permaneceram nos anos iniciais da República; quais foram as novas ins-
tituições criadas e suas respectivas funções; e por fim, as contribuições que esse “novo” Judiciário 
produziu para a sociedade brasileira da época.

Mariana de Moraes Silveira (Universidade de São Paulo)
• Em busca do “intercâmbio jurídico-intelectual”: uma análise da viagem da delegação do 

Instituto dos Advogados Brasileiros à Argentina (março de 1927)
Em março de 1927, uma delegação do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) viajou à Argenti-
na, com o intuito declarado de promover o “intercâmbio jurídico-intelectual” entre os dois países. 
O grupo foi liderado por Rodrigo Octavio, naquele momento um jurista muito consagrado, com 
forte atuação em temas ligados ao direito internacional, além de presidente do IAB e um dos só-
cios fundadores da Academia Brasileira de Letras. As atividades incluíram diversas conferências e 
recepções solenes, desenvolvendo-se não apenas em Buenos Aires, mas também em Córdoba e 
em Rosário. Nesta comunicação, pretendemos analisar a atuação de tal delegação, enfatizando as 
intenções e os significados que foram atribuídos à presença dos juristas brasileiros no país vizinho, 
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bem como os debates travados com os colegas argentinos. 
Procuramos, assim, pensar as viagens de intelectuais e a ação de institutos que agremiavam tais 
homens como instâncias de mediação e de fomento da circulação de ideias. Nesse sentido, é im-
portante registrar que as atividades da delegação foram objetos de comentários não apenas nos 
meios jurídicos, mas também por parte da grande imprensa, tanto brasileira quanto argentina. 
Isso sugere que as atividades dos juristas contaram com certa ressonância e despertaram interesse 
significativo, muito embora sejam raramente estudadas pelos historiadores.
As primeiras décadas do século XX foram, além disso, um momento em que se multiplicaram as 
iniciativas de aproximação e de intercâmbio intelectual entre juristas ibero-americanos, perpassa-
das pelos debates mais amplos em torno dos diversos americanismos. Tratou-se, também, de um 
período em que tanto Brasil e quanto Argentina viveram movimentos de renovação no pensa-
mento jurídico, profundamente ligados às discussões políticas então em curso e frequentemente 
transformados em pretensões de reformas legislativas.
Dentro desse complexo panorama, buscamos explorar a hipótese de que o fortalecimento dos 
diálogos e dos esforços de aproximação entre juristas brasileiros e argentinos, movimento em que 
se inscreve claramente a viagem da delegação do IAB ao país platino, estaria, de maneira à primeira 
vista paradoxal, ligado aos debates sobre a nacionalidade em curso em ambos os territórios nacio-
nais. Tais discussões se associavam a um clima de insatisfação com as ideias vindas da Europa e dos 
Estados Unidos, cada vez mais tidas como “inadequadas” à “realidade” desses locais. Os olhares 
cruzados entre Brasil e Argentina teriam sido pensados, assim, como um meio para o desenvolvi-
mento de “alternativas autóctones” para o direito, a partir da ideia de que esses países partilhariam 
uma experiência histórica próxima, podendo, por isso, contribuir de forma mais esclarecedora para 
pensar os rumos de cada um deles.

Mateus Gamba Torres (UFFS)
• O Supremo Tribunal Federal e a ditadura militar: discursos, processos e parcialidade.

Durante a ditadura militar brasileira muito se tem estudado sobre a questões relacionadas ao Exe-
cutivo e ao Legislativo. O Poder Judiciário, com seus tribunais, continuam uma estrutura imper-
meável a críticas relacionadas ao apoio dado aos ditadores, na manutenção de seus interesses de 
classe e poder, estando o que foi chamado de “campo jurídico” por Bourdieu, adaptado a estrutura 
repressiva montada legitimando com o manto do jurídico as legislações emanadas pelo regime 
repressivo. Nesse trabalho mostraremos através de decisões judiciais emanadas pelo STF durante 
a ditadura militar, seu discurso de “imparcialidade” como se as decisões judiciais não emanassem 
também discursos políticos de apoio à ditadura militar.

Janaina Lopes Salgado
• A Correção da (In)Justiça Nacional-socialista no Pós-guerra: Contribuições da Rosa Branca

Com a ascensão do nazismo em 1933 iniciou-se uma série de medidas legais como promulgações 
de leis e criação de tribunais especiais. Paralelamente, a propaganda nazista exercia seu papel ma-
nipulatório da população que, aos poucos, transformava-se numa massa, a “comunidade do Povo”.
Enquanto ainda hoje acusa-se os alemães de conivência ao regime, havia diversos grupos de re-
sistência. como A Rosa Branca, formado principalmente por universitários de Munique. Entre 
06/1942 e 02/1943, seus integrantes redigiram e distribuíram panfletos em cidades do Reich, nos 
quais denunciavam as atrocidades cometidas pelo nazismo e conclamavam o povo à resistência. 
Os integrantes principais foram julgados e condenados à morte pelo “Tribunal do Povo”.
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Símbolo da resistência alemã, sua história ilustra a instrumentalização do sistema jurídico nazista a 
serviço da repressão gradual e cada vez mais radical de todo tipo de oposição política e resistência. 
Porém, muitas vítimas políticas desse sistema jurídico totalitário permaneciam “condenadas”, visto 
a vigência de suas sentenças ainda não anuladas, mais de 50 anos após o fim da II Guerra Mundial.
Essa proposta de comunicação tem por objetivo apresentar trechos em processo de tradução co-
mentada (alemão-português) de 3 documentos produzidos entre 1983-98, atualmente em desen-
volvimento em um Projeto de Mestrado na Universidade de São Paulo. São registros do percurso 
para a correção da injustiça nazista após 1945: um ofício da Secretaria da Justiça do Estado Federa-
do de Baden-Württemberg (10/01/1983) quanto à situação legal de Franz Müller; seu depoimento 
e de Hans Hirzel em 14/03/1984 no Parlamento Alemão – ambos ex-integrantes da Rosa Branca 
– e a lei Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege (NS-
-AufhG) de 25/08/1998, resultado do complexo processo iniciado em sessões parlamentares que 
invalidou retroativamente as sentenças proferidas por tribunais nazistas.
Tais documentos evocam duas discussões importantes. A primeira, sobre a necessidade de rea-
valiação da legitimidade das práticas jurídicas nazistas frente à premissa fundamental do Direito 
“não há crime sem lei anterior que o defina”, logo, os atos cometidos pelos tribunais nazistas não 
poderiam ser julgados como criminosos pois estavam legalmente assegurados, embora haja o claro 
distanciamento à uma noção maior de Justiça, configurando-se na “injustiça insuportável” (Un-
recht) (Silva 2011). Já a segunda trata dos problemas jurídicos enfrentados pelas vítimas políticas 
desses sistemas e o processo de reabilitação histórica e moral da Alemanha no pós-guerra. Nossa 
pesquisa facilitará o acesso a pesquisadores das áreas de História e Direito a um material acerca da 
validade do direito em períodos de justiças transicionais.

065. História do Esporte e das Práticas Corporais
Coordenação: Coriolano Pereira da Rocha Junior, Luiz Carlos Ribeiro

Resumo: O avanço da produção acadêmica nacional e internacional estimulou o aumento dos 
debates, estudos, fontes e metodologias que tratam da articulação entre os esportes e as práticas 
corporais, com as peculiaridades e especificidades do local, bem como a sua relação com o global. 
Tais transformações, ocorridas em diferentes áreas do conhecimento, adentraram no campo histo-
riográfico e abriram as suas fronteiras para a análise de novos objetos históricos, tornando possível 
o primeiro Simpósio de Esportes da ANPUH, no ano de 2003, em João Pessoa, iniciando uma sequ-
ência de eventos que tem possibilitado a troca de ideias e experiências de pesquisa entre historia-
dores, que têm o esporte como objeto de investigação. O esporte é entendido aqui como uma ma-
nifestação cultural com sentido amplo: prática institucionalizada nas escolas, atividade de lazer, ou 
ainda como técnica complexa de movimentos que visam o rendimento, apreciada por um público 
consumidor considerável. No Brasil, ainda que existam estudos desde o século XIX, a pesquisa em 
história do esporte é um campo recente de investigação. Mesmo que o fenômeno esportivo não 
tenha escapado ao olhar atento de teóricos brasileiros no decorrer do século XX, somente nas duas 
últimas décadas começaram a crescer quantitativa e qualitativamente tais pesquisas, bem como 
a adquirir maior organicidade e reconhecimento científico. A complexidade do campo esportivo 
e a aderência da população global despertaram o interesse de pesquisadores, que vislumbram em 
tais práticas, a possibilidade de ampliar a compreensão de contextos sociais complexos. Hoje, o 
tema encontra-se disseminado em programas de pós-graduação de áreas como: Sociologia, Antro-
pologia, Psicologia, Educação Física e História. Destaca-se, sobretudo na última década, a criação 



1021

de laboratórios em universidades de São Paulo, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, o que potencializou 
a publicação de livros, capítulos e artigos em periódicos. Nesse sentido, apontamos a pertinência 
de inserção de um simpósio que trabalhe com a perspectiva de utilizar o esporte como uma cha-
ve para compreender, interpretar e/ou explicar cenários culturais, políticos, econômicos e sociais, 
inclusive no Brasil, que acabou de sediar uma Copa do Mundo e se prepara para receber os Jogos 
Olímpicos (2016).
Justificativa: O esporte é uma das manifestações culturais mais importantes dos últimos séculos. 
Tendo sua configuração articulada com outras dimensões sociais, econômicas e políticas, torna-se 
importante ferramenta na construção de representações de processos identitários regionais, de 
classe, de gênero, de etnia e de nação. Desde meados do século XIX, o esporte tem sido um elemen-
to na construção de culturas políticas vinculadas à ideia de identidade nacional. Muitos dos indi-
víduos que atuaram na construção e legitimação da cultura e identidade(s) nacional(is) usaram as 
práticas esportivas como referência simbólica. Fosse no campo político partidário, no meio empre-
sarial, no aparelho do Estado ou na imprensa (com destaque para a crônica), a discussão sobre o 
significado social do esporte foi, ao mesmo tempo, fundamental e profundamente tensionada, na 
medida em que nunca existiu um projeto único de unidade nacional. No Brasil, isso fica acentuado 
pela costumeira presença do futebol em nossa formação cultural. Com raras exceções, os próprios 
intelectuais que debateram a respeito da significância do futebol na cultura brasileira, oscilaram 
entre um discurso racionalizado e outro apaixonado, na tentativa de compreender a prática com-
petitiva enquanto fenômeno já abrasileirado. Também vale ressaltar que a realização recente dos 
Jogos Pan-Americanos de 2007, da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e a organização dos Jogos 
Olímpicos de 2016, aumentam a visibilidade da temática para o público em geral, tanto no Brasil 
quanto no exterior, reforçando consequentemente a necessidade e a importância de iniciativas 
que permitam discutir, compreender, interpretar, explicar tais fenômenos por caminhos e pers-
pectivas distintas daquelas presentes no senso comum e/ou na cobertura realizada pelos meios de 
comunicação. O aumento do interesse e da produção avança na medida em que o esporte amplia 
sua representatividade, tornando-se significativo, para estudos mais amplos do contexto das so-
ciedades, articulados com dimensões que buscam dar significado à compreensão das dinâmicas 
sociais. Por tais motivos e pelos excelentes resultados obtidos nos encontros nacionais anteriores, 
bem como em diversos encontros regionais da ANPUH, crê-se ser importante à manutenção desse 
espaço para os pesquisadores interessados na temática. Ligada a um campo de investigação inter-
disciplinar, os Estudos do Esporte, a “História do Esporte” busca na interface disciplinar a consolida-
ção de seu objeto, uma ampliação do já desenvolvido e também de diálogo com outras frentes de 
pesquisa, com a pretensão de afirmar o campo de produção científica da história do esporte e das 
práticas corporais, ampliando espaços de construções teóricas para pesquisadores, numa perspec-
tiva multidisciplinar, além de estimular a convivência e o intercâmbio entre intelectuais.

Fabio de Faria Peres (PPGHC/IH/UFRJ), Victor Andrade de Melo (PPGHC/UFRJ)
• Ginásticas por todos os lados: usos e abusos no Rio de Janeiro do século XIX

Os primeiros estudos sobre a presença da ginástica no Rio de Janeiro do século XIX sugerem que 
era fraca sua manifestação no cotidiano da cidade (MORENO, 2001), bem como enfatizam uma 
suposta matriz médica e pedagógica na sua conformação (PAIVA, 2003; GONDRA, 2004). Investi-
gações recentes, todavia, demonstram que a prática ocupava espaço significativo no dia-a-dia da 
capital, articulada com uma série de dimensões que extravasavam os espaços de saúde e ensino 
(MELO, PERES, 2014). Uma das chaves do seu sucesso parece ter sido mesmo sua inserção na di-
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nâmica de uma sociedade que progressivamente passou a valorizar a vida pública, especialmente 
as atividades de entretenimento, potencializadas pela configuração de um mercado ao seu redor. 
Com o intuito de entender melhor os diversos sentidos e significados que cercaram os primórdios 
da ginástica no Município Neutro da Corte, este estudo objetiva discutir os diversos usos do termo 
expressos nos periódicos fluminenses publicados entre 1831 e 1888, bem como nos dicionários 
de português editados nos séculos XVIII e XIX. Trabalhamos com uma base de aproximadamen-
te 15.000 ocorrências da palavra nas revistas e jornais consultados, cotejadas com as definições 
apresentadas pelos lexicógrafos. Para alcance do objetivo, tomamos o cuidado de considerar a 
imprensa não como uma expressão da verdade, mas sim como uma representação que dialogava 
complexamente com o cenário sociocultural de seu tempo. Ainda que não se trate stricto sensu 
de uma história do conceito ginástica, este estudo, na esteira do que propõe Koselleck (1992), 
pretende contribuir para que se considere a dimensão linguística como um dado importante na 
melhor compreensão dos nossos objetos de pesquisa. Foi possível perceber que o termo foi muito 
utilizado no que tange às atividades apresentadas em circos e teatros (possivelmente a ocasião 
em que mais circulava), aos possíveis benefícios da prática para a saúde (posições expressas nos 
jornais em geral e em periódicos médicos), ao trato da disciplina em escolas civis e militares (não 
só do Brasil, como também de outros países), bem como à sua presença em agremiações diversas. 
Seu uso, todavia, extrapolou essas ocorrências, sendo constantemente mobilizado para expressar 
ações e comportamentos que não necessariamente se relacionavam aos exercícios em si. De toda 
forma, se a polissemia era a marca da utilização do termo ginástica (e seus derivados) no século 
XIX, os sentidos mobilizados tinham algum grau de conexão com certas dimensões da prática de 
atividades físicas, expressão não só do delineamento multidimensional dessa nova possibilidade 
de uso do corpo, como mesmo de uma nova relação em geral com o corpo, o que acabava por 
requisitar novos regimes de disciplina e controle.

Janice Zarpellon Mazo (Escola de Educação Física - UFRGS), Vanessa Bellani Lyra (Universidade 
de Caxias do Sul)
• “Gymnastica”e “Educação Physica”, faces da saúde e da modernidade para o Rio Grande do 

Sul republicano
O objetivo proposto nesta investigação foi o de percorrer a inserção das práticas corporais de 
“Gymnastica” e “Educação Physica” no contexto escolar sul-rio-grandense, na medida em que esta 
providência foi aqui avistada como parte de um processo educacional mais amplo, fomentado 
pelas demandas da emergente sociedade republicana. De uma maneira mais ampla, essa compre-
ensão política afirmava, em seu bojo, que o nascimento de um novo Brasil estava na dependência 
da gestação de um novo brasileiro: educado, saudável e instrumentalizado para a (re)construção 
do país. Assim, ao nascimento biológico de nossas crianças e jovens se sobrepunha um novo, agora 
trazido pela escola, caracterizado pela gestação de hábitos ativos e higiênicos, em contraposição 
à ideia de imobilidade corporal. Nesse caminho, para que fosse possível compreender o lugar da 
“Gymnastica” e da “Educação Physica” na educação escolar do Rio Grande do Sul do momen-
to em questão, foi necessário perceber a atmosfera de transformações que perpassou a prática 
educativa como um todo, ressignificando o que se apresentava conceitualmente sobre a própria 
noção de escola e suas finalidades. Para o alcance do objetivo proposto, foram analisados alguns 
documentos legais de orientação educacional expedidos no período, buscando interpretá-los em 
suas intencionalidades. Percorreu-se, nesse caminho, uma vasta documentação composta por leis, 
decretos, currículos oficiais de formação docente, bem como os relatórios expedidos pelos gover-
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nantes estaduais. A investigação está assentada na análise de documentos escritos, sobretudo as 
leis, os quais foram concebidos enquanto materiais e textos históricos, portadores de mensagens, 
sentidos e finalidades particulares ao seu contexto. Nesse viés investigativo, cabe ressaltar que a 
análise dos referidos documentos foi realizada tendo por base as leituras acerca das técnicas da 
análise documental (Pimentel, 2001; Corsetti, 2006), as quais nos proporcionaram uma íntima rela-
ção de aproximação, questionamentos e interpretações junto às fontes históricas. De outro modo, 
a investigação da realidade histórica eleita, inspirou-se no conceito teórico “campo”, descrito por 
Bourdieu (1983; 1996), a partir do qual nos fez tensionar a inserção da Gymnastica e da Educação 
Physica, no cenário educacional sul-rio-grandense. Assim, a partir das fontes históricas analisadas 
percebeu-se a adoção, em ritmo crescente, de um conceito de educação mais dinâmico, cadencia-
do e fluido, que parecia solicitar o movimento corporal como parte do processo de ensino-apren-
dizagem. Interpretadas, as fontes históricas nos permitiram reunir as informações coletadas em 
dois sub-ítens: A Escola em direção ao corpo e seus movimentos; Gymnastica e Higiene, conteúdos 
que se ensinam a ter saúde.

Edivaldo Góis Junior (UNICAMP)
• Higiene e educação física escolar na imprensa do Rio de Janeiro (1930-1939)

Na década de 1930, na então capital federal, Rio de Janeiro, o debate intelectual que colaborou para 
constituição de uma mentalidade higienista teve novos contornos. O cenário político favoreceu 
uma centralização do Estado. Sendo o Rio de Janeiro, o centro administrativo da República, haveria 
a necessidade de articulação entre as políticas governamentais no âmbito da educação e saúde, 
sobretudo naquela cidade. Nesse sentido uma presença maior dos intelectuais em cargos governa-
mentais poderia garantir a efetivação de uma série de estratégias que visava à construção de uma 
reforma mais ampla da sociedade pautada pela modernidade que residia também nas reformas 
de hábitos, como, a higiene e a educação do corpo. O que objetivamos neste estudo foi considerar 
uma dessas estratégias, em específico, a educação física e sua relação com o cotidiano escolar. O 
estudo teve como fontes, principalmente, os jornais “O Paiz”, e o “Jornal do Brasil”, no período de 
1930 a 1939. A análise dos dados empíricos foi realizada na perspectiva de que qualquer discurso 
é datado, por isso, sua interpretação descontextualizada, apenas pode produzir anacronismos. Ig-
norar o contexto e os valores específicos daquela época comprometeria esta narrativa, pois esta 
interpretação deveria partir dos discursos próprios da década de 1930 que envolviam um contexto 
de valorização da saúde e educação públicas. Na aplicação desta análise em um tempo e espaço 
específicos, observamos que nossa hipótese que considerava a influência limitada da produção in-
telectual higienista brasileira nos anos de 1930 no cotidiano das escolas na cidade do Rio de Janeiro 
no mesmo período, não se sustentou. Pois, ao contrário, evidenciou-se a partir dos jornais que o 
debate intelectual influenciou as políticas públicas, e em alguns contextos específicos, atingiu um 
universo considerável de escolas no Rio de Janeiro. Atentamos para o fato de que, em particular, na 
década de 1930, na capital federal, intelectuais ocuparam cargos públicos estratégicos no campo 
da educação, sobretudo, no início da década, como por exemplo, Fernando de Azevedo e Anísio 
Teixeira, o que possibilitou avanços consideráveis na intervenção higienista, e consequentemente, 
um investimento mais consolidado na institucionalização da educação física escolar como uma 
das estratégias de educação do corpo.

Paula Carolina Teixeira Marroni
• A educação do corpo e a educação para a vida: o olhar sobre a educação do cavaleiro 
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medieval por Raimundo Lúlio
As práticas corporais, quando observadas pela perspectiva da História da Educação, nos fornecem 
uma gama de elementos que nos convidam à reflexão. No que tange uma educação que envolva 
tanto práticas corporais quanto a transmissão de valores, a história nos revela muitos exemplos. No 
século IV a.C., atenienses buscavam a educação do corpo em complemento à uma vida com mente 
sã e corpo são, bem como espartanos educavam-se para a guerra e, por meio de suas práticas, bus-
cavam valores como bravura e justiça. Já no século XVIII, com o desenvolvimento dos movimentos 
ginásticos europeus, educava-se por meio das práticas corporais para o civismo, a disciplina e o 
desempenho das funções sociais com saúde e energia. Nossa proposta é analisar uma fonte do 
século XIII, O Livro da Ordem de Cavalaria (1272 – 1283), no qual Lúlio enfatiza a importância da 
educação do cavaleiro medieval em questões tanto corporais quanto espirituais, enfatizando a 
importância de possuir um corpo perfeito para a guerra, mas carregado de valores como nobreza 
e honra. Dessa forma, Este trabalho tem por objetivo apresentar a educação do cavaleiro medieval, 
segundo Raimundo Lúlio (1232 – 1315), como uma perspectiva do século XIII para além das ques-
tões corporais: uma educação para a vida. Entendemos que as práticas corporais, ao longo da his-
tória, desenvolveram-se em contextos em que, formalizadas, sugeriam a importância da educação 
corporal para a educação da mente, para a moralização do sujeito, uma educação que perpasse o 
corpo mas, que por meio deste, eduque-se também seus valores morais. Seguindo a perspectiva da 
História Social, a obra, enquanto fonte literária, nos permite observar como um homem do século 
XIII observava sua história e considerava como ideais, determinadas ações para os sujeitos de sua 
época desenvolverem na sociedade. O texto apresenta brevemente vida e obra de Raimundo Lúlio, 
apresentando a fonte de pesquisa e desenrola-se na análise de como Lúlio sugeria a educação do 
cavaleiro medieval tendo como referência o equilíbrio entre questões corporais e valores morais.

Dhenis Rosina (CAPES)
• Feminilidade prescrita: Os papéis normativos de gênero no esporte olímpico brasileiro

O cenário esportivo olímpico a partir do século XX, passou a ser composto também por mulheres, 
essa possibilidade se deve em muitos casos a insistência de mulheres que desafiaram seus limites fí-
sicos e comprovaram sua capacidade de praticar modalidades esportivas exaustivas, contrariando 
o discurso médico fundado em diferenças biológicas que determinavam o papel social da mulher. 
Sendo assim, esse trabalho tem o objetivo de analisar as intersecções de gênero na formação das 
identidades de atletas olímpicas brasileiras a partir da narrativa biográfica. Para coleta de dados 
realizamos duas entrevistas com atletas olímpicas da década de 1960: Aída dos Santos, atleta do 
atletismo nos Jogos Olímpicos de 1964 e 1968; e Lúcia de Faria Alegria Simões atleta do hipismo 
nos Jogos Olímpicos de 1968. A interpretação das narrativas demonstrou que as atletas marcam a 
desconstrução do padrão feminino ao atribuírem novos adjetivos para a mulher contemporânea, 
por outro lado, os papéis normativos de gênero, como o casamento e a dosmeticidade, estão no 
discurso das atletas que, mesmo em ambientes sociais distintos, associam sua identidade a concep-
ções normatizadas e hegemônicas da feminilidade.

Nei Jorge dos Santos Junior (SEEDUC)
• Diversão à moda suburbana: representações, identidades e práticas corporais (1906)

Em diversas áreas das ciências sociais, abordaram-se questões sobre o tema “cultura popular”. Nes-
te trabalho, faremos o esforço de pensar alguns “usos do povo” ou alguns significados atribuídos a 
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vida divertida nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a base de nossa argumentação 
se estabelece na tentativa de compreender as representações criadas pela grande imprensa carioca, 
notadamente pela crônica de Olavo Bilac, desqualificando e estereotipando as práticas de lazer da 
região suburbana. No texto, o autor descreve uma cidade fragmentada, na qual passava a ser lida 
através dos corpos e do comprometimento entre seus frequentadores. Foi por meio desses corpos 
dançantes que o cronista criou uma cartografia moral da cidade, tomando-os como indicadores 
de culturas e pertencimentos sociais. Quanto ao recorte temporal adotado (1906), levou-se em 
conta o ano em que a crônica de Olavo Bilac, “A dança no Rio de Janeiro”, foi publicada na Revista 
Kosmos, reflexo de um desejo de redefinir usos e costumes considerados inadequados aos padrões 
daquilo que se julgaria civilizado. É nesse momento que se registra na consciência intelectual a ideia 
do desmembramento da comunidade carioca em duas sociedades antagônicas e dessintonizadas, 
devendo uma, claramente, prevalecer sobre a outra.

Nailze Pereira De Azevedo Pazin (Secretaria de Educação de Florianópolis)
• Esporte para Todos (EPT): a reinvenção da alegria brasileira (1971-1985)

Nos anos de 1970 e 1980 as práticas esportivas ganhavam outra profundidade, os exercícios, outros 
objetivos. Os velhos modelos de investimento “muscular” no início do século XX são transpostos 
para modelos de “autorrealização integral” e “autocontrole”. O manual técnico da campanha Es-
porte para Todos (EPT), realizada no Brasil entre 1977-1985, assinalava: “cada atividade que você 
participa, ocorre um enriquecimento seu e dos outros, você ganha mais experiência, desenvolve 
a sua sensibilidade, fica cada vez mais gente EPT”. A Campanha Nacional de Esclarecimento Des-
portivo da qual o EPT fazia parte empregou também, como meio principal, a produção da Revista 
Comunidade Esportiva e o uso de quantidade considerável de imagens fotográficas de atos, do 
instante da cena esportiva. Qual a natureza desses registros? Como fica a narrativa dos aconteci-
mentos elaborada pela linguagem fotográfica nos manuais técnicos do Esporte para Todos? Nesse 
sentido, o objetivo deste artigo é discutir, o EPT, como um esforço conjugado por uma miríade de 
interesses específicos do período – governo civil-militar, maquinaria e industrialização, emulação 
das classes trabalhadoras, um meio desencadear a prática do esporte de modo massivo, o que im-
plica ao mesmo tempo a tentativa de produzir um novo “homem”, “alegre”, “competitivo”, “grupal”, 
e do uso útil do tempo livre. 

Roberto Gondim Pires (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
• O Curso de Educação Física da Universidade Federal da Bahia-UFBA: uma conquista 

histórica.
Esse texto objetiva fazer um balanço da influência sofrida e exercida pelo Curso de Educação Física 
da UFBA no processo de consolidação da formação profissional baiana. Com a criação de novos 
cursos em instituições públicas ou privadas, a EF ampliou seus espaços de formação acadêmica. 
Por isso, analisar a trajetória de constituição, instalação e funcionamento de diferentes cursos, nos 
permite compreender a conformação da área no país (Vilela S, Rocha Junior CPda, 2006). O Esta-
do da Bahia é um dos principais Estados do Brasil em vários segmentos, inclusive no pioneirismo 
na Educação Superior Nacional. Entretanto, no que se refere à consolidação de cursos de forma-
ção em Educação Física, teve um histórico muito confuso e pouco inteligível. Como metodologia, 
trabalhamos com os aspectos teórico-metodológicos da História cultural, com foco na história 
oral, entrevistando pessoas envolvidas com a fundação do Curso. Os dados das fontes orais foram 
compreendidos como “versões do passado”, socialmente situadas, articuladas com o obtido em 



1026

documentos e na literatura especializada. Assim, o presente estudo buscou perceber as rupturas e 
continuidades nos discursos e na prática no tocante a Formação Profissional em Educação Física 
na Bahia, bem como procurou analisar os acontecimentos que marcaram uma época e/ou con-
tribuíram para que outros acontecimentos representativos ocorrecem posteriormente.Em suma, 
o que se pretendeu foi analisar, à luz das fontes documentais disponíveis e de depoimentos de 
professores, dirigentes de Cursos e dirigentes institucionais: os avanços e os ranços no processo de 
formação em Educação Física na Bahia, tendo como foco prinicipal o Curso da UFBA e o seu palpel 
como protagonista nesse processo de mudanças. Como resultados, identificamos: preconceitos 
institucionais; mudança de mentalidade na lógica de formação profissional em Educação Física na 
Bahia; e a participação estudantil proativa em implementações acadêmicas. Este percurso, objeti-
vou ampliar o espectro de compreensão acerca dos interesses, motivos, e âmbitos determinantes 
das mudanças de eixo na Formação profissional em Educação Física na Bahia. Dito de outra manei-
ra, colocamo-nos o desafio de reconstruir uma das possíveis histórias da Educação Física baiana, 
pois entendemos que para a melhor compreensão de nosso momento atual se faz mister o estudo 
e a compreensão da sua gênese, a busca de nossas raízes. Assim, investigar o percurso entre a mo-
tivação para a criação, até sua instalação e funcionamento é em si algo que faz valer este estudo, 
permitindo a identificação em seu desenvolvimento de “evidências que permitissem (re)discutir 
alguns momentos da trajetória da educação física brasileira” (MELO, 1996).

André Mendes Capraro (UFPR)
• A luta romana nos jornais do Rio de Janeiro (1909-1929): entre o sucesso de público e as 

transgressões
A luta romana fez parte do programa da primeira Olimpíada moderna realizada em Atenas, na 
Grécia em 1896. Ao longo da primeira década do século XX esta modalidade de esporte de com-
bate já detinha uma relativa popularidade em alguns países europeus e nos Estados Unidos. No 
Brasil tais disputas ganharam certa visibilidade nos periódicos cariocas a partir do final da primeira 
década do século XX quando algumas trupes europeias de luta romana, contratadas pela Compa-
nhia Paschoal Segreto, apresentaram-se em teatros na cidade do Rio de Janeiro. Tendo em vista tais 
aspectos, a presente pesquisa intenta por meio de fontes jornalísticas, analisar e problematizar tais 
disputas. Assim sendo, o objetivo delineado é o de compreender como a referida modalidade de 
esporte de combate foi retratada nos periódicos da cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1909 
e 1919 enfatizando as questões relacionadas com a violência. Conceitualmente esta pesquisa foi 
pautada no referencial teórico proposto por Norbert Elias e Eric Dunning, em especial na obra “A 
Busca da Excitação”, na qual os mesmos trataram da violência latente ou não nos esportes. E ainda 
Jay Coakley no livro Sports and society: issues and controversies (2007), no qual este se refere ao 
conceito de transgressões e desvios. Embora tenha sido considerada pela maioria dos periódicos 
como uma modalidade de esporte de combate civilizada e pouco violenta, a prática sofreu severas 
críticas referentes à conduta desviante de alguns atletas das referidas trupes. Colaborou também 
para a popularização e disseminação da luta romana a participação do brasileiro José Floriano Pei-
xoto, o qual disputou e venceu diversos combates contra lutadores estrangeiros.

Jônatas Marques Caratti (Universidade Federal do Pampa)
• “Quando o boxe era caso de polícia”: o surgimento do pugilismo em Porto Alegre (1910-

1930)
Esta apresentação tem como objetivo mostrar alguns resultados de nossa tese de doutorado em 
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andamento. Especificamente, para este Simpósio Nacional de História, iremos mostrar os primei-
ros vestígios do pugilismo em Porto Alegre (RS). O primeiro contato da cidade com esta prática 
esportiva foi por meio da cinematografia. Logo no início alguns filmes acabaram por ser proibidos, 
porque a violência dos matchs se mostrava contra a ordem, o progresso e os bons costumes da 
cidade. No entanto, não demorou muito para que teatros e circos incluíssem o boxe como parte 
de seu programa artístico. A ACM (Associação Cristã de Moços) também participou da divulga-
ção do boxe, organizando lutas e treinando a “petizada” da época. Nossas fontes de pesquisa são o 
jornal “A Federação (RS)”, a Revista do Globo (1928-1967) e os Códigos de Posturas de Porto Alegre 
(1910-1916). A questão central de nossa investigação é perceber como se deu a repressão policial 
e estatal a este esporte marginal, e como os lutadores, treinadores e empresários souberam dar a 
volta por cima e tornar o boxe um fenômeno esportivo das décadas posteriores.

Carlos José Martins (UNESP Rio Claro), Fabio Augusto Pucineli (Secretaria Estadual de 
Educação)
• Jigoro Kano e a Educação no Japão Pós Restauração Meiji

Através de pesquisa bibliográfica e documental, este trabalho visa discutir a perspectiva de educa-
ção nos trabalhos de Jigorō Kano, cujo feito mais reconhecido, sem dúvida alguma, é a elaboração 
do judô. Nascido em 1860, pouco antes da Restauração Meiji (1868 - 1912) - o grande marco da 
modernização do Japão, Kano fora educado neste contexto de intensa e rápida transição ocorrida 
no país. Transição esta na qual não só novos costumes foram agregados ao cotidiano japonês, mas 
também tradições tiveram de ser reinventadas. O judô é a prática corporal combativa que foi ao 
encontro dessa nova sociedade, com suas sensibilidades e valores reformulados. A formação aca-
dêmica de Kano aconteceu em escolas e universidades de Tokyo, numa combinação de Clássicos 
Chineses e Japoneses, caligrafia, filosofia, língua inglesa, ciência política etc. Estudou basicamente 
dois estilos de jujutsu, dos quais extraiu e ressignificou as técnicas. Para Kano, o princípio ju yoku go 
wo seisu (a suavidade controla a força) deveria ser complementado. O tripé no qual Kano baseou 
sua prática foi: a educação do corpo, do intelecto e da moral, possivelmente baseado nos estudos 
de Herbert Spencer. Como já existia uma escola de jujutsu chamada judo, a nova prática fora bati-
zada de Judo Kodokan (ko = estudo; do = caminho e kan = lugar, instituição). Segundo o método 
educativo do Judô Kodokan, a pessoa deveria primeiramente fortalecer e manter seu corpo sau-
dável para que seja um bom veículo à alma e ao intelecto. Da mesma forma, era necessário saber 
defendê-lo. O Judo Kodokan seria a pedagogização e reformulação das antigas práticas combativas 
sob pressupostos científicos. “Máxima eficiência com o mínimo de energia” e “progresso mútuo” 
consolidaram-se como as principais lemas para aqueles que se propunham a trilhar o caminho do 
judo proposto por Kano. Mas o criador do judô não restringiu sua atuação somente em reformular 
o jujutsu. Tinha pretensões de alterar todo o sistema educacional japonês. Defendia uma educação 
“global”, o que compreendia um plano comum de ensino para todo o país e também uma maneira 
de educar o sujeito nos seus aspectos físico, moral e intelectual. Lançou mão de tecnologias disci-
plinares de educação sobre o corpo, sempre buscando adaptar, ou conformar, o novo cidadão para 
a moderna sociedade japonesa que emergia.

Leomar Tesche (UNIJUI)
• A organização das ligas e dos clubes alemães, a formação de atletas no Rio Grande do Sul: o 

turnen em questão.
Os estudos sobre o desenvolvimento e a organização dos esportes, das Ligas e dos Clubes no RS 
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não foram estudados na sua totalidade. Há inúmeros estudos que demonstram o interesse dos 
imigrantes e teuto-brasileiros sobre a pratica, mas nenhum, até o momento, conseguiu demonstrar 
como foi esse desenvolvimento e a organização das práticas corporais e dos esportes no estado do 
Rio Grande do Sul. Alguns estudos preliminares realizamos e publicamos com outro enfoque e não 
nos detivemos sobre este propósito, sem no entanto desmerecer este tema. Portanto, a pergunta 
norteadora do estudo é como foi a organização das Ligas e dos Clubes alemães e o incentivo para 
que praticassem e representassem as suas regiões em eventos estaduais como meio de incentivo a 
formação de atletas no RS até o Estado Novo? Temos como objetivo entender essa organização na 
formação de atletas através das Ligas e dos Clubes alemães no Rio Grande do Sul.

Renato Lanna Fernandez (Cefet-RJ)
• A concepção de esporte em Antonio Prado Junior: O amadorismo como princípio 

civilizatório e regenerador
Esse texto pretende analisar a trajetória biográfica do Deputado federal e Prefeito do Distrito Fe-
deral Antônio Prado Junior como dirigente esportivo do C. A. Paulistano, Associação Paulista de 
Sport Atlhetico (APEA) e Liga Amadora de Futebol (LAF). Pertencente a uma das famílias mais 
ricas do Brasil, foi o maior símbolo da defesa intransigente do esporte amador, liderando uma ten-
tativa de manter o futebol paulista dentro do regime amadorista entre 1926 e 1929, tal defesa levou 
ao encerramento do departamento de futebol do CA Paulistano, um dos clubes mais importantes 
do país naquele momento. Partindo do principio que o esporte é um elemento integrante do con-
texto social mais amplo, capaz de apresentar, refletir ou representar uma série de fenômenos do 
universo social do qual faz parte. Pretendo mostrar os conflitos dentro do futebol paulista em um 
momento de transição do regime amador para o profissional através da análise do pensamento 
desse dirigente, indo além da visão tradicional que o vê como um representante do elitismo rei-
nante nos primórdios do futebol, mas como possuidor de um pensamento que enxerga o esporte 
com um caráter civilizador e regenerador.

Cleber Eduardo Karls
• Os “centauros da campanha” e seus crioulos: o turf à gaúcha da Porto Alegre do século XIX

O turf foi um esporte muito popular na capital do Rio Grande do Sul no século XIX. Em Porto Ale-
gre, eram quatro os hipódromos que recebiam disputas ao final do período oitocentista. Esta prá-
tica procedente da Europa conquistava, cada vez mais, simpatizantes entre os gaúchos brasileiros 
que aproveitavam a sua intimidade, ou pelo menos a sua proximidade com a lida campeira para 
praticarem, apostarem, torcerem pelos seus jockeys (ou ginetes como também são chamados no 
Rio Grande do Sul) e cavalos preferidos. A tradição e a modernidade se relacionavam intimamente 
em uma Porto Alegre que buscava crescer, se civilizar, entrar em contato com hábitos considerados 
evoluídos, mas que tinha na associação de grande parte dos seus habitantes com o campo e com o 
trato com os animais uma característica marcante. A própria imprensa da época denotava muitos 
elogios, incentivava e associava o povo do Rio Grande do Sul ao cavalo, naturalizando esta relação 
entre o sulista e o eqüino. Em mais de uma oportunidade os cavaleiros sul-riograndenses foram 
comparados a “centauros da campanha” ou mesmo a heróis. Por outro lado, a prática do turf e a 
sua expansão era uma demonstração da modernização que passava por Porto Alegre. O hipódro-
mo seria o local de desenvolvimento de hábitos civilizados, modernos, um aperfeiçoamento da 
rudimentar, quase selvagem carreira, tratada como “sistema muito primitivo, isto é, corredores em 
manga de camisa, com o lenço amarrado na cabeça e em cavalos não encilhados”. Era necessária 
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a “evolução”, a adequação da prática tão comum entre os sul-riograndenses ao modo europeu. 
Acontece que a modernidade “à gaúcha” tinha as suas peculiaridades. Aliava muitas vezes novas 
práticas importadas da Europa a antigas tradições locais. Turf com carreira, ginete com jockey, can-
cha reta com hipódromo. Porto Alegre demonstrava como o esporte se relacionava e se adaptava 
às condições e tradições locais. O turf “à gaúcha” não deixou de agregar características do moderno 
esporte britânico, suas regras, seus termos estrangeiros. No entanto, encontrou no sul do Brasil um 
povo com hábitos tão híbridos quanto se tornou o esporte que no Rio Grande do Sul foi praticado. 
Para esta apresentação, propomos algumas considerações baseadas na investigação da imprensa 
de Porto Alegre do século XIX, onde buscamos destacar o surgimento do turf enquanto prática 
esportiva moderna, seu desenvolvimento, assim como a assimilação e aplicação dos discursos de 
modernidade oriundos do velho continente na sua relação com o esporte e as tradições sulinas. 
Enfim, buscamos analisar as especificidades de Porto Alegre em um contexto de esportivização e 
modernização.

Rafael Fortes Soares (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO))
• O surfe na história do esporte no Brasil

O artigo tem o objetivo de discutir o lugar do surfe no universo da produção historiográfica bra-
sileira sobre esporte. Para tanto, desenvolve-se em duas seções. A primeira analisa o processo his-
tórico através do qual esta prática foi assimilada em diferentes regiões, ao mesmo tempo em que 
discute o modo como certas narrativas a respeito dessa história vão se consolidando. Nesse sen-
tido, as questões do pioneirismo e da centralidade do Rio de Janeiro são analisadas criticamente 
no contexto da produção historiográfica recente. O modo como estas questões são tratadas no 
universo do surfe não é propriamente original ou único, mas repercute um imaginário e um modo 
típico e usual de representação histórica sobre o esporte no Brasil, de maneira mais geral. Isto é, a 
historiografia brasileira dos esportes tem enfatizado que o desenvolvimento de modalidades es-
portivas em todo o país teria sido um reflexo de episódios acontecido nas maiores cidades, o que 
deve ser apreendido com algumas reservas, segundo considerações que apresentamos. A segunda 
seção do artigo aborda as teses e dissertações defendidas sobre o assunto nos últimos dez anos, 
propondo uma espécie de agenda de investigação para a história do surfe no Brasil, tendo em vista 
o diálogo estabelecido com a história do esporte e a escassez de pesquisas sobre a modalidade.

Leonardo Brandão (FURB - Blumenau/SC)
• História da proibição do skate em Blumenau (1999-2008)

Este trabalho se insere num domínio historiográfico conhecido como “História do Esporte”. Fruto 
da abertura aos novos temas, problemas e fontes, catalisada pela renovação dos estudos históricos 
durante o século XX, a “História do Esporte” visa contextualizar, discutir e problematizar as práti-
cas esportivas a partir de elementos culturais, políticos, sociais e econômicos. Neste trabalho em 
específico, tomamos como estudo de caso a prática do skate, atividade usualmente inserida no 
âmbito dos “Esportes Radicais” e que, nas últimas décadas, vem sendo praticada por um conjunto 
significativo de jovens no Brasil. O recorte geográfico da pesquisa é o município de Blumenau, lo-
calizado no Estado de Santa Catarina e geralmente lembrado por ser palco da Oktoberfest. Nesta 
cidade, a prática do skate foi proibida pela Lei Ordinária nº 5211, que entrou em vigor no dia 17 de 
maio de 1999, sendo revogada somente em 2008, durante a gestão do prefeito João Paulo Kleinü-
bing. Assim, a proibição da prática do skate em Blumenau durou aproximadamente 10 anos, uma 
extensão de tempo bem maior do que aquela que perdurou na cidade de São Paulo, onde essa 
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prática também ficou proibida de 1988 a 1990. Para compreender os motivos que levaram o skate 
a ser proibido na cidade de Blumenau, foi realizada uma pesquisa com base em fontes impressas, 
jornais e revistas, e também através de entrevistas com os principais atores sociais envolvidos com 
a prática do skate nessa cidade. O objetivo foi analisar tanto os motivos que levaram a proibição 
dessa atividade em Blumenau quanto seu retorno à legalidade, mapeando a ação dos principais 
agentes desse processo e também narrando os episódios que envolveram os atos de restrição e 
coibição à atividade, geralmente efetuados pela guarda municipal. Concluiu-se que, embora a proi-
bição da prática do skate tenha sido decretada por lei municipal no ano de 1999, uma coibição 
bastante rígida a essa prática já existia desde o final da década de 1980 em Blumenau. Além disso, 
o retorno a legalidade da prática, ocorrido com a revogação da lei no ano de 2008, foi conquistada 
através da pressão organizada dos skatistas, liderada por George Gonçalves, Presidente da União 
Blumenauense de Esportes Radicais (UBER), e com o apoio da revista 100% Skate, uma publicação 
nacional especializada nessa atividade.

Vivian Luiz Fonseca (UERJ/ CPDOC - FGV)
• Capoeira-Esporte (e/)ou patrimônio? Considerações sobre o contexto de produção do 

primeiro pedido de Registro da Capoeira arquivado no IPHAN.
O presente trabalho busca analisar o contexto no qual o(s) pedido(s) de reconhecimento da Ca-
poeira como Patrimônio Cultural do Brasil foram gestados. Ainda, quais os significados associados 
à Capoeira em suas solicitações de titulação, procurando analisar como as percepções da prática 
como esporte e patrimônio cultural são articuladas nesses pedidos. A partir do estudo de caso da 
Capoeira, busca-se perceber a diversidade de atores sociais e questões às quais estão associadas es-
sas ações preservacionais no Brasil, assim como, em que medida essas demandas passam a compor 
suas estratégias de luta por direitos. Patrimonializada em julho de 2008, a Capoeira foi reconhecida 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro em reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), instituição federal vin-
culada ao Ministério da Cultura. O patrimônio ao qual a Capoeira está relacionada – intangível ou 
imaterial – é recente e, no caso brasileiro, até o ano 2000, a política de preservação do país estava 
restrita ao tombamento. Os primeiros Registros de patrimônio imaterial aconteceram dois anos 
depois, em 2002, e titularam o “Ofício das Paneleiras de Goiabeiras” e a “Arte Kusiwa - pintura 
corporal e arte gráfica Wajãpi”. Quatro anos após os primeiros Registros, em 2006, o processo de 
Inventário da Capoeira é aberto no âmbito do IPHAN atendendo à solicitação do Presidente da 
instituição à época, Luiz Fernando de Almeida. A despeito da solicitação que culminou na abertu-
ra do processo datar de fevereiro de 2006, o primeiro pedido de reconhecimento patrimonial da 
Capoeira nos remete ao ano de 2004, e é assinado pela Deputada Federal Alice Portugal do Partido 
Comunista do Brasil/ Bahia (PCdoB). A solicitação de 2004 traz à tona articulações políticas pro-
movidas por setores de capoeiristas baianos que, via fomento da Capoeira-patrimônio, buscavam 
um contraponto ao entendimento da Capoeira-esporte e às tentativas de controle e regulamenta-
ção dos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física. Mesmo sendo fruto de uma política de 
preservação patrimonial relativamente nova, o Registro de bens imateriais passou a compor não 
apenas o cardápio de possibilidades do MinC e seu órgão de salvaguarda do patrimônio, como 
também de grupos e comunidades produtoras dos bens culturais em busca de direitos e reconhe-
cimento.

Diana Mendes Machado da Silva (Universidade de São Paulo - FFLCH-História)
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• Usos e representações do corpo no futebol popular de São Paulo nas primeiras décadas do 
século XX: o caso da Associação Atlética Anhanguera
Ao figurar como um ícone de modernidade, o futebol engajou variados grupos da cidade de São 
Paulo tornando-se ao mesmo tempo um canal de comunicação e um objeto de disputa entre eles. 
Ao acompanhar momentos da trajetória da Associação Atlética Anhanguera, fundada por ítalo-
-brasileiros, foi possível notar um núcleo de práticas corporais e de representações associados ao 
futebol e à cultura imigrante durante as primeiras décadas do século XX. Primeiramente, um tom 
bastante pejorativo adjetivou a prática dos populares nas várzeas e nos subúrbios em oposição 
à valorização do chamado futebol de elite. Aos poucos, a valorização dos imigrantes moradores 
dessas regiões e de seu modo de vida por periódicos como “A Gazeta Esportiva” modificou essa 
visão. O futebol praticado no subúrbio passou então a ser visto como um espaço da produção de 
talentos por ser vivido de maneira livre e criativa, imagem que perdura em expressões como “amor 
à camisa”, “celeiro de craques”, entre outras.

André Alexandre Guimarães Couto (CEFET/RJ)
• Os donos das letras no Jornal dos Sports – breves apontamentos na fronteira entre história e 

biografia
Neste trabalho procuramos apresentar de forma breve as perspectivas de trabalho acerca de nos-
sas fontes, as crônicas esportivas publicadas no Jornal dos Sports, no período de 1950 a 1958. Nos-
so eixo cronológico se justifica por continuarmos nossas pesquisas que se iniciaram no Projeto de 
Pesquisa “A hora e a vez dos esportes: a criação do Jornal dos Sports e a consolidação da imprensa 
esportiva no Rio de Janeiro (1931-1950)” e que resultou em uma Dissertação de Mestrado no Pro-
grama de Pós-Graduação em História Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/
FFP).
Se naquela ocasião pretendíamos escrutinar as origens e a consolidação de um periódico esportivo 
e suas relações com a política interna brasileira, dentre outras questões importantes, nosso projeto 
atual visa pesquisar as crônicas esportivas deste mesmo jornal ao longo de um período significativo 
– a década de 1950 - para pensarmos este gênero híbrido na formação de opiniões e na constitui-
ção de um processo de fidelização do leitor.
Chegamos até aqui pensando não somente nas características e nuances do nosso objeto e fonte 
de pesquisa, as crônicas esportivas, mas também em que conjuntura histórica e editorial elas eram 
publicadas, ou seja, como era o jornal em que os textos eram parte integrante e importante do 
mesmo, assim como foi relevante conhecer um breve panorama deste tipo de produção literária e 
jornalística na cidade do Rio de Janeiro.
A partir de agora, poderemos refletir, finalmente, sobre a produção dos nossos cronistas do JS e, 
desta forma, traçar um quadro comparativo das principais formas de estilos textuais das crônicas 
no referido jornal. Apesar da orientação editorial do JS voltada para uma defesa irrestrita do espor-
te organizado e dos interesses dos clubes do Rio de Janeiro, dentre outras campanhas do jornal, po-
demos perceber a forma autônoma dos cronistas de contar boas histórias e, portanto, de criação 
de representações culturais e sociais em torno do universo esportivo. 
Nossa hipótese, a central de nosso trabalho, é de que apesar da importância de Mário Filho para a 
construção de um novo jornalismo esportivo por meio de um diferente modo de noticiar os jogos 
e os esportes como um todo, na redação de editoriais e na direção do jornal, não devemos acredi-
tar na mitológica interpretação da imprensa (que persiste até os dias atuais) no esquecimento de 
outros importantes autores/cronistas.
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Jhonatan Uewerton Souza (Instituto Federal do Paraná (IFPR))
• De chuteiras e gravatas: apontamentos sobre a relação entre futebol e poder público na 

Curitiba das primeiras décadas do século XX
Nos últimos anos, a realização da fase final da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Brasil, reascendeu um debate - que já vinha se encaminhando 
desde, pelo menos, a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 - sobre as relações, nem sempre 
lícitas e transparentes, entre o universo dos esportes e o poder público. Ao que parece, entretanto, 
esse interesse repentino no tema não foi acompanhado de um esforço mais profundo de compre-
ensão e historicização desse fenômeno. Não obstante as marcantes diferenças contextuais, é pos-
sível afirmar que aproximações, esporádicas ou estruturais, entre o meio futebolístico e o campo 
político institucional é uma realidade desde a chegada dessa prática esportiva no país. 
Partindo da hipótese que as relações entre futebol e política são mais antigas do que se costuma 
supor, nesse artigo analisaremos as relações entre os principais clubes e ligas de futebol de Curitiba 
e o poder público municipal e estadual, nas décadas de 1910 e 1920, com o objetivo de compre-
ender a natureza e dimensão dessas relações, bem como os interesses de ambos os atores sociais 
- ligas de futebol e Estado - na edificação dessas relações.
Embora boa parte da literatura e da memória produzida sobre o futebol indique a “Era Vargas”, em 
especial o Estado Novo, como o período de maior aproximação entre as instituições dirigentes do 
futebol e o Estado, ao menos em Curitiba, essa realidade antecede a década de 1930. Com efeito, 
desde a formação dos primeiros clubes e ligas, passando pela inserção de equipamentos esportivos 
na reforma urbana da cidade, pela proibição do futebol de rua, nos eventos cívicos por ocasião 
da primeira guerra mundial e nos pedidos de auxílio para a construção de praças esportivas, em 
todos essas ocasiões, aproximações entre instituições esportivas e poder público foram verificadas. 
Como desdobramento dessa relação, em agosto de 1921, os clubes filiados à Associação Sportiva 
Paranaense se engajaram na campanha para deputado estadual do presidente da ASP, Antonio 
Jorge Machado Lima, campanha que ficaria conhecida pelo epíteto “candidatura esportiva” e que 
tinha como uma de suas principais bandeiras o estímulo à disseminação da prática esportiva, reco-
nhecendo as entidades desportivas como e a imunidade tributária às associações promotoras de 
atividades físicas e/ou esportivas.

André Luiz Rodrigues Carreira (Colégio Stella Maris)
• Futebol, classe trabalhadora e as transformações urbanas da cidade de Santos no início do 

século XX
O presente estudo, desenvolvido como parte de tese de doutorado no Programa de Pós-Gradua-
ção em História Social da Universidade de São Paulo, tem como objetivo central analisar as relações 
existentes entre o surgimento das primeiras agremiações esportivas dedicadas à prática de futebol 
na cidade de Santos e a classe trabalhadora local, identificando o espaço ocupado por essas inicia-
tivas no processo de transformações urbanas e sociais ocorrido na cidade de Santos nas primei-
ras décadas do século XX. A pesquisa pretende recuperar a ação dos diferentes grupos existentes 
na sociedade santista do período abordado, procurando problematizar os interesses em jogo e 
compreender como o futebol – visto aqui como elemento fundamental para a compreensão da 
cultura e das experiências dos sujeitos em questão – participou desse processo. Entre os objetivos 
específicos dessa pesquisa, pretendo estabelecer uma espécie de “cartografia” do futebol na cidade 
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de Santos no período citado, identificando os clubes criados e os setores sociais representados por 
eles. Por fim, pretendo cotejar os materiais produzidos por essas agremiações esportivas com os 
periódicos da cidade, produzidos pela classe trabalhadora ou de caráter comercial, procurando 
compreender de que forma o então nascente futebol era retratado nessas publicações. A análise 
desses materiais parte do pressuposto de que o passado não nos lega testemunhos neutros e obje-
tivos e que todo documento é suporte de prática social, e por isso, fala de um lugar social e de um 
determinado tempo, sendo articulado pela/na intencionalidade histórica que o constitui. Procuro, 
nessa direção, entender o esporte – o futebol, especificamente – como linguagem constitutiva do 
social, detendo uma historicidade e peculiaridade próprias, requerendo ser trabalhado e compre-
endido como tal. Assim, pretendo discutir a cultura – representada aqui pela prática esportiva do 
futebol – não como um campo de construção de harmonias e consensos, mas como um meio de 
efetivação de disputas e embates entre diferentes práticas e tradições, procurando, no caminhar da 
investigação, indagar na experiência de sujeitos diversos as múltiplas possibilidades de significado 
que se engendravam no processo de construção da sociedade santista do início do século passa-
do. A linha metodológica adotada encontra apoio em autores como Hilário Franco Júnior (2007), 
Richard Giulianotti (2010), Leonardo A. de Miranda Pereira (2000), Luiz Henrique Toledo (2000) e 
Fátima Martín Rodrigues Ferreira Antunes (1992).

Alvaro Vicente Graça Truppel Pereira do Cabo (UCAM (Universidade Cândido Mendes)
• O mundial da Argentina: Nacionalismo e defesa da pátria em “la fiesta de todos”

O presente artigo tem como foco o nacionalismo e a mobilização social em torno da Copa do 
Mundo realizada em 1978, apresentando uma contextualização histórica da organização do tor-
neio na Argentina e representações coletivas geradas por veículos tradicionais da imprensa do país 
até a cerimônia de abertura do mundial.
Este trabalho analisa principalmente os esforços do regime ditatorial comandado pela Junta militar 
presidida por Rafael Videla em utilizar o torneio como uma metáfora de integração nacional e uma 
resposta a uma suposta “campanha anti-Argentina” além do conteúdo retórico de articulistas do 
jornal Clarín e da revista esportiva El Gráfico as vésperas do torneio. 
Os militares retornaram ao poder com o golpe de 24 de março de 1976 que derrubou Isabel Perón 
e deu início a uma nova ditadura militar no país. A repressão se intensificou durante os anos iniciais 
do período conhecido como o “Processo” que vai se caracterizar por um período de autoritarismo, 
censura, , tortura, mortes, mas também celebrará uma espécie de consenso tácito em torno de 
alguns acontecimentos históricos entre veículos da imprensa e grande parte da população, como 
por exemplo o Mundial de 1978.
Os articuladores do “Processo” receberam a organização do mundial de 1978 como um provável 
“presente de grego”. Os questionamentos da opinião pública internacional, sobretudo com a cria-
ção do COBA (Comité d’Organisation pour le boycote a la Coupe du Monde en Argentine), as pos-
síveis retaliações de órgãos internacionais à realização do evento e as esperanças dos adversários 
do regime preocupavam a junta militar com o que eles denominaram “campanha anti-Argentina”.
Todavia, os esforços do Estado para a realização de um evento modelar com intenso apelo nacional 
foram enormes com altos investimentos em infraestrutura e remodelação dos estádios. A organi-
zação do campeonato mundial de futebol passou a ser planejada como um assunto de grande in-
teresse nacional visto que a própria imagem do país para os dirigentes do regime estava em “jogo”. 
A partir de uma metodologia da Nova Histórica Política foram utilizadas obras da História Con-
temporânea da Argentina e de História do Esporte para descrever a conjuntura do país nos anos 
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setenta, além de fontes primárias do jornal Clarín e da Revista esportiva El Gráfico nos meses que 
antecederam a organização do evento.
A ideia de coesão nacional a partir da valorização do sentimento de pertencimento é um elemen-
to fundamental dentro da argumentação dos articuladores nos veículos analisados reforçando o 
discurso nacionalista e estabelecendo representações coletivas a partir da organização do evento e 
da identificação com o selecionado que se tornaria campeão do mundo.

Ernesto Sobocinski Marczal (Universidade Federal do Paraná)
• Por que (não) devemos fazer o Mundial 78? Amostras do embate público sobre a realização 

da Copa do Mundo na Argentina.
Ao longo do século XX, as Copas do Mundo de futebol verificaram o aumento exponencial de seu 
apelo como um produto da cultura de massas. Para além da disputa esportiva, os Mundiais da FIFA 
adquiriram a conotação de grandes eventos midiáticos, capazes de atrair a atenção de milhares de 
pessoas. Em reiteradas ocasiões a preparação e andamento do evento deixaram de ser uma preo-
cupação apenas dos aficionados pelo esporte, de federações e dirigentes para também se tornar 
objeto de interesse institucional de empresas privadas, órgãos públicos e do Estado em diferentes 
níveis, seja em suas ramificações nacionais, regionais ou locais. 
O crescimento do envolvimento estatal na organização e promoção dos campeonatos contribuiu 
para um aprofundamento das dimensões políticas da competição, que não se restringiam mais 
a viabilizar as partidas e o debate em torno dos resultados, mas envolviam a divulgação da ima-
gem dos países envolvidos, a capitalização política da atenção midiática destinada a competição, 
interna e externamente, além da possibilidade de efetivar uma série de negócios, inclusive com o 
investimento do dinheiro público. Embora esses elementos estejam presentes em praticamente 
todas as competições desse tipo até o momento, alguns eventos em especial experimentaram tan-
to o acirramento quanto a exposição de suas dimensões políticas, sobretudo pelas circunstâncias 
particulares nas quais se desenvolveram. Um dos exemplos mais célebres e sobre o qual dirigimos 
nosso olhar, é a Copa do Mundo da Argentina, em 1978, que ocorreu sob o signo da ditadura 
militar de Videla, Agosti e Massera. Contudo, essa comunicação não se volta para o momento da 
competição em si, tomada por polêmicas quanto a sua instrumentalização política, com suspeitas 
de interferência externa nos jogos, mas para o final de 1975, instante em que o governo de Isabel 
Perón agonizava e a crise socioeconômica colocava em xeque as possibilidades de a Argentina se-
diar o Mundial de 1978. 
Com base nas considerações de Gabriel Tarde sobre a conformação de uma opinião pública e o 
papel dos veículos de imprensa nesse processo, buscou-se analisar como se configurava o debate 
em torno do Mundial de 1978 a partir das posições de dois locutores públicos: o radialista José Ma-
ría Muñoz, favorável a realização do evento no país, e o jornalista Dante Panzeri, um de seus mais 
ferozes detratores. As posturas desses autores foram sintetizadas em dois artigos publicados na 
revista Chaupinela, de novembro de 1975, de maneira a apresentar, sob pontos de vistas opostos, 
as dimensões políticas atribuídas a Copa do Mundo e os embates que permeavam a sua realização. 
Apreciações político-públicas que precederam a concretização do evento sob a tutela da ditadura 
militar.

Bruno Duarte Rei
• “Taça Independência” (1972): futebol, propaganda e consenso em tempos de milagre

A relação entre a mobilização da prática esportiva e a construção de identidades nacionais é tema 



1035

que tem recentemente recebido maior atenção por parte de historiadores. O presente trabalho, 
alinhado com esses esforços, analisa o uso do futebol como estratégia de propaganda política no 
âmbito da “Taça Independência” – torneio internacional realizado entre 11 de junho a 9 de julho 
de 1972, como parte da programação oficial das comemorações do Sesquicentenário da Indepen-
dência brasileira. Intenta-se discutir como, no contexto das festividades em questão, a presença 
de um campeonato futebolístico se relacionou com um processo de legitimação simbólica da di-
tadura militar, notadamente por meio da exaltação de alguns elementos identitários, tendo em 
conta reforçar um imaginário otimista sobre o país. Ademais, trata-se o futebol como um objeto 
privilegiado para compreensão das relações estabelecidas entre regime militar e sociedade civil em 
sua complexidade. Dentro dessa perspectiva, de um modo articulado com o estudo do fenômeno 
da propaganda política, também pretende-se debater como a “Taça Independência” constituiu-se 
em um mecanismo de reafirmação de um consenso social estabelecido sob a ditadura militar.

Marlene de Fáveri (Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC)
• Copa do Mundo: mídias e turismo sexual em Florianópolis (SC).

No mês de fevereiro de 2014, durante os preparativos para a realização da Copa do Mundo de Fu-
tebol no Brasil, Florianópolis recebeu a delegação de técnicos das seleções classificadas, bem como 
jornalistas de todo o mundo, sendo aproximadamente 300 pessoas. Setores ligados ao turismo e 
à imprensa deram destaques especiais ao evento, na expectativa de revigorar o turismo interna-
cional e mostrar o potencial acolhedor do estado de Santa Catarina, em especial de Florianópolis. 
No primeiro dia do evento, o jornal Diário Catarinense distribuiu um Suplemento Especial, uma 
espécie de guia turístico da cidade, com o título Welcome to Floripa; estampava na capa a publi-
cidade de uma casa noturna, o Bocarra Club, com imagens de mulheres em poses eróticas, numa 
evidente apologia ao turismo sexual. Analiso os impactos midiáticos dessas imagens, oferecidas 
como objeto de desejo; cartas trocadas entre um órgão público e esta mídia; as ressonâncias desta 
publicação em leitores/as a respeito do turismo sexual; e os usos de imagens femininas na mídia, na 
perspectiva das relações de gênero.

Luciana Ferreira Angelo (Instituto Sedes Sapientiae)
• Gestão da carreira esportiva: o futebol olímpico em destaque

São poucos os estudos sobre gestão de carreira esportiva abordando os processos de transição, 
seus ciclos e a pós-carreira atlética nas Ciências do Esporte. É também incomum o uso de méto-
dos de pesquisa que utilizam entrevistas abertas com atletas e pós-atletas que abordam de forma 
abrangente a vida do atleta onde esse tópico está inserido. No caso específico do futebol o jornalis-
mo de uma forma geral costuma explorar esse tema, principalmente com a intenção de denunciar 
situações de contradizem o glamour e a visibilidade que o atleta vive durante a fase produtiva da 
carreira. A modalidade foi escolhida pelo poder de influência nas políticas públicas nacionais, e 
por apresentar um grupo expressivo de atletas que vivenciou tanto a fase amadora quanto a pro-
fissional. O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar como se dá o processo de gestão da 
carreira esportiva entre atletas olímpicos do futebol que também viveram uma carreira longeva no 
futebol profissional a partir da perspectiva da transformação da identidade nos diferentes ciclos 
que compõem a carreira do atleta. Busca discutir os processos de formação de identidade atlética, 
bem como as formas de gestão profissional da carreira esportiva apontando significados e sentidos 
no decorrer do seu desenvolvimento, em sua finalização e na construção de uma nova carreira. 
Para tanto foram intencionalmente selecionados 12 atletas, 10 deles já afastados da atividade pro-
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fissional e 02 atletas ainda em atividade, todos eles acima de 33 anos de idade, originários de várias 
regiões do Brasil. Para tanto foi utilizado o método das narrativas biográficas de atletas brasileiros 
que fizeram parte de pelo menos uma seleção brasileira que participou de uma edição dos Jogos 
Olímpicos entre as décadas de 1960 e 2000. A tese defende que a gestão da carreira esportiva é 
feita na relação que o indivíduo tem com sua carreira subjetiva e com a carreira construída social-
mente, viabilizando o conceito de carreira como projeto de vida seguindo as ideias propostas pelo 
paradigma Life Design. Os resultados apontam para a necessidade do atleta existir como unidade 
dentro de um espaço social, esportivo, pessoal e profissional transformando e renovando seu en-
tendimento sobre si mesmo, sobre o mundo exterior, cuidando da sua própria existência.

Karina Barbosa Cancella (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• A participação das Forças Armadas brasileiras na organização dos Jogos Latino-Americanos 

de 1922
Em 1922, o Brasil comemoraria o centenário de sua independência política de Portugal. Dentre as 
inúmeras festividades planejadas para as comemorações, foram realizados os “Jogos Olympicos La-
tino-Americanos” ou “Jogos Athleticos Sul Americanos” ou “Jogos do Centenário” (as três nomen-
claturas foram utilizadas para designar o mesmo evento). Para a realização das competições, foram 
conjugadas ações de grupos e entidades esportivas civis e militares. Este artigo visa discutir como 
se configurou a participação de integrantes das Forças Armadas brasileiras no processo de organi-
zação desses eventos esportivos e os desdobramentos dessas atuações para o campo da atividade 
física sistematizada no interior das Forças Armadas em atividade naquele momento (Marinha do 
Brasil e Exército Brasileiro). Para tal, empreendeu-se uma pesquisa histórica no campo da História 
do Esporte a partir de um corpus documental composto por fontes documentais e de impren-
sa (PINSKY, 2006), analisados a partir do método de “análise crítica de documentos”. (CALADO; 
FERREIRA, 2005). As análises e discussões apontaram que a experiência adquirida na participação 
das Ligas Esportivas Militares e de atletas das Forças Armadas nos Jogos Latino-Americanos e nas 
competições militares realizadas em paralelo ao evento principal ocasionaram uma intensificação 
nas ações de promoção da educação física e dos esportes entre os militares brasileiros a partir da 
década de 1920. Os principais exemplos desse processo foram a efetiva fundação das Escolas de 
Educação Física nas duas forças para formação de monitores com responsabilidade de divulgar a 
prática de atividades físicas e esportivas e o estabelecimento da obrigatoriedade da educação física 
entre os militares.

Euclides De Freitas Couto (Universidade Federal de São João del Rei), Marcus Vinícius Costa 
Lage
• O conservadorismo mineiro e a Copa do Mundo: análise histórica da cobertura jornalística 

do Estado de Minas em tempos de preparativos para o Mundial de 1950 em Belo Horizonte
A preparação para a Copa do Mundo de futebol no Brasil em 1950 pode ser problematizada a 
partir das diretrizes formuladas pelos EUA para o novo concerto mundial pós-Guerra, pautadas, 
sobretudo, na liberdade do capital estrangeiro, que encontravam ressonância nas exigências e inge-
rências da FIFA. Desejoso de despontar como nação preeminente no cenário internacional, o Brasil 
estreitou laços diplomáticos com os EUA e abriu portas para o capital. No sentido de compreender 
a realização desse evento no contexto da reordenação política, o presente artigo, ao tomar a cida-
de de Belo Horizonte/MG como estudo de caso, se propõe a analisar historicamente a cobertura 
do jornal Estado de Minas problematizando suas posições ideológicas no bojo do novo modelo 
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político adotado pelo país.

Eduardo José Silva Lima (UFRPE)
• Futebol à moda da casa: a construção do Regionalismo e as disputas culturais.

A cidade do Recife na década de 1920 é o cenário que reside à pesquisa histórica de que resul-
ta tal texto. Numa perspectiva nacional, enquanto estado brasileiro, há um debate em torno de, 
ao menos dois, projetos político-econômicos são eles: Centralismo e Federalismo. É possível reali-
zar uma discussão análoga entre o Nacionalismo e Regionalismo no campo cultural. Pois, é nesse 
momento histórico (anos de 1920) que percebemos, de forma mais efetiva, a construção de uma 
identidade nacional e, como contraponto, a consolidação de uma identidade regional na capital 
pernambucana. Nesse ponto fazemos a interlocução entre projetos políticos nacionais e projetos 
culturais regionais. Entendemos que os campos político e cultural estão imbricados, não é possível 
analisa-los de forma separada. Este trabalho tem como objetivo entender o futebol, enquanto uma 
pratica cultural polissêmica, como um meio, uma forma para o estudo do sentimento regionalista 
presente no Recife da década de 1920. Sentimento este, expresso de várias formas, encontrou no 
futebol uma maneira de alcançar um grande número de pessoas, já que, o esporte estava dentro do 
que podemos chamar de “cultura de massas”. A construção de uma identidade regional através do 
futebol é um ponto relevante do trabalho, pois demonstra como a cultura é um campo de dispu-
tas e conflitos com base teórica no historiador inglês Edward Palmer Thompson. Discutiremos nas 
linhas que seguem a difusão das ideias regionalistas expressas nos jornais e revistas recifenses da dé-
cada de 1920, a participação do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre nesse processo e como o 
futebol se tronou um campo de disputas entre projetos sociais. A pergunta a ser respondida é: de 
que forma o futebol foi aos poucos tomando tons regionais ao ponto de ser representante da força 
do estado de Pernambuco? Justamente no contexto no qual Pernambuco diminui sua relevância 
no cenário nacional em questões políticas e econômicas, práticas culturais vão sendo resignificadas 
e se tornando representantes de um movimento reacionário a esse processo, um movimento de 
tons regionalistas, mas que não era estatutário, tampouco organizado de forma hierarquizada.

Elcio Loureiro Cornelsen (UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais)
• Imagens do negro no futebol brasileiro

Nossa contribuição visa à construção de um breve panorama de imagens do negro no futebol 
brasileiro. Enquanto construtos discursivos, tais imagens registram não apenas modos de represen-
tação do negro, como também momentos da história do futebol e da conformação social no país. 
Tomaremos por base diversas fontes, desde imagens fotográficas, relatos de jogadores, crônicas, 
ensaios, poemas e letras de canções, seguindo um método analítico que nos permita refletir sobre 
as imagens em seu caráter discursivo. Para tanto, trataremos de temas como memória, identidade 
nacional e racismo.
A história do futebol e a questão racial no Brasil apresentam diversas facetas, várias delas já cristali-
zadas em forma de mito desde a chegada do “esporte bretão” ao país, na última década do século 
XIX. Não faltaram arautos para cantar as façanhas e feitos futebolísticos nos mais diversos âmbitos 
e meios.
Sem dúvida, a relevância do futebol para a sociedade brasileira e para o imaginário nacional vai 
muito além dos aspectos esportivos propriamente ditos, ou mesmo dos aspectos culturais. Tendo 
passado por diversas e significativas transformações, o futebol ainda permanece como um dos vér-
tices para se pensar conceitos cada vez mais fluidos em franca era de globalização, como “nação”, 
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“identidade” e “raça”. Este último, aliás, pouco ou nada traduz a diversidade étnica de uma socieda-
de como a brasileira, e ainda traz consigo um ranço de épocas em que vigoravam teorias eugênicas 
e racialistas pseudo-científicas das primeiras décadas do século XX.
Nesse sentido, pretendemos construir um breve panorama de imagens do negro no futebol brasi-
leiro, tomando por base, para isso, diversas fontes, desde imagens fotográficas, relatos de jogado-
res, crônicas, ensaios, poemas e letras de canções, enquanto registros autênticos de momentos da 
história do futebol e da conformação social no país. Adotaremos um método analítico que nos 
permita refletir sobre as imagens em seu caráter discursivo. Diversos temas tangenciarão nosso 
percurso, dentre eles, a identidade nacional, a discriminação social e o racismo.

Luciano Jahnecka (Federal University of Santa Catarina)
• Carreiras de futebolistas famosos e não-tão-famosos: dos “pouco-badalados” aos “operários”

Neste artigo pretendo abordar a constituição de alguns futebolistas no momento atual, priorizan-
do aqueles que fizeram parte de um acompanhamento etnográfico com os quais pude realizar 
entrevistas, frequentar suas casas e ao mesmo tempo acompanhar através de fontes imagéticas. 
Conceber o “jogador de futebol” como um símbolo que não detém um significado apriori, mas que 
adquire significados e que portanto é produzido a partir deles. Através da ambiguidade da profis-
são enquanto o reconhecimento de uma categoria, utilizo-me das referências legais da leis Bos-
man e Pelé que reconfiguraram a relação entre “jogadores” e clubes. Tal ambiguidade evidenciada 
também pela categoria auto-referenciada pelos interlocutores, os quais não consideram como um 
trabalho, pois, em sua perspectiva, o trabalho não pode ser “jogar” futebol. Assim pretendo discutir 
o surgimento das categorias de “Direito de imagem”, as “aparições”, “revelações” e a considerada 
“formação” nas disputas entre clubes. Destaco a importância dos entrecruzamentos entre classe 
social e diferenças de gênero para uma espécie de “aposta familiar” no que se refere ao prossegui-
mento de uma carreira no futebol.

Luiz Carlos Ribeiro de Sant’ana (FAETEC)
• Política desportiva e o caso do futebol no Brasil e na Espanha (1964 a 1975)

O presente trabalho consiste em versão adaptada de um capítulo da tese intitulada O Futebol nas 
telas: um estudo sobre as relações entre filmes que tematizaram o futebol, duas ditaduras e pro-
messas de modernidade, no Brasil e na Espanha – 1964/1975 (PPGHC/IFCS/UFRJ – 2013). Posto 
isso, o que veremos neste texto é o seguinte: uma breve síntese do tema do futebol como objeto 
de estudo, destacando-se a relevância sócio-cultural dessa prática nos dois países sob análise; o de-
lineamento igualmente breve de um histórico das políticas estatais para o esporte bretão, levadas 
a cabo pelas ditaduras brasileira e espanhola, no período mencionado; uma súmula comparativa 
entre as duas experiências históricas.

066. História Do Tempo Presente: Acervos, Memórias E Narrativas
Coordenação: Sônia Maria de Meneses Silva, Márcia Ramos de Oliveira

Resumo: O Simpósio objetiva promover a troca de experiência e o debate entre pesquisadores que 
tenham como referência a história do tempo presente em suas diferentes abordagens
e objetos. É nossa intenção também, reunir trabalhos que lidem com linguagens e recursos va-
riados e que atuem tanto na produção histórica, como no trabalho de disponibilização de fontes 



1039

e acervos. Nesse sentido serão bem vindas experiências de laboratórios, centros de memória e 
documentação destinados à guarda e preservação de acervos, produção e divulgação histórica; 
experiências relacionadas ao ensino de história e materiais didáticos; o papel dos meios de comu-
nicação na contemporaneidade, os usos públicos da história e as dimensões políticas da memória; 
as representações iconográficas, literatura; pesquisas que problematizem relatos orais e escritos, 
biografias, filmes, programas de rádio e televisão, publicidade, imprensa, canções e manifestações 
musicais, sítios e blogs na Internet, entre outros. Desta forma, procura-se propor a discussão sobre 
os usos do passado no tempo presente a partir de novas linguagens e produções historiográficas 
desenvolvidas na pesquisa, ensino de história e preservação de acervos.
Justificativa: A História do tempo presente reúne um conjunto de temáticas, objetos e problemas 
que se situam no jogo complexo das demandas contemporâneas. Assim, destacam-se os usos polí-
ticos da memória, linguagens, mídias, culturas políticas, (re)apropriação de acontecimentos histó-
ricos no espaço público, novos lugares de sociabilidades, identidades; transformações na escrita da 
história, bem como, a emergência de novos narradores e narrativas sobre o passado. Nesse univer-
so, consideramos que os lugares de história e de memória tornaram-se cada vez mais heterogêneos, 
bem como, a luta pelo controle destes, a começar pelos próprios processos de governabilidade 
contemporâneos. Tais elementos geraram inquietações que foram ampliadas pela emergência de 
diferentes escritas históricas que evidenciaram um universo complexo de objetos e sujeitos. Sob 
esse aspecto, o século XXI veio demonstrar, de forma contundente, que o conhecimento histórico 
continua sendo um campo em litígio. Assim, pensar o tempo presente é considerar a elaboração 
de narrativas que lidam com uma ampla variedade de recursos simbólicos derivados da tradição 
e de campos de experiência e de expectativas sociais constantemente reconfiguradas. Não po-
demos deixar de mencionar que a valorização crescente dos acervos documentais e laboratórios 
afins, percebidos como possibilidade de projetos relacionados às memórias individuais e coletivas, 
tornou-se também um tema bastante relevante. Este conjunto de preocupações encontra-se pau-
tado pela ampliação do acesso às fontes através das redes digitais e de comunicação, reinserindo 
a prática da pesquisa sob novas perspectivas. Estes elementos nos fazem compreender o tempo 
presente, como um campo em movimento, espaço de fronteiras constantemente distendido e que 
nos desafia a compreender o próprio lugar da história em nossos dias.

Scheyla Tizatto dos Santos (Universidade Federal de Santa Catarina)
• “El nombre del hombre muerto”: memória e narrativa no documentário Personal Che (2007)

A produção de informações, os atos comemoracionistas, os usos políticos de memórias traumá-
ticas, demonstram a relevância dos suportes midiáticos na elaboração da história do tempo pre-
sente. Filmes, documentários, séries, edições especiais de periódicos e canções como produtos da 
indústria cultural carregam mensagens que operam impactos políticos, econômicos e sociais. Estes 
recursos midiáticos podem representar as tensões do contexto no qual foram produzidos, assim 
como, se apropriam do passado na fabricação de suas mensagens, ora como metáfora, ora como 
alegoria. Proponho nesta comunicação discutir as narrativas produzidas no documentário Per-
sonal Che – 2007, lançado entre os tantos eventos que marcaram os 40 anos da morte de Che 
Guevara, que ocorreu na Bolívia. A sequência audiovisual e o entrelaçamento narrativo exploram 
as apropriações feitas sobre o pensamento revolucionário latino-americano nas manifestações in-
dividuais, sociais e culturais que criam e recriam muitas faces de uma memória política. De Bolí-
via à Cuba, passando por Berlim e Hong Kong, os depoimentos coletados pelo brasileiro Douglas 
Duarte e pela colombiana Adriana Mariño delimitam o universo de circulação do pensamento 
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guevarista, e sobretudo seus usos no tempo presente. Tais apropriações se mostram inquietantes 
pelas associações, as quais Guevara não era simpático, a exemplo do capitalismo, do nazismo e do 
cristianismo, afastando assim das ações e dos pensamentos “guevarista” que emergiram a partir 
da década de 1950 de forma incisiva no movimento operário, no movimento estudantil, entre os 
intelectuais de esquerda e nos grupos de guerrilha durante a vigência das ditaduras na América 
Latina. Portanto, busca-se travar um diálogo sobre os usos do passado nos aparatos midiáticos por 
meio de duas perspectivas: o uso do passado como uma disputa pela memória política, e o uso do 
passado como produto cultural midiatizado.

Bruno Ramos Rodrigues
• A Joinville do tempo presente sob a ótica da migração: disputas, tramas e conflitos a partir 

do Grafite e do Movimento Hip-Hop
A cidade de Joinville (Santa Catarina), enquanto local de pesquisa, apresenta inúmeras disputas, 
tensões e discursos relacionados ao caráter identitário e étnico, perpassando por discussões que 
envolvem e remetem aos processos e fluxos de migração ligados tanto ao seu passado de fundação 
durante a segunda metade do século XIX, bem como de uma história ligada ao tempo presente e 
as recentes movimentações dos anos 1980 e 1990. Durante a década de 1970 a cidade catarinen-
se passou por um intenso processo de industrialização, voltando-se principalmente ao setor do 
metal-mecânico, que, por sua vez, atraiu e, sobretudo, necessitou atrair mão-de-obra de diversas 
localidades, dentre ela, a dos (i)migrantes. Este processo trouxe consigo a necessidade de revisar 
e repensar este “novo” fluxo migratório, bem como o seu caráter urbano (infraestrutura). Para 
além do capital humano ligado ao trabalho que ingressou em Joinville, outras práticas, tramas, 
redes-sociais e ideias adentraram os diversos espaços da cidade, acarretando em sociabilidades e 
experiências que, de certa maneira, destoavam, negociavam e abalavam os lastros de uma cidade 
que estabelecia uma nostalgia estetizada ao seu passado germânico, lançando-a em conectividade 
ao global. Dentre estas novas práticas sociais e culturais que configuram a cidade em seu tempo 
presente, tanto pela vinda de (i)migrantes por volta da década de 1980 e 1990, como pelas redes 
abertas por estes, se pode destacar o Movimento Hip-Hop e o Grafite (sendo este uma das tríades 
destacadas do movimento) que demonstram as transformações presentes na Joinville contem-
porânea, tanto em seus espaços físicos urbanos, quanto em sua presença na(s) programação(ões) 
de eventos culturais locais. Estas novas modalidades de vivências e de se introduzir, identificar e 
relacionar com a urbe (e com os demais aspectos que envolvem o mundo e a cidade nos tempos 
atuais) se fizeram de forma conflituosa, tendo como mediador, por vezes, a mídia e seus veículos. 
A presente comunicação busca estabelecer diálogo com a historiografia local, com intelectuais que 
trabalham a temática da (i)migração, e com materiais midiáticos produzidos sobre e na região de 
Joinville acerca destas práticas urbanas, buscando refletir a pluralidade de experiências joinvilenses 
sob a ótica da Migração, da História do Tempo Presente e do Grafite, bem como socializar premis-
sas teóricas de uma pesquisa de mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação da 
UDESC.

Diogo Zomer Perin (Mestrando/UDESC)
• Narrativa histórica por meio de um podcast: canções do Palhaço Carequinha

Este resumo procura relatar a experiência obtida na construção de um podcast como narrativa 
história. O trabalho desenvolvido é considerado como pertencente à História do Tempo Presente 
e dentre as suas possibilidades de estudo, a narrativa histórica construída por meio de recursos 
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sonoros constitui-se como uma das linguagens a serem problematizadas, cabendo também como 
metodologia para ser apresentada a professores que lecionam para o ensino fundamental.
Assim como tema para a construção do podcast foi escolhido problematizar a influência das can-
ções do palhaço Carequinha (George Savalla Gomes) na infância a partir dos anos 1960. As can-
ções do palhaço Carequinha foram mediatizadas pela indústria fonográfica. Possui em sua carreia 
mais de dois milhões de discos vendidos. Por meio da influência da canção é possível identificar 
aspectos moralistas embutidos nas letras que eram veiculadas para as crianças, como por exemplo, 
na letra da canção “O bom menino” de 1960. Dessa forma a história da mídia se faz pertinente, 
pois contempla os meios de comunicação como o rádio, a televisão e o cinema, caracterizando-se 
como campos de estudo que utilizaram elementos sonoros em produtos de entretenimento.
Essa produção teve início com a realização do estágio docência para o Mestrado em História da 
Universidade do Estado de Santa Catarina na disciplina de Imagem de Som da 3ª fase da Gradu-
ação em História da mesma universidade. Os discentes deveriam como projeto final da disciplina 
compreender o processo de construção de um podcast, um arquivo em formato de áudio que por 
meio de recursos como a construção de um roteiro, captação e edição de áudio fossem capazes de 
construir uma narrativa história utilizando recursos sonoros. Junto com a turma realizei os mesmos 
procedimentos. 
Como produto final da experiência, apresento o podcast em formato de áudio, e as etapas para a 
sua construção.

Lucas Braga Rangel Villela (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• O teledocumentário “Documento Especial” como campo de memória na redemocratização.

Este trabalho objetiva problematizar como o campo da televisão foi um importante meio de dis-
putas, não só por audiência, mas por projetos políticos e instrumentos de formação e reforço de 
uma memória social durante a redemocratização no Brasil, especificamente focando no programa 
Documento Especial: Televisão Verdade da Rede Manchete - um programa jornalístico e investiga-
tivo brasileiro em formato aproximado ao Globo Repórter, “só que sem a assepsia que caracteriza 
o jornalismo da Rede Globo”, importando-se com temáticas polêmicas, de cunho social. Vivemos 
em uma sociedade visual, onde as imagens, tanto reais quanto ficcionais, fazem parte de nosso dia 
a dia, pautam nossa percepção, sentidos e atitudes. Nesse contexto imagético, o historiador não 
deve menosprezar a potencialidade das imagens como agentes históricos, como elementos refor-
çadores do imaginário social e da memória coletiva. O audiovisual deve ser privilegiado por seu 
alcance geográfico e por seu papel no tempo presente. A televisão é entendida como, além de um 
produto cultural, um produto social, pautada pelas suas reais condições históricas e suas relações 
sociais, que moldam representações em momentos e cenários distintos, não só transnacionalmen-
te como também nacionalmente. De acordo com Esther Hamburguer: “A TV capta, expressa e 
constantemente atualiza representações de uma comunidade nacional imaginária.” (HAMBUR-
GER, 1999:441). Essa afirmação dialoga com o que afirma a pesquisadora Elisa da Silva Gomes, ao 
alegar que as programações televisivas devem ser entendidas como “prática social que produzem 
efeitos concretos no mundo empírico, fornecem modelos de como agir e estar no mundo” (GO-
MES, 2011:3). A relação da televisão com as práticas sociais é reforçada pela observação de Andreas 
Huyssen, que alega que a partir dos anos 1980, em escala mundial, as imagens televisivas foram 
fundamentais para a ascensão de uma cultura da memória. A crescente exploração da memó-
ria pelos meios midiáticos colabora na expansão de preocupações relativas à memória na esfera 
pública. Com base nesses apontamentos, podemos questionar como os programas jornalísticos 
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articulam uma relação com a memória social brasileira, mapeando e classificando a representação 
de mundo que deve ser indexada em sua programação? Qual o impacto que a transição de um 
modelo expositivo de teledocumentários para um modelo sociológico, com a presença do entre-
vistador agindo sob a realidade representada, exerce perante à sociedade midiática nacional? De 
que forma podemos medir a importância da Estética do Realismo, proposta pelo telejornalismo da 
Rede Manchete, para sua programação se inserir no mercado televisivo?A televisão pode ser um 
instrumento para modelar atitudes, comportamentos, estilos e de formação de opinião?

Fábio Estivallet Di Vaia
• O governo Collor e as privatizações - Falência do setor carbonífero de Criciúma e sua 

influência no movimento migratório na década de 1990
O trabalho aborda as consequências das privatizações levadas a cabo pelo governo Fernando Collor 
de Mello durante o início da década de 1990 na economia da cidade de Criciúma relacionando-
-o ao movimento migratório entre Criciúma e Estados Unidos durante aquele período. O artigo 
foi escrito primeiramente para a disciplina de Migrações Contemporâneas para o programa de 
Pós-Graduação da Udesc – Universidade do Estado de Santa Catarina –. Tal escolha foi motivada 
devido à pesquisa que venho realizando para a escrita de minha dissertação de mestrado FERNAN-
DO AFFONSO COLLOR DE MELLO E REVISTA VEJA: análise do editorial e reportagens publicadas 
durante e após as eleições presidenciais (1989-1992), buscando relacionar o contexto da Era Collor 
com a disciplina cursada. As fontes utilizadas para a escrita do trabalho serão de jornais e revistas 
publicados à época. Desta forma, o artigo engloba política, mídia e tempo presente

Patrícia Carla Mucelin
• Os blogs de moda sob a perspectiva da história do tempo presente

Este artigo parte da nossa pesquisa de doutorado que investiga a ascensão das blogueiras no campo 
da moda, para levantar alguns questionamentos pertinentes à história do tempo presente. Como, 
afinal, as blogueiras se consolidaram como ditadoras de moda, de comportamentos e aparência 
feminina? A partir do momento em que obtêm sucesso e grande divulgação, passam a se dedicar 
exclusivamente aos blogs, tornando dessa maneira, essa atividade de produzir material diário para 
o Blog, uma profissão. Levantamos algumas questões sobre o fazer do historiador a partir de De 
Certeau e vamos utilizar as categorias de Reinhart Koselleck, campo de experiência e horizonte de 
expectativa e também os regimes de historicidade de François Hartog, para pensarmos como o his-
toriador do tempo presente pode tomar a distância necessária para extrair a análise do passado de 
objetos que estão se resignificando, como os blogs. Desta maneira, nosso artigo procura levantar a 
discussão, por meio da análise de entrevistas retiradas de vídeos do Youtube, sobre a profissão das 
blogueiras e a maneira como estão inseridas no mercado da moda, bem como apontar algumas 
especificidades da vida das cinco blogueiras selecionadas como objeto da pesquisa.

Rafael de Almeida Serra Dias (Instituto Universitário de Lisboa)
• Povos Irmãos? Os brasileiros em Portugal: Disputas e negociações identitárias (1986-2007)

Esta comunicação apresenta, a minha pesquisa para a escrita da minha tese de Doutorado reali-
zada em Portugal. Que aborda as disputas e negociações identitárias realizadas pelos imigrantes 
brasileiros em Portugal. A partir deste trabalho de história social, utilizando as metodologias da his-
tória do tempo presente buscou-se desconstruir os discursos e fazer emergir as contradições que 
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envolveram os processos das migrações de brasileiros para Portugal ente os anos de 1986 e 2007. 
Para a realização desde objetivo, foram analisadas diversas fontes históricas como – jornais asso-
ciativos, revistas, jornais religiosos, jornais de grande circulação portugueses, entrevistas orais, listas 
telefónicas, filmes, panfletos partidários, informativos governamentais portugueses entre outros 
registros. Este trabalho se propõe, partindo da produção existente dos vários estudos, a desenvol-
ver uma pesquisa exaustiva sobre o assunto. Possibilitando com isso, uma perspectiva geral sobre 
este movimento, que tomou proporções impactantes na sociedade portuguesa, neste processo de 
assumir a liderança de estrangeiros no em Portugal. As relações entre Brasil e Portugal são inegá-
veis, além de questões históricas comuns, existe uma produção de sentidos e imagens pelos meios 
de comunicação e pelos governos dos respectivos países que (re)alimentam essas proximidades. 
Criou-se até uma expressão que sintetiza essa ideia: “povos irmãos”. Foram utilizados para estabe-
lecer como este processo dinâmico de perpetuação de um grupo migrante se deu em Portugal, em 
relação aos brasileiros.

Rafaela Cobbe Dias
• Um passado para a ciência e um presente para a “metaforização”

A proposição desse artigo é de análise das articulações que envolvem a questão da narrativa, bus-
cando as possíveis aproximações entre história e literatura, entre a dita “realidade” e a ficção; tanto 
em sua forma como conteúdo, a partir, principalmente da leitura dos livros Trópicos do Discurso 
(2001) de Hayden White - considerado nome mais importante associado à linguistic turn - e tam-
bém do livro Como funciona a ficção (2010) do professor de crítica literária, James Wood, que 
analisa o realismo literário, compreendendo os diferentes mecanismos da narrativa ficcional, inqui-
rindo menos sobre a mimese e mais sobre a invenção. Para ilustrar melhor essa relação envolvo, ao 
longo do texto, como fonte de pesquisa proveniente da literatura, o romance A máquina de fazer 
espanhóis (2010), de Valter Hugo Mãe. O livro citado é um exemplo de como a narrativa literária 
apresenta possibilidades para que o historiador possa escrever a partir de novos parâmetros, uma 
vez que Hugo Mãe conjectura sobre a crise contemporânea portuguesa à luz do regime ditatorial, 
considerando a influência da ditadura durante o período em que vigorou, e a que Portugal atual 
ainda sofre. Ou seja, a fonte literária nos suscita tanto aos indícios do tempo presente, uma vez, que 
o protagonista narra suas histórias já no século XXI, mas também nos transporta ao passado ao 
rememorar o período salazarista, fazendo da narrativa literária um espaço de fronteiras temporais 
constantemente distendidas por meio da memória (que ocasiona o fluxo de consciência do pro-
tagonista) e das formas do narrar (que possibilitam abordagens historiográficas mais justapostas 
com a literatura).

Ozias Paese Neves (Universidade Federal do Paraná)
• De olho na Constituinte: imaginação social, inovações e significados no movimento de 

participação popular na Constituinte no Paraná (1985-1988)
O texto integra parte das investigações de doutorado em curso junto ao programa de pós-gra-
duação em história da UFPR que tem como objeto as cartilhas e as memórias do Movimento de 
Participação Popular na Constituinte (MPPC). A construção social da transição política entre 85 e 
88 no Paraná é nosso recorte e dedicaremos atenção nesse texto à analise da imaginação social de 
parte de seus integrantes através das estratégias textuais e políticas de uma cartilha produzida pela 
Pastoral Familiar de Londrina intitulada Cristão: de olho na Constituinte. Nossa pesquisa parte do 
pressuposto de que é necessário aprofundar os estudos sobre o autoritarismo legado pelo regime 
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de 64 ainda incrustrado nos governos civis posteriores. Entendemos a ação do MPPC na intersec-
ção do regime ditatorial e do inconcluso processo de redemocratização na segunda metade dos 
anos 80, particularmente nas disputas em torno do novo pacto político, a Assembleia Nacional 
Constituinte de 87-88. Essa dinâmica é parte de um processo mais extenso de atuação de novos 
movimento sociais iniciados nos anos 70 e que desenvolveram sucessivas pautas posicionando-se 
contra a tortura, em prol da anistia e das Diretas Já. A nossa hipótese é que em meados dos anos 
oitenta visava-se impedir a construção de um pacto político conservador nas eleições de 86 e du-
rante a Constituinte de 87-1988. Para análise dessa história do tempo presente valeremo-nos do 
conceito de imaginação social de Bronislaw Backzo, assim como, dos conceitos de Quentin Skinner 
de ideólogos inovadores e ação ilocutória, a fim de problematizar as guinadas interpretativas, os 
jargões e as estratégias textuais encontradas na cartilha em tela. Tentaremos conferir historicidade 
a certos valores e conceitos importantes para o período e para o grupo em questão, tais como o 
bom cristão, organização/participação popular e democracia. Nesse plano, a análise irá se debru-
çar não apenas nas suas falas, mas também nos seus sileciamentos e estratégias textuais; noutras 
palavras, como seus produtores e idealizadores se inseriam dentro de uma determinada cultura 
política e acionavam a imaginação social daqueles aos quais as cartilhas se destinavam. Concluímos 
percebendo na fonte uma valorização significativa dos termos organização e política em detrimen-
to de democracia, ainda associado com a noção burguesa e dos embates presentes nos anos 60 
e 70. Também vislumbramos que os significados do texto só podem ser compreendidos à luz de 
uma certa aversão à atuação partidária e em prol de uma experiência comprovada, um histórico de 
ações concretas pró-comunidade, tudo envolto à luz de um conjunto de valores cristãos normali-
zadores das condutas dos agentes definidos como o bom pai de família, o frequentador da missa, 
a aquele de conduta ilibada.

Bruno Flavio Lontra Fagundes (Universidade Estadual do Paraná - (UNESPAR) - Campus de 
Cam)
• Aprender com (os cursos de) História: uma encruzilhada vista a partir do primeiro mestrado 

de História brasileiro, em 1972, da UFPR.
A comunicação vem de pesquisa de pós-doutoramento sobre o curso de História da Universidade 
Federal do Paraná, realçando a criação de seu mestrado (1972). Dá-se na perspectiva investigativa 
da História dos Cursos de História e analítica do Tempo Presente, pensado como dimensão tem-
poral sempre em fuga, tempo curto (LUBBE) ou estendido (KOSELLECK) entre passado e futuro. 
Tempo presente que modifica o ser da História ante o axioma do “distante” na reflexão de prati-
cantes positivistas, reflexão, não obstante, que retém o historiador no mesmo lugar acadêmico do 
século XIX. A comunicação nasce da vontade de pensar dificuldades por que passam profissionais 
de História formados só para o universo acadêmico em realidades que demandam dos (ou se dis-
ponibilizam para) eles como oportunidades de atuação não favorecidas pelos cursos. Pesquisa sim, 
Ensino e Extensão não. Eis o padrão!. Assim: por que o historiador se resumiu a ser um especialis-
ta expert? Por que só consegue falar consigo mesmo? Por que é imperito em atividades junto as 
quais a natureza de seu conhecimento lhe permitiria atuar, em conjunturas que mudaram “para 
tantos vivos a relação existencial com a história” (JEAN-PIERRE RIOUX)? Admite-se que os cursos 
sobrevivam de uma formulação institucional executada no instante datado de antes de agora, o 
da implantação da pós-graduação do país, perdurando, hoje, num momento aceito como de crise 
de legitimação da História ante a vida prática, incapaz de oferecer orientação (GUMBRECHT). O 
Mestrado da UFPR é emblemático e facilita a reflexão sobre a trajetória de uma área que vive dile-
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mas no limite, estacionado numa encruzilhada entre o ser publicamente reconhecido e legitimado 
ou o viver indiferente a formar para espaços e iniciativas nas quais o historiador pode ser e agir. Se 
o passado torna-se presente por um processo de presentificação em função da atualidade de seus 
efeitos (LUBBE), avaliar Mestrados de História nascidos há mais de quarenta anos e viventes duran-
te mais de vinte, como o “curso de excelência” da UFPR, é olhar um curso tornado emblemático 
do desenho institucional de cursos de História depois, e ainda hoje, criados, repetindo o padrão. 
Também avaliar a manifestação daquela encruzilhada quando se trata de saber a impopularidade 
da matéria escolar História junto ao público de 50 milhões de colegiais, que prefere histórias on 
line e coevas à história escolar ensinada. Avaliando o curso de mestrado da UFPR de 1972, exaltado 
como “curso que deu certo”, a comunicação reclama atitudes, reconhece a dificuldade de propo-
sição fácil para a resolução de dilemas e propugna ações corajosas de auto-exame dos praticantes 
de História, principalmente naquilo que sejam ações revisoras do que são seus cursos, que lhes 
modelam iniciativas e atividades.

Priscila de Assuncao Barreto Corbo (Colégio Pedro II), Tatyana Marques de Macedo Cardoso 
(UFF/Colégio Pedro II)
• Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II: um espaço de referência para a 

história da educação brasileira
A presente comunicação oral trata da experiência do Colégio Pedro II na conservação e preserva-
ção da memória histórico-institucional através das práticas desenvolvidas pelo Centro de Docu-
mentação e Memória. Aborda principalmente o papel do Núcleo de Documentação e Memória 
no ensino e aprendizagem relativa à história da educação brasileira. Ao longo de sua trajetória de 
177 anos de existência, o Colégio produziu documentos históricos que remetem às atividades de 
ensino e ao cotidiano da administração escolar pública. A fim de preservar seu patrimônio cultural, 
o Núcleo constitui-se como um guardião da memória institucional e também como um espaço 
de produção intelectual. Pelo potencial informativo do seu acervo, o Núcleo mantém suas fontes 
documentais preservadas, garantindo o acesso às futuras gerações.

Genira Rosa dos Santos (SALEKIM Consultoria e Gestão de Negócios/SBDG Soc.Bras de DG), 
Wilney José Fraga (Universidade Católica de Santos)
• Fazer-se professor: uma perspectiva histórica da (con)formação do ser social

Este trabalho tem o propósito de investigar a formação do professor considerando os processos 
de (con)formação do ser social de uma perspectiva histórica considerando a trajetória de vida do 
sujeito, os impactos e as influências recebidas nas relações que estabeleceram durante sua experi-
ência de vida.
Segundo Eduard Palmer Thompson o ser social não pode ser tomado como um ser portador de 
uma existência a priori, ou seja, ele não nasce pronto e que, embora traga um componente genéti-
co, constitui-se nas relações sociais. Discorrendo sobre a noção de experiência o referido historia-
dor chama a atenção para o distanciamento existente entre o que ele denomina de cultura letrada, 
erudita, da dita cultura popular e alerta para a necessidade de se levar em consideração outras 
formas de conhecimento além da educação formal, escolar. 
Assim fundamentados, adotamos como abordagem metodológica a História Oral, no gênero His-
tória Oral de Vida. Na concepção do historiador José Carlos Sebe Bom Meihy a História Oral é um 
recurso para o estudo de processos sociais no tempo presente e pode ser aplicada à investigação da 
construção de identidades, que é resultante de experiências e de vínculos que se estabelecem entre 
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as pessoas. Segundo Meihy, a subjetividade na prática da História Oral de Vida é o que a distingue 
da disciplina História que necessita ser probatória. Meihy valida o uso da História Oral de Vida e 
considera de fundamental importância “o controle e a narrativa sobre si mesmos” como processo 
de reflexão e interiorização dos próprios atos, mencionando as origens das narrativas de trajetórias 
pessoais desde as Confissões de Santo Agostinho e a incorporação das histórias de vida como do-
cumento respeitável na academia no século XX.
Dessa forma, estamos conduzindo uma investigação junto a um grupo de professores que atua 
numa instituição fundada há mais de 125 anos focada no atendimento à crianças, inicialmente 
como abrigo para crianças abandonadas ou encaminhadas pela justiça para cuidados até uma 
possível adoção assumindo, posteriormente, um perfil educacional ao constituir uma escola para 
a educação infantil. Atualmente constituiu-se como uma instituição completa, com todos os ní-
veis de ensino. Esse é o campo que elegemos para conhecermos como se deu o fazer-se professor, 
através da trajetória de vida dos sujeitos que nele atuam, produzindo um conjunto de narrativas 
de histórias de vida no modo como nos apropriamos das concepções de Meihy sobre História Oral 
de Vida. A partir da compreensão das referidas narrativas estamos construindo algumas reflexões 
sobre como as interações ao longo da vida do sujeito o constitui enquanto ser social e levantamos 
algumas possibilidades sobre o modo como tais experiências o (con)forma fazendo-se professor.

Márcia Ramos de Oliveira (UDESC)
• História em laboratório: memória e experiências no fazer histórico

Esta comunicação destina-se a apresentar resultados parciais resultantes de pesquisa voltada a 
identificação, descrição e reflexão sobre espaços de pesquisa, memória e divulgação de produ-
ção historiográfica que tem por característica utilizar-se de recursos mediaitzados e plataformas 
digitais. A partir do levantamento de alguns exemplos como estudos de caso, busca descrever os 
espaços virtuais que caracterizam laboratórios de história oral e de imagem e som, apontando al-
teranativas criadas e possibilidades de participação e inserção do historiador na sociedade contem-
porânea, diante de divulgação e/ou formas de comunicação para além da produção textual escrita.

Sônia Maria de Meneses Silva (Universidade Regional do Cariri-URCA)
• Internet, escrita da história e ensino: sobre o passado ensinado no espaço virtual

O presente artigo é o resultado inicial de uma pesquisa em andamento, que pretende investigar a 
produção de textos e conteúdos (imagens, vídeos, canções) presentes em sites educacionais vol-
tados ao ensino de história. Nestes termos, objetivamos colocar em evidência duas dimensões 
bastante relevantes para a reflexão e compreensão de nosso tempo: o ensino de história entendido 
como lugar de formação, elaboração e construção crítica dos sujeitos, e em segundo, o papel das 
novas tecnologias não apenas como ferramenta de ensino, mas como problema e possibilidade de 
reprodução e produção de narrativas histórico-didáticas de bastante inserção no meio estudantil. 
Nestes termos começamos com uma pergunta fundamental: “Que história é essa?”. Nela, há mui-
tas outras interrogações que colocam em evidência um conjunto de preocupações que se situam 
entre o campo de uma história ensinada, as práticas de uma escrita didática da história e, por outro 
lado, a compreensão sobre ideias de história e conceitos postulados através dos meios de comuni-
cação e, em especial, em sites voltados ao ensino. Falamos de uma história reproduzida em diversas 
páginas da internet cujo objetivo principal é atingir a uma clientela de jovens estudantes, assim 
como navegadores curiosos que utilizam esses endereços com o objetivo de se informarem sobre 
temas e assuntos históricos. Portanto, a proposta aqui apresentada é compreender as operações 
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genéricas de apropriação do saber histórico, como define Rüsen (2001, 54), uma vez que se com-
preende que a elaboração de qualquer produto que tenha como foco a abordagem do passado se 
configura na produção de uma consciência histórica que acaba por manifestar elementos práticos 
e cognitivos de uma dada sociedade e sua relação com a história.

Luciana Rossato (UDESC)
• Narrativas sobre as escolas de educação básica brasileiras na revista Veja (1980-1990)

Esta comunicação apresentará uma reflexão sobre como as escolas públicas e privadas de educa-
ção básica foram representadas pelas narrativas jornalísticas publicadas na revista Veja durante os 
anos 80, período de intenso debate sobre a educação brasileira. . Para analisarmos o conjunto de 
reportagens, textos e publicidades publicados na revista sobre o tema é necessário também situar 
qual o papel da imprensa e suas mudanças ao longo da década de 1980, levando em consideração 
a importância desse meio para a formação de opiniões, identificar como os textos são construídos, 
quais argumentos são acionados e para quem é direcionado a fim de compreender as motivações 
e as concepções políticas envolvidas na elaboração destas narrativas. 
Este período foi marcado por pressões pelas eleições diretas e pelos debates para a elaboração da 
nova constituição brasileira. Além das questões políticas ligadas ao retorno da democracia, depois 
de 21 anos de ditadura militar, esta década é marcada por dificuldade no controle da inflação, 
o que gerou inúmeros planos econômicos, endividamento externo e interno, recessão e declínio 
econômico. 
A revista Veja é uma revista semanal criada no ano de 1968. Tinha como principal objetivo infor-
mar o seu leitor das principais notícias do mundo - política, esporte, cultura, economia - e em curto 
período de tempo, colocar o seu público na lógica global em que era preciso economizar tempo 
e manter-se informado. Para adaptar-se ao gosto do público consumidor, a editora Abril criou na 
revista Veja um jornalismo informativo e departamentalizado, com o intuito de desenvolver cada 
reportagem, cada parte da revista para um público específico visando abranger vários leitores, com 
focos diferentes. Além disso, houve investimento em estratégias de marketing para que, principal-
mente a classe média aderisse as assinaturas da revista, que se consolida no mercado editorial e 
torna-se uma das principais revistas do país. 
No recorte temporal desta pesquisa foram publicadas inúmeras reportagens que tem como tema a 
situação das escolas de educação básica, públicas e privadas, no Brasil. Os temas são diversos, como 
aumento das mensalidades, precariedade das escolas, greve dos professores, novas metodologias 
de trabalho, materiais didáticos, etc. A partir das reflexões da história cultural e da noção de repre-
sentação, analisarei como a revista Veja construiu suas narrativas acerca das instituições escolares 
e qual a noção de educação que ela difundia e defendia. Este texto é resultado parcial da pesquisa 
“Revistas semanais e aprendizagem histórica: leituras do passado e projetos educacionais (1980-
1990)”, sob minha coordenação na UDESC.

Francisco Egberto de Melo (Universidade Regional do Cariri (URCA))
• O lugar da História no Novo Ensino Médio: desafios e problemas para formação de 

professores
Desde o final dos anos de 1970, foram significativas as mudanças no processo de ensino/apendiza-
gem da disciplina História, que se definem legalmente, com a Constituição de 1988 e toda legisla-
ção dela derivada, mais recentemente com o Plano Nacional de Educação (LEI Nº 13.005, DE 25 DE 
JUNHO DE 2014) e o projeto de lei (PL) 6840/2013 que tramita na Câmara dos Deputados e coloca 
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em xeque a composição das licenciaturas, especialmente em História, ao estabelecer a estruturação 
curricular em áreas do conhecimento. De fato, a reforma curricular para o Ensino Médio vem se 
processando bem antes com a instituição do Exame Nacional do Ensino Médio em 2009, quando 
professores e sistemas escolares públicos e privados começaram a buscar novas formas de ensino, 
metodologias, currículos, conteúdos e projetos pedagógicos que realizassem o sonho de muitos 
jovens de ingresso na Universidade. Em consonância com a nova Legislação, o Ministério da Educa-
ção criou o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, instituído pela Portaria nº 1.140, 
de 22 de novembro de 2013, com vistas a articular ações e estratégias entre os entres da Federação 
para a melhoria do Ensino Médio, com ênfase na reestruturação curricular. Dentre estas ações a 
que mais se destaca é o Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI e a Formação Continuada 
de professores do Ensino Médio. Para tanto, foram elaborados, em parceria com a Universidade 
Federal do Paraná, dez Cadernos de Formação de Professores, nos quais objetiva-se: identificar os 
saberes, princípios, ideias e elementos conceituais da didática da História que lhes perpassam, bem 
como o lugar do professor de História numa proposta de didática da área de Ciências Humanas. 
Entende-se que os estudos sobre o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio são refe-
rências para se pensar a formação de professores para o ensino de História na contemporaneidade. 
Reflete-se sobre um ensino de História no Ensino Médio para identificar até que ponto estas novas 
propostas atendem às demandas da juventude nacional, se favorece uma formação continuada 
de professores que utilizem as variadas competências profissionais exigidas na habilitação para a 
docência. Espera-se que esta reflexão sobre a formação contínua de professores, os currículos da 
Educação Básica e as novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio ajude a pensar os processos 
de aperfeiçoamento do ensino de História evitando a convergência de competências que se mate-
rializem em resultados de aprendizagem exclusivamente em atendimento aos processos avaliativos 
do final das etapas e aos padrões internacionais da Organização para o Desenvolvimento Econômi-
co - The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Marcília Gama da Silva (UFRPE)
• Os Arquivos do DOPS e da Justiça do Trabalho: Uma Contribuição a Memória e a 

Historiografia
A partir do cruzamento de informações entre os arquivos do DOPS-PE e o acervo processual da 
Justiça do Trabalho é possível revisitar as práticas de controle e repressão impostas pelo regime de 
exceção em Pernambuco, nos possibilitando novos e importantes diálogos historiográficos para a 
compreensão do periodo ditatorial no estado, o trazer à tona a vulnerabilidade do trabalhador ru-
ral e urbano às formas de ação dessas instituições, no âmbito de suas competências administrativas 
e jurisdicionais, revelando a extensão da rede de informações e a atuação dos órgãos de informação 
e segurança na vigilância e repressão permanentes na sua “missão de coibir a tão temida “subver-
são”.

Tatiana de Lima Pedrosa Santos (SEC-AM)
• Lugares de nossas memórias: A Baratinha.

O presente trabalho procura refletir sobre a cultura material de natureza histórica. Essa Cultura 
Material, os seis fragmentos de xícaras com a inscrição A Baratinha, nos remete a um café que teria 
funcionado entre os anos de 1890 a 1910. O objetivo é expor as perspectivas referentes à pesquisa 
histórica do caso A Baratinha. Bem como refletir sobre o papel da memória e identidades e sua 
relação com a cultura material revelada.



1049

Os anos de 1880 a 1910, convencionalmente chamados de belle époque na história da região ama-
zônica, são caracterizados pela crença na prosperidade e no progresso material. Esse período é a 
expressão da euforia que marca a sociedade burguesa amazonense e paraense que ostenta suas 
conquistas materiais baseadas nas redes comerciais estabelecidas a partir da economia da borra-
cha. (DAOU, 19 ,p7)
De fato as transformações empreendidas durante o período de 1880 a 1910 reclassificaram o status 
social de tal forma que imprimiram numa memória comum à impressão de um tempo magnífico 
fruto da lembrança em que apenas se pondera os valores indicativos de uma economia interna-
cional.
Os fatos históricos e acontecimentos são de certa maneira trabalhados em nossas memórias. Em 
seus vieses, a lembrança que é individual pode passar a ser coletiva, bem como a lembrança que 
é coletiva passa a ser individual. Nossas noções de realidade podem estar atreladas a noções de 
memórias. E estas, entendidas como fenômeno coletivo e social, são suscetíveis a construções, flu-
tuações, transformações e mudanças constantes. (POLLACK, 1992, 200-212)
A história que trago à tona pode ajudar a conhecer como funcionava a Manaus, entre o período de 
1880 a 1910, centro exportador e importador no período da borracha. Os seis fragmentos de xica-
ras de café, “A Baratinha” em análise histórica e arqueológica fazem parte do acervo resgatado no 
projeto Catedral e encontra-se sob a guarda da Secretaria do Estado do Amazonas no laboratório 
Alfredo Mendonça que fica no Palacete Provincial em Manaus centro aglutinador dos principais 
museus da região. 
Quando se fala do período da Borracha logo se vem à mente as transformações que o mesmo nos 
imprime enquanto memória uníssona. O patrimônio cultural que o período da borracha nos dei-
xou transcende essas memorias... e é transposta pelo tempo através desses sentimentos de resgate 
inebriantes. 
É preciso ter em mente que essa herança herdada transcende as fachadas dos grandes monumen-
tos públicos, ou os festejos de uma praça restaurada pelo poder público... Mas, nos ligamos a essa 
memória, também e através, dos sentimentos. Como mensurar o significado emocional de uma 
foto, de uma revista, de uma imagem? (FUNARI E PELEGRINI, 2009)
Como mensurar o sentimento que fragmentos de xícaras de café nos trazem à memoria?

Lia Cazumi Yokoyama Emi (Lia Cazumi Yokoyama Emi ME), Tânia Lima (Memória Votorantim | 
Votorantim)
• Arquivos pessoais em acervos institucionais: novas perspectivas e possibilidades

O presente trabalho traz um relato sobre a organização do fundo [Empreendedores] Antônio Er-
mírio de Moraes, identificado como “Projeto AEM”. Esse fundo é composto por documentos pro-
duzidos e acumulados por esse empresário, tanto em sua atuação profissional como em sua atua-
ção como figura pública. Esse fundo faz parte do acervo do Memória Votorantim (doravante MV), 
que é responsável pela guarda dos documentos históricos da Votorantim, empresa familiar que 
comemora seus noventa e sete anos em 2015. O MV foi lançado em 2003 e atua em duas frentes 
de trabalho: Gestão Documental e Núcleo Educativo. 
O “Projeto AEM” teve início no final de 2010, quando, através de pesquisa iniciada pelo Professor 
José Pastore, identificou-se a necessidade de compilar os documentos produzidos/acumulados 
pelo Dr. Antônio como parte do acervo do MV. Serão apresentados, neste seminário temático, os 
critérios utilizados na organização desse fundo, as referências teóricas que embasaram o trabalho, 
as discussões e reflexões estabelecidas entre os membros da equipe que atuaram nas diferentes 
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etapas do projeto e destes com a equipe do MV, assim como a estrutura oferecida e o funciona-
mento da instituição como um todo, que tiveram papel importante na tomada das decisões.
Até o ano de 2014 foram inseridos no Sistema de Catalogação do Acervo (SCA) e acondicionados 
na Reserva Técnica do MV 62.786 documentos, que após o tratamento técnico foram catalogados 
nas seguintes séries: 1) Campanha Política, com documentos relacionados à campanha para o Go-
verno do Estado de São Paulo, em 1986; 2) Apresentações Públicas, com documentos relacionados 
a palestras, conferências e discursos realizados em eventos ou na mídia; 3) Imprensa, com clippings 
realizados por empresas terceirizadas, com informações sobre a família Ermírio de Moraes e as em-
presas do grupo, principalmente as que estavam sob o comando do Dr. Antônio. Foram também 
identificados e catalogados 610 livros e 452 objetos tridimensionais.
Importa ressaltarmos que a pesquisa do Prof. Pastore continuou a ser desenvolvida paralelamente 
ao processo de organização de toda a documentação, o que fez com que o processo de organiza-
ção não impedisse o uso dos documentos. Além disso, o “Projeto AEM” continua em desenvolvi-
mento e no momento estão sendo analisadas as séries Cadernos de Anotações e a produção do 
Dr. Antônio Ermírio como autor de peças teatrais, livros e artigos como colunista da Folha de São 
Paulo.

Eloisa Rosalen
• Das muitas memórias dos exílios: uma leitura analítica dos livros Memórias do Exílio e 

Memórias das Mulheres do Exílio
Muitos foram os livros de memórias escritos e publicados sobre a ditadura civil-militar do Brasil 
(1964-1985), em suas mais variadas formas, como: autobiografias, biografias, e depoimentos reco-
lhidos. Com relação aos exilados/as dessa mesma ditadura duas obras se destacam/destacaram: 
Memórias do Exílio, Brasil 1964-19??:1.De Muitos Caminhos e Memórias das Mulheres do Exílio, 
ambas do Projeto Memórias do Exílio. Seu destaque se deu em virtude do pioneirismo, já que fo-
ram as primeiras publicações de exílios das ditaduras do Cone Sul, e da produção (recolhimento e 
publicação) de memórias que foram e são indispensáveis para as pesquisas sobre exílio da ditadura 
do Brasil,
Por isso, este artigo tem como objetivo tentar compreender como seu deu a produção e organiza-
ção dos dois livros supracitados. Isto é, a partir da compreensão teórica que a história (enquanto 
disciplina) pode oferecer sobre a prática da leitura, levantadas por Roger Chartier e por Robert 
Darnton, busca-se visualizar as estratégias produzidas pelos/as organizadores/as a fim de indicar 
uma leitura autorizada das duas obras.

Brigitte Grossmann Cairus (Universidade Estadual de Santa Catarina)
• De Alemão a Cigano: a construção da identidade de Juscelino Kubitscheck como fator 

legitimador das políticas étnicas ciganas no Brasil Contemporâneo
A suposta ciganidade de JK vêm sido afirmada sistematicamente desde a década de 1980 por ci-
ganos e não-ciganos. Intensificou-se a partir de uma maior participação dos líderes ciganos junto 
ao governo brasileiro, que teve início com a Conferência de Igualdade Racial em 2005 e coroada 
com a criação do Dia Nacional do Cigano, comemorado pela primeira vez em 24 de maio de 2007, 
ambos em Brasília.
Fenômeno curioso e paradoxal, a ciganidade atribuída a JK é defendida pela sua ascendência ma-
ternal tcheca, pelos sabidos atributos religioso-místicos do presidente e por relatos de seu constan-
te contato com comunidades ciganas. Seriam estes fatos suficientes para atestar essa ciganidade? 
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Como esta identidade serviu para a construção e legitimação de políticas étnicas ciganas no Brasil 
contemporâneo? Cigano ou não-cigano, teriam os ideais místicos de JK agido em confluência com 
o nacionalismo modernista dos ‘anos dourados’ na criação e construção da nova, ultramoderna e 
abençoada capital do Brasil? Através de depoimentos orais colhidos entre 2007 e 2010, e do uso de 
fontes secundarias inéditas, esse trabalho visa analisar a suposta ciganidade de Juscelino Kubitsche-
ck através de um viés cultural, histórico e identitário.

Laís Luz de Menezes (UFRN)
• Entre espaços e lugares, sentimentos e emoções: uma análise do caso da Penitenciária de 

Alcaçuz
Este trabalho tem como objeto de investigação o espaço da Penitenciária Estadual de Alcaçuz – lo-
calizada no município de Nísia Floresta (RN) – e os sujeitos que a integram: agentes penitenciários, 
apenados e visitantes. Pretendemos, portanto, investigar como o espaço prisional e seu cotidiano 
vêm exercendo influência sob esses indivíduos, no tocante à questão dos sentimentos e emoções 
envolvidos nessa relação dos sujeitos com o espaço. Buscamos demonstrar que a penitenciária 
pode ser enxergada como um espaço no qual impera a ordem e a disciplina, assim como também 
é possível enxergá-la como um lugar permeado pelas subjetividades de seus integrantes. Para o de-
senvolvimento do trabalho, foram utilizadas como fontes entrevistas colhidas com os integrantes 
do referido espaço.

Beatriz Pereira da Silva (UDESC)
• Memórias sobre uma mãe de santo: uma problemática acerca da discussão memória e 

história
Este artigo tem como objetivo analisar e compreender aspectos relacionados a memória coletiva 
sobre Mãe Malvina e em que medida a mesma se constitui, para tentar entender quais trabalhos e 
discursos contribuem neste processo. Tendo como ponto principal desta análise apresentar aspec-
tos recorrentes nos discursos que demonstrem uma solidificação desta memória coletiva e em que 
medida a história pode contribuir para uma análise da memória.

José Valmi Oliveira Torres (Professor da rede estadual de ensino da Paraíba)
• Narrando história e tecendo o passado: relatos sobre a Escola Politécnica de Campina 

Grande
O trabalho aqui apresentado é uma reflexão sobre o uso da História Oral, como metodologia de 
pesquisa, utilizada pelo Projeto Organização e Preservação da Memória da Ciência e Tecnologia em 
Campina Grande, tendo como fonte os depoimentos dos envolvidos na construção e consolidação 
da primeira instituição de ensino superior campinense. Criada em 1952, a Politécnica ofereceu o 
curso de Engenharia Civil e, posteriormente, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica. Existem 
muitas indicações para afirmar que a história da ciência e da tecnologia em Campina Grande passa 
obrigatoriamente pela criação da Politécnica hoje, Universidade Federal de Campina Grande. E 
estes tiveram relação diretas com iniciativas e realizações voltadas para a pesquisa tecnocientíficas 
e para o desenvolvimento local e regional. A Politécnica firmou-se como espaço de produção de 
C&T na cidade e região, com a prestação de importantes serviços realizados para instituições pú-
blicas e privadas.
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Márcia Cláudia Vasconcellos Macello Figueiredo (FUNARTE)
• Luz, Câmara e a ausência de ação na desastrosa trajetória dos acervos da Embrafilme e da 

Fundação do Cinema Brasileiro (1969-1990).
A proposta desse trabalho é demonstrar como o desmanchar das instituições de cultura federal, 
ocasionada pela reforma administrativa do governo Collor (1990), foi irresponsável com o patri-
mônio documental da Empresa Brasileira de Filmes - EMBRAFILME (1969-90) e da Fundação do 
Cinema Brasileiro - FCB (1987-90), quando transferiu seus acervos ao Instituto Brasileiro de Arte e 
Culltura-IBAC (1990-94), sem uma política arquivística que mensurasse sua organização, conser-
vação e acesso. O maior problema encontrado para a essa exposição localizou-se na ausência de 
uma bibliografia sobre o assunto. A presente reflexão tratará - especificamente - do ocorrido com 
a documentação acumulada pela Embrafilme e FCB.
A Embrafilme foi criada em 1969, como órgão do governo, de personalidade jurídica e direito pri-
vado, vinculada ao MEC. De acordo com o artigo 2o., decreto lei no. 862, a empresa deveria distri-
buir os filmes brasileiros no exterior para difundi-lo em seus aspectos culturais, artísticos e cien-
tíficos. A Embrafilme surgiu como uma empresa de cooperação ao Instituto Nacional do Cinema 
- INC (1966-75). Com as referidas mudanças a empresa herdou os acervos do Instituto do Cinema 
Educativo (1936-66) e do INC.
A reforma do estatuto do Embrafilme acontecida em 1978 (decreto no. 81.628 de 05 de maio). O 
novo estatuto manteve as mesmas características legislativas anteriores, com relação ao tratamen-
to dado a sua produção documental; acrescentando no capítulo VIII que a sociedade em regime 
de liquidação reverteria todo seu acervo ao Patrimônio da União. O mencionado capítulo tornou 
a documentação um bem cultural. Contudo, as sucessivas mudanças administrativas desmembrou 
a Embrafilme em 1987 por meio da criação da FCB, que assumiu todas as atividades do antigo 
Departamento de Assuntos Culturais - DONAC. Como o CTAV era parte deste departamento, 
também foi incorporado. Em 15 de março de 1990, por meio de decreto lei, o Ministério da Cultura 
e todas as empresas vinculadas, entre elas a FCB e a Embrafilme são extintas. Nesse mesmo ano 
criou-se a Secretaria de Cultura, ligada diretamente a Presidência da República. 
Nesse contexto implantou-se o IBAC que absorveu as atividades das instituições extintas; mais 
tarde o IBAC é renomeado Funarte (1994) e a antiga estrutura da FCB passou a um departamento 
de Cinema e Vídeo dentro da Funarte. Em 2003, o Decine-CTAV foi desvinculado da Funarte e in-
corporado a Secretaria do Audiovisual-SAV. Como Gerência da SAV, assume o Decine, novamente, 
a denominação de CTAV. 
As sucessivas mudanças administrativas propiciaram um desastre a essa documentação. A narra-
tiva aqui proposta é sobre a trajetória histórica desses acervos que foram esquecidos, enquanto 
patrimônio da União, e descaracterizados em sua organicidade e especificidades.

Renata Peixinho Dias Vellozo (Estado RJ e Município de Maricá -Rj)
• Memória e ação política no processo constituinte brasileiro: sobre as mensagens do Serviço 

de Apoio Informativo à Constituinte - Saic (1986 - 1987)
O nosso estudo pretende analisar um conjunto de mensagens enviadas por parcela da população 
brasileira à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal entre os anos de 1986 e 1987 e 
inseridas na base de dados Serviço de Apoio Informativo à Constituinte (Saic), organizadas pelo 
Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal – PRODASEN, com o título: 
Sugestões da população para a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Selecionamos as de 
natureza individual e, especificamente, as que fizeram menção às Constituições e aos processos 
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constitucionais brasileiros anteriores ao de 1985/1988. E, no intuito de verificar as referências e os 
sentidos dados pelos seus autores, analisaremos em que medida tais concepções influenciam e são 
influenciadas pelas suas experiências, interesses e expectativas no momento em que as escrevem 
e enviam às autoridades políticas responsáveis pela elaboração de uma nova Constituição para o 
país.

Luiz Alberto Grijó (UFRGS/IFCH/Depto. de História)
• Mídia e poder no Brasil contemporâneo: a democracia sequestrada

Desde a chamada democratização, período que compreende aproximadamente uma década, en-
tre o fim dos anos 1970 e o fim dos anos 1980, o Brasil transitou institucionalmente de um regime 
de exceção para um regime democrático. Neste processo os agentes sociais se foram adequando 
às novas condições institucionais, ao mesmo tempo em que estas íam sendo constituídas. Mani-
festações de rua, formação dos novos partidos políticos, novas formas de reivindicação, eleições 
competitivas “livres”, novos agentes sociais. A passagem representou o afastamento dos militares 
como auto-proclamados curadores das instituições nacionais para uma nova situação na qual ou-
tros agentes passaram a se arvorar como tal. Aqui acabou por se destacar o papel dos meios de 
comunicação. Operando uma identificação entre democracia, liberdade de expressão e liberdade 
de imprensa, os meios têm logrado se apresentar à sociedade como os novos guardiães da ordem 
e das instituições públicas. Nesse sentido, podem ser tomados como um partido político, não no 
sentido de PIG (Partido da Imprensa Golpista) que a luta política atual lhes tem aposto, mas no 
sentido de Gramsci, de partido político como instância da sociedade civil organizadora da hege-
monia e da dominação social sobre o Estado.

Caue Vieira Morgado (Prefeitura de Castanhal-PA e SESI)
• Movimentos Sociais no município de Altamira-PA e região da Transamazônica (1980-2012)

Este trabalho analisa a trajetória dos movimentos sociais do município de Altamira-PA e da região 
em torno da rodovia Transamazônica, especialmente em sua parcela situada no sudoeste do Pará. 
O período analisado abrange, da década de 1980 ao ano de 2012. Inserimos a análise destes movi-
mentos no debate sobre os chamados Novos Movimentos Sociais e sobre as Redes de Movimen-
tos Sociais, conceitos utilizados pela Sociologia. Utilizamos a História Oral como principal técnica 
metodológica de pesquisa, através de entrevistas semi-estruturadas com integrantes desses movi-
mentos.

Marlise Regina Meyer (UPF - Universidade de Passo Fundo)
• O pan-americanismo e O Cruzeiro Internacional

Entre 1957 e 1965, circulou na América Latina, o primeiro empreendimento editorial internacional 
brasileiro - a revista O Cruzeiro Internacional. Nacionalmente consagrada como a principal revista 
ilustrada brasileira, carro-chefe da rede de comunicação dos Diários Associados, em 1957 pôs em 
prática um ousado projeto de expansão para os países da América Latina, incluindo Espanha, e 
Estados Unidos. Publicada quinzenalmente em língua espanhola, a revista através de imagens e 
textos, pregou, desde o seu primeiro número, uma determinada idéia de pan-americanismo, per-
meada pelas concepções políticas e ideológicas do Grupo Associados e seu proprietário - Assis 
Chateaubriand. A baliza temporal, situa-se nos anos 1950, no contexto das discussões acerca do 
desenvolvimento latino-americano, tendo como pano de fundo a Guerra Fria, culminando com 
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a Revolução Cubana. O objetivo do estudo é discutir o significado da ideia de pan-americanismo 
difundido na versão espanhola da revista, especialmente na sua dimensão cultural e midiática.

Sara Angélica Bezerra Gomes
• Os motins de junho de 2013 na cidade de Delmiro Gouveia/Alagoas.

As multidões que em diferentes cidades brasileiras tomaram as ruas em junho de 2013, protestan-
do por melhorias em distintos setores, despertaram mais uma vez a academia para a necessidade 
de se refletir sobre a formação dos movimentos populares e os significados que o esses podem evi-
denciar em determinado espaço e tempo. As Manifestações de Junho de 2013 se sobressaem como 
um fenômeno importante para o estudo e compreensão da história recente do Brasil, sobretudo, 
por terem ressaltado em suas tramas e reivindicações, contradições e consensos de processos his-
tóricos concretos. As circunstâncias que levaram multidões às ruas durante junho de 2013, entre-
tanto, parece diferenciar-se de uma região a outra devido à própria heterogeneidade histórica das 
cidades brasileiras. Em Delmiro Gouveia, cidade localizada no Alto Sertão do Estado de Alagoas, 
por exemplo, os problemas que parecem ter ocasionado a deflagração das Manifestações de Junho 
de 2013, divergem significativamente das situações que podem ter levado milhares de pessoas às 
ruas de São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre durante esse mês, porque esta pequena cidade 
sertaneja ainda parece estar marcada por fortes resquícios de um sistema patriarcalista e de pa-
tronagem, que não apenas perpassa, mas entrelaça o âmbito público e privado. Este estudo, desse 
modo, busca refletir, a partir do uso das fontes orais e do debate sobre as Manifestações de Junho 
de 2013, a deflagração deste fenômeno na cidade Delmiro Gouveia, procurando destacar de que 
forma ela se distanciou ou se aproximou de uma pauta de reivindicação, considerada por muitos 
pesquisadores, como responsável pelo início das Manifestações de Junho de 2013 em São Paulo: a 
luta pela redução na tarifa do transporte coletivo urbano. 

Iara Steiner Perin
• Usos políticos do passado e cultura histórica: o nacionalismo na revista Veja

Manifestação da cultura histórica de uma sociedade, os momentos de comemoração trazem consi-
go um simbolismo que oportuniza o uso de argumentos históricos para fins políticos. Em períodos 
de mudança de regime político isto fica mais evidente, no sentido de conseguir adesão popular e 
fortalecer uma identidade nacional. Os meios de comunicação de massas são, acompanhando esta 
perspectiva, veículos privilegiados que ocupam lugar de destaque na produção de uma memória 
pública, são instrumentos de manipulação de interesses e intervenção na vida social. Este trabalho 
analisa, portanto, reportagens publicadas pela revista Veja nos anos de 1972 e 1986 e que aborda-
vam o 7 de setembro e seu simbolismo. Esses anos são aqui observados como “momentos-chave”, 
pois foram pano de fundo de importantes acontecimentos políticos que moldaram a relação com 
a história naquelas ocasiões, o primeiro se refere ao contexto dos “anos de chumbo” da ditadura e 
ao “milagre econômico”, e também por que foi o ano das comemorações do Sesquicentenário da 
Independência, e o segundo é o contexto da redemocratização. A cultura história abrange todas as 
produções históricas compartilhadas por determinado grupo, seja para justificar, validar ou legiti-
mar questões relacionadas à sua identidade. Por isso a veiculação de reportagens que abordavam, 
de alguma forma, o 7 de setembro são analisadas aqui sob o viés da cultura histórica (RÜSEN, 1994; 
2009) e da cultura política (BERSTEIN, 1998; 2009), pois entende-se que assim é possível observar 
como isso esteve envolvido na construção de um projeto político para país durante o período dita-
torial, e sua posterior descontinuidade trazida pela redemocratização. Por considerar o papel social 
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da Veja e a mudança observada em seu discurso, ressalta-se a importância do estudo dos meios 
de comunicação de massa e sua relação com a formação da identidade nacional, tarefa que pode 
ser desempenhada com o aporte teórico proposto pela Didática da História (BERGMANN, 1989). 
Este trabalho constitui recorte de pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de 
Pós-Graduação em História da UDESC sob a orientação da Professora Dra. Cristiani Bereta da Silva.

Fabiano Coelho (Universidade Federal da Grande Dourados)
• Representações do MST sobre o presidente Collor, por meio do Jornal Sem Terra

Em três décadas de existência, o Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST) se consolidou como 
um dos movimentos sociais mais expressivos da história brasileira. Ao lutar por terra e demais as-
pectos que envolvem a vida nos assentamentos e acampamentos de sem-terra, o Movimento se 
insere no campo político e se manifesta criando representações sobre diversas questões e perso-
nagens políticos do país. Nessa perspectiva, o trabalho analisa as representações construídas pelo 
MST sobre o presidente Fernando Collor de Mello, através do seu periódico, o Jornal Sem Terra, 
entre os anos de 1990 e 1992. As relações MST e Collor eram tensas antes mesmo de sua vitória 
eleitoral, em 1989. O referido presidente e seu governo foram muito criticados pelo MST e repre-
sentados como extensão das elites no comando do Brasil.

067. História e Culturas Políticas no Brasil Republicano
Coordenação: Wagner da Silva Teixeira, Michelle Reis de Macedo

Resumo: Este Simpósio Temático se propõe a ser um espaço dedicado ao estudo da História Po-
lítica do Brasil Republicano, do século XIX aos nossos dias. Um espaço para historiadores e outros 
pesquisadores das ciências humanas e sociais apresentarem seus estudos, suas reflexões e suas sín-
teses; para debater as pesquisas realizadas ou em realização; um espaço de incentivo e colaboração 
para o desenvolvimento científico no campo da História. O simpósio pretende contribuir com a 
construção do conhecimento histórico nos campos da história política, história do Brasil e história 
do Brasil republicano.
O simpósio tem por objetivo ainda, possibilitar o estudo e a análise da trajetória do país ao longo 
de todo esse período. Iniciando por seus antecessores mais diretos, passando pela instauração da 
República no final do século XIX, pela constituição do liberalismo oligárquico na Primeira Repúbli-
ca, do nacional-estatismo a partir de 1930, da experiência democrática de 1945 a 1964, dos mais de 
vinte anos de Ditadura Militar, do processo de redemocratização dos anos 1980, do neoliberalismo 
dos anos 1990 e terminando com os atuais governos petistas do início do século XXI.
Nos seus mais de cem anos o período republicano alterou completamente a face e o cotidiano 
do país. A urbanização e a industrialização, iniciadas de forma incipiente ainda no final do XIX e 
aceleradas a partir dos anos 1930, deram um novo formato para a configuração social brasileira, 
tornando o Brasil uma das principais economias do mundo. Por outro lado, o rápido processo de 
desenvolvimento urbano e industrial aprofundou contradições e consolidou desigualdades, for-
jando culturas políticas que estiveram presentes e marcaram profundamente os conflitos e as dis-
putas no processo político brasileiro por todo esse longo período.
Justificativa: Desde o final da década de 1980, há um esforço de vários historiadores brasileiros 
dedicados ao estudo da História Política do período republicano de buscar renovar as pesquisas 
sobre o período. O questionamento de expressões, termos e conceitos incrustados em nossa his-
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toriografia, tais como “república do café-com-leite” e “populismo”, são cada vez mais recorrentes 
no meio acadêmico de História. A perspectiva de uma revisão historiográfica que questione luga-
res comuns de nossa historiografia nos ajuda a pensar e repensar o período, abrindo margem ao 
surgimento de novos estudos, com novas abordagens e novas perspectivas sobre antigos e novos 
objetos, renovando as pesquisas sobre História Política e oferecendo alternativas para se pensar a 
realidade brasileira.
No campo de renovação dos debates teórico-metodológicos da História Política, destaca-se o di-
álogo com a História Cultural, que vem permitindo resultados historiográficos bastante profícuos 
devido ao rico sistema conceitual formulado a partir das noções de “práticas” e “representações”. 
Por exemplo, o conceito de cultura política, o qual pretende estabelecer um vínculo entre os sis-
temas políticos, as crenças e as representações da sociedade, estimulando determinadas escolhas 
e práticas políticas. Trata-se de uma concepção de mundo comum a uma nação, comunidade 
ou grupo social a partir do lugar que ocupa na sociedade e é veiculada por meio de organiza-
ções e projetos políticos, padrões de comportamento, imaginários sociais, interpretações do pas-
sado – memórias – que sistematizam determinado conjunto de símbolos, discursos e ritos. Ao se 
construir historicamente representações de si próprio, os grupos sociais também definem uma 
fronteira com relação ao outro, forjando uma identidade. Na dinâmica de relações entre diferentes 
identidades e diferentes projetos políticos, concepções de mundo e interpretações do passado 
disputam legitimidade, destacando-se a existência de conflitos.
Portanto, a partir do conceito de cultura política, considerando também noções de representa-
ções, práticas sociais, símbolos, imaginários, identidades, projetos e memórias, é possível travar 
diálogos e debates bastante promissores entre historiadores interessados a compreender a História 
Política do Brasil republicano a partir desses novos olhares.
Vale ressaltar, que esse simpósio é coordenado por dois integrantes do grupo de Pesquisa Brasil 
Republicano – Pesquisadores em História Cultural e Política (BR-PEHCP) e tem por objetivos, ser 
um espaço de debates entre os participantes, um canal de diálogo entre os historiadores, um in-
centivador de novas pesquisas que tenham como preocupação principal, o político. A Anpuh e 
seus Grupos de Trabalho têm um papel importante nesse aspecto, abrir espaço, articular grupos 
de pesquisa, promover estudos, reflexões, debates e garantir a divulgação científica dos trabalhos 
realizados no âmbito da História.

Ana Crhistina Vanali
• A contribuição do paranaense Manoel Correia defreitas para a história do Brasil republicano

A crise do regime monárquico brasileiro veio acompanhada do surgimento e da expansão do mo-
vimento republicano no final do século XIX. Nesse período, Manoel Correia de Freitas (1851-1932) 
se destacou como um republicano histórico e conduziu importantes debates institucionais no Pa-
raná e em outros estados brasileiros. O trabalho busca recuperar sua trajetória social analisando 
sua atuação política e intelectual, mostrando qual era a sua rede de relações sociais, como deu sua 
atuação como político que, entre o final do século XIX e início do século XX, teve forte inserção 
na política paranaense e nacional difundindo ideias republicanas e apresentando projetos políti-
cos considerados por seus contemporâneos como sendo de “cunho socialista”. Iremos construir 
sua biografia observando sua trajetória a partir do habitus desse agente aliado a um conjunto de 
capitais, os quais o incluem em determinados espaços sociais. Para isso nos orientaremos teorica-
mente por meios das reflexões de Pierre Bourdieu sobre os conceitos de campo, trajetória, capital 
e habitus. Metodologicamente utilizaremos os registros históricos em documentos oficiais, jornais, 
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revistas e materiais publicados.

Débora Paiva Monteiro (Museu da Pessoa)
• A conformação do ideário republicano

O presente artigo apresenta as questões iniciais de projeto de pesquisa incipiente. O objetivo é es-
tudar o processo de formação de uma consciência republicana forjada na tensão entre o Estado e a 
população em momentos que esta tensão mostra-se especialmente evidente: as festividades - mais 
especificamente o carnaval na cidade do Rio de Janeiro. 
A questão surgiu durante pesquisa anterior sobre o carnaval de 1912, que apresentou como espe-
cificidade ter sido realizado duas vezes no mesmo ano. O fato inusitado aconteceu devido à morte 
do ministro das Relações Exteriores barão do Rio Branco às vésperas da festa. Surge imediatamente 
na imprensa a polêmica sobre a conveniência ou não da manutenção dos folguedos em data tão 
próxima ao falecimento do barão. Diversos setores da sociedade se pronunciaram a favor ou con-
tra o adiamento da festa, remarcada para abril. Na falta de um consenso o resultado foi a dupla 
comemoração do carnaval daquele ano. 
Nos discursos chama a atenção a postura adotada principalmente pelas autoridades. Consulta-
do sobre a polêmica, o presidente da República Hermes da Fonseca declarou: “Festa do povo, é 
ao povo que cabe adiar ou não o carnaval.” (Jornal A Noite, 10/02/1912, p. 03). O prefeito Bento 
Ribeiro e o chefe de polícia Belizário Távora declararam que não lhes cabia a decisão, porém eram 
favoráveis ao adiamento. Mesmo assim tomaram medidas para garantir a realização da festa nas 
duas datas (em fevereiro e em abril). 
Os discursos adotados pelas autoridades diferem de outra situação bastante semelhante, ocorrida 
20 anos antes - em 1892. Naquele ano o Conselho de Intendência Municipal decidiu que o carnaval 
deveria ser comemorado em junho. A justificativa para a transferência era realizar os festejos numa 
estação mais amena, devido aos elevados números de óbitos registrados após o carnaval nos últi-
mos anos. Ficou proibida a saída das sociedades, dos grupos e de máscaras avulsos, notadamente 
as manifestações populares que ocupavam as ruas da cidade não poderiam brincar em 1892. Até 
o momento da pesquisa não foi encontrado na imprensa nenhum comentário a respeito do adia-
mento, nem contra e nem a favor. Não houve questionamento por parte das autoridades públicas 
em tomar a decisão de adiar o carnaval com o objetivo de proteger a população de mais mortes. 
Assim, cabe questionar quais transformações teriam levado a essa mudança de postura. A hipóte-
se é de que ao longo dos primeiros anos da República podemos perceber a conformação de uma 
postura republicana na sociedade. A pesquisa busca compreender como se deu essa tomada de 
consciência republicana, ou seja, como foi a construção desse ideário. 

Arthuro Luiz Grechi de Carlos
• Rui Barbosa e a anistia: cultura política no alvorecer da República (1889-1910)

O presente trabalho a ser apresentado trata-se de um projeto de mestrado acadêmico atualmente 
em andamento no Departamento de História da UFRGS, desde março de 2015. O objeto de estudo 
é a temática da anistia e a atuação política e jurídica de Rui Barbosa em torno desta medida, em 
quatro situações conflituosas onde esta foi decretada nos anos iniciais da república (1892, 1895, 
1905 e 1910), e procura compreender qual a influência e os legados desta atuação em uma cultura 
política nacional. Assim, o projeto em questão dialoga diretamente com a proposta temática do 
Simpósio. 
Rui Barbosa foi um intelectual muito atuante em seu tempo, envolvendo-se profundamente na 
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política nacional: foi deputado, senador, ministro, Vice-Chefe do Governo Provisório instaurado 
em 1889 e candidato à presidência da República em duas ocasiões. Durante sua vida e ação polí-
tica envolveu-se em questões como abolicionismo, federação, separação igreja/estado, educação 
e reforma eleitoral. Entre os diversos assuntos sobre os quais teorizou ao longo de sua vida está 
a anistia, devido ao seu conhecimento de causa e autoridade para falar sobre o tema, enquanto 
jurista e político atuante. No entanto, esta sua atuação política, reflexão e posicionamento sobre 
a anistia, medida de natureza jurídica e política que esteve tão presente ao longo da história do 
Brasil, ainda não foi explorada com a devida atenção e importância pela historiografia. Logo, nossa 
proposta é explorá-la, pois a anistia em si e a discussão conceitual em torno do termo são terrenos 
muito profícuos para se analisar, discutir e refletir aspectos da história política do Brasil. Entende-
mos que os debates e discussões políticas em torno das soluções viáveis de saída via anistia para 
os acontecimentos supracitados e, mais especificamente, as reflexões de Rui Barbosa construídas 
nos debates em torno da anistia, são fundamentais para se compreender importantes aspectos de 
uma cultura política nacional, que não passaria incólume aos conturbados e marcantes primeiros 
anos da república brasileira.
Com isso, nosso problema central da pesquisa será: como a ação política de Rui Barbosa, espe-
cialmente sua participação nas discussões acerca das anistias de 1892, 1895, 1905 e 1910 ajuda a 
entender a cultura política que estava sendo forjada nos anos iniciais da República?
O referencial teórico que servirá de apoio ao desenvolvimento da pesquisa conta, até o momento, 
com as contribuições dos autores franceses Jean François Sirinelli e Serge Berstein, e do brasileiro 
Rodrigo Patto Sá Motta, para o conceito de cultura política. Outro conceito que será importante 
para responder o problema de pesquisa serão o de anistia, onde foram lidos autores como o filóso-
fo Paul Ricoeur e os historiadores Renato Lemos e Heloísa Greco.

Gabriel José Brandão de Souza
• A Construção histórica da sociedade do cacau. Os conflitos políticos e ideológicos sob uma 

nova perspectiva no exercício do poder local das facções políticas na cidade de Ilhéus – Ba 
(1921 – 1924)
O presente artigo tem como proposta, elencar alguns questionamentos acerca da construção de 
um mito histórico sobre a formação da região cacaueiras e o seu desenvolvimento político, eco-
nômico e social ao longo das duas primeiras décadas do século XX, na Primeira República. Nesta 
perspectiva, buscamos problematizar através da análise na cidade de Ilhéus – BA, como tal região 
teve a sua identidade cultural, fundada mediante a construção de uma memória coletiva. Ao lon-
go deste trabalho, buscaremos compreender através da análise de periódicos publicados entre os 
anos de 1921 a 1924, período em que os chamados “novos-ricos” já estavam no controle da inten-
dência municipal, buscando entender qual a importância do discurso engendrados nas entrelinhas 
de tais periódicos para garantir a hegemonia política municipal e a construção dos alicerces neces-
sários para a legitimação de um sistema político dominante com bases nas relações coronelísticas 
no município de Ilhéus – BA.

Gilmara Yoshihara Franco (Universidade Federal de Rondônia)
• A República na fronteira Oeste do Brasil: a política mato-grossense entre os confrontos 

armados e a rotinização e suas práticas políticas na década de 1910
Ao longo dos primeiros anos do período republicano, grupos que compunham a elite política em 
Mato Grosso passaram a disputar entre si espaços de poder, gerando uma atmosfera de constante 
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instabilidade que, não raro, culminou em conflitos armados e interrupção de mandatos de Presi-
dentes de Estados. Embora o dístico da grafado no pavilhão nacional republicano, “ordem e pro-
gresso”, sintetizasse, em linhas gerais, os pressupostos do regime instaurado em 15 de Novembro 
de 1889, o que se viu em Mato Grosso foi um quadro desrotinização política e, em momentos de 
acirradas disputas pelo controle do mando, enfrentamentos armados. Esse cenário começou a se 
alterar em meados da década de 1910, momento em que o Estado vivia uma fase de significativo 
desenvolvimento econômico. 
Para entender o fim do período de maior instabilidade política em Mato Grosso, a presente co-
municação pretende refletir acerca do cenário político-econômico mato-grossense no início do 
éculo XX. O objetivo analisar a relação entre política e economia, notadamente para verificar como 
os elementos colocados naquela conjuntura interferiram/influenciaram no fazer político da elite 
local, de modo a contribuir para que a etapa mais conflituosa da República em Mato Grosso, che-
gasse ao fim.

Larissa Rodrigues Vacari de Arruda (UFSCar/ Fapesp)
• Disputas Oligárquicas em meio ao desequilíbrio federativo: uma análise as práticas políticas 

das elites mato-grossenses
A primeira experiência republicana brasileira (1889-1930) assentava-se em bases precárias, geran-
do período conturbado, mas nem por isso as práticas políticas deixaram de institucionalizar-se. 
Pelo contrário, os atores encontraram maneiras de contornar as vicissitudes, através da Política dos 
Governadores, Coronelismo, etc. O período foi o mais longo da história política brasileira do século 
XX e tem a importância enquanto momento institucionalização de práticas políticas, presentes até 
hoje. A Primeira República, enquanto um período de restrita participação política, caracterizava-se 
pelo comando político de pequenos grupos em cada unidade federativa, dessa forma, apresentava 
tamanha complexidade, pois havia um sistema de reciprocidade que ia do município a esfera fede-
ral, sendo imprescindível considerar essas configurações para compreensão do período. Tendo em 
vista a complexidade das diversidades políticas regionais, o presente trabalho centra-se na política 
da Primeira República no estado de Mato Grosso, pois estado, além de apresentar características 
comuns aos demais, vivenciou características peculiares, a saber, precários meios de comunicação 
e transporte, que integrava o estado mais à bacia platina que ao Brasil; imensa faixa de fronteira 
com Bolívia e Paraguai, sob influência argentina; menor peso no pacto Federativo; violência co-
tidiana, com perseguição e execução dos adversários políticos. Tais características geraram uma 
competição acirradas entre as elites culminando nos confrontos armados, aqui denominados Dis-
putas Oligárquicas, em 1892, 1899, 1906 e 1916. Em 1906, o governador eleito foi assassinado em 
pleno exercício do mandato eletivo e, a Disputa Oligárquica de 1916 resultou na intervenção fede-
ral em 1917. Levando em conta a configuração republicana brasileira, o presente trabalho objetiva 
analisar as práticas políticas das elites mato-grossenses durante a Primeira República (1889-1930). 
Para isso, apresentamos os aspectos fundamentais ao período, tais como o Federalismo, Coronelis-
mo e a exclusão político e social. Em seguida, as práticas políticas mais salientes destas elites, que 
foram os conflitos armados por eles empreendidos. Para então, analisar as estratégias utilizadas 
para obtenção de seus objetivos, suas consequências para o estado e, finalmente, as considerações 
finais acerca de um período que não se esgota em complexidade. Os resultados apreendidos pelo 
trabalho revelam os caminhos da dominação política de Mato Grosso, tais como suas estratégias 
de luta armada e acordo político, a lenta compreensão das elites políticas sobre a configuração da 
Primeira República, que relegou a região mato-grossense perda da capacidade de mobilização e 
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implementação de pautas imprescindíveis ao desenvolvimento.

Claudia Maria Ribeiro Viscardi (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• A década de 20 e a gênese das ideias autoritárias no Brasil: o jovem Francisco Campos

Pretende-se entender de que forma os acontecimentos vivenciados pelos intelectuais da década 
de vinte no Brasil se constituíram em um ambiente propício para o advento das críticas e para a 
aceitação e difusão de seus projetos alternativos ao liberalismo imperante. Para os fins deste texto, 
conferiu-se especial destaque a Francisco Campos, ainda jovem, em seu posicionamento sobre o 
movimento tenentista em curso no período. Optou-se por analisar seu posicionamento diante das 
revoltas militares de 1922 e 1924. Pretende-se perceber sua linguagem política inserindo-a no meio 
em que vivia, de forma a perceber o que falava, o que estava fazendo ao falar e mais marginalmente, 
os efeitos de sua fala sobre os receptores de seu discurso. As referências à História Intelectual do 
Político são nítidas.

Paula Cresciulo de Almeida (Secretaria de Educação de Maricá)
• O Carnaval institucionalizado no Rio de Janeiro: Programas de Turismo (1932-1935)

O carnaval foi, durante os primeiros anos do século XX, reprimido pelas autoridades públicas, po-
rém nos anos 1930 é possível perceber uma mudança nesse comportamento. Dessa forma, o tra-
balho pretende analisar as lutas dos sambistas pela oficialização do carnaval na cidade do Rio de 
Janeiro nos primeiros anos da década de 1930. Após muitas negociações com o prefeito da cidade, 
as escolas de samba foram oficializadas. Com isso, um programa de incentivo ao turismo, durante 
a festa, foi criado. É importante destacar a participação das escolas de samba para conquistarem a 
institucionalização do carnaval.

Flavia Salles Ferro
• De aliado a opositor: Virgílio de Mello Franco e as disputas pela interventoria mineira (1930-

1933)
Essa comunicação tem o objetivo de compreender a trajetória política do Virgílio de Mello Franco 
entre os anos 1930 e 1933. A escolha por este estudo justifica-se na importância deste personagem 
nas conjunturas políticas mineiras deste período. Ele foi político tradicional da Primeira República. 
Participou ativamente da política em Minas Gerais, compôs o Partido Republicano Mineiro. No 
entanto, destacou-se na Revolução de 1930. Foi conhecido, por isso, tenente civil. Foi aliado de Ge-
túlio Vargas durante o governo provisório, contribuiu na fundação do Partido Social Nacionalista 
em 1932 e, um ano depois, do Partido Progressista. Ele disputou a interventoria mineira, em 1933, 
no entanto o escolhido para o cargo foi Benedito Valadares. Após este episódio, Virgílio e sua famí-
lia se afastaram de Vargas e tornaram-se importantes opositores. Este estudo, portanto, pretende 
compreender o contexto político em Minas Gerais nos primeiros anos da década de 1930; as dis-
putas entre as forças políticas deste período – tenentistas e oligárquicos –; as estratégias políticas 
do governo Vargas; as continuidades e contradições na política deste período. A comunicação, 
portanto, contribuirá para aprofundar o conhecimento sobre a política mineira e nacional no go-
verno provisório de Getúlio Vargas.

Mônica Karawejczyk (Fundação Biblioteca Nacional)
• “O Voto e as saias – uma mistura possível?!” Do Decreto n.19.459 ao Código Eleitoral de 1932 
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nas páginas dos jornais “Correio da Manhã” e “A Noite”
No primeiro dia de janeiro de 2015 tomou posse para o segundo mandado de Presidente da Repú-
blica Federativa do Brasil uma mulher – Dilma Roussef. Se tal fato, hoje, não nos causa estranheza, 
algumas décadas atrás seria inimaginável, pois durante muito tempo a esfera política e pública foi 
vetada às mulheres, que ali eram vistas com estranheza e desconfiança. Um dos primeiros atos 
administrativos de Dilma foi sancionar a Lei nº 13.086 de 8 de janeiro de 2015 que incluiu no Calen-
dário Oficial do Governo Federal o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, 24 de fevereiro. 
Apesar desse reconhecimento oficial por parte do governo, o brasileiro, de um modo geral, pouco 
conhece sobre essa importante conquista feminina. Em 1930, logo após assumir o poder, o chefe do 
Governo Provisório Getúlio Vargas assinou um decreto convocando a formação de uma Comissão 
Legislativa com o intuito de reformular as leis do país. Uma das reformas mais esperadas era exata-
mente a da lei eleitoral, que levou quase 15 meses para ser finalizada. Entre as reformas propostas 
pela subcomissão eleitoral estavam: o voto feminino, o voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral. 
Assim, este trabalho tem por objetivo desvelar os debates ocorridos nessa subcomissão legislativa 
e que reconheceram, na letra da lei, o direito de voto para as cidadãs do Brasil. Quer-se também 
apresentar os personagens responsáveis pela aprovação do sufrágio feminino no Brasil, além de 
destacar as mudanças de rumo no debate que, em setembro de 1931, apontavam para a aprovação 
de um voto restrito apenas a algumas mulheres e que, em fevereiro de 1932, acabou aprovando o 
voto feminino nas mesmas condições que as do gênero masculino. Tal discussão foi preservada nas 
páginas da imprensa brasileira e, nesse sentido, quer-se dar visibilidade ao posicionamento de dois 
importantes jornais que circulavam na capital federal da época, o “Correio da Manhã” e “A Noite”. 
O marco temporal da pesquisa engloba os meses de dezembro de 1930 até fevereiro de 1932, data 
da aprovação do Código Eleitoral. Esse trabalho é o resultado da pesquisa intitulada “Mulher deve 
votar?” desenvolvida na Fundação Biblioteca Nacional no programa de pesquisadores-residentes 
durante o ano de 2014.

Fabian Filatow (Governo do Estado do Rio Grande do Sul)
• A repressão aos Monges Barbudos e o Estado Novo

A comunicação tem como proposta apresentar alguns resultados obtidos com a conclusão do 
curso de doutorado. Nesse estudo analisamos as relações entre política e violência na história do 
município de Soledade, interior do Rio Grande do Sul, destacadamente entre os anos de 1932 e 
1938. Buscamos demonstrar os acontecimentos que contribuíram para a violenta repressão im-
posta aos membros do movimento religioso nomeado Monges Barbudos (1935-1938) sob o re-
gime do Estado Novo, através dos soldados da Brigada Militar. Ao longo da pesquisa foi analisada 
uma ampla variedade documental, dentre as quais destacamos documentos policiais, processos 
crimes, reportagens divulgadas na imprensa e documentos eclesiásticos. Buscamos reconstruir a 
trajetória política de Soledade ao longo da década de 1930 a fim de compreender e explicitar a 
condição de entrave político do referido município gaúcho para a implantação do Estado Novo. 
Nesta reconstrução foi analisado o Combate do Fão, ocorrido em 1932, ação político-militar que 
opôs membros da política soledadense aos governos do interventor Flores da Cunha e de Getúlio 
Vargas. Analisamos igualmente a prática da violência no período das eleições ocorridas no ano 
de 1934, destacando o crime ocorrido na Farmácia Serrana. Por fim, dedicamo-nos ao estudo da 
repressão imposta aos Monges Barbudos, efetuada na semana santa de 1938. Sob o movimento re-
ligioso recaia a suspeita de serem comunistas e de estarem associados ao florismo, ou seja, que seus 
membros estariam relacionados com ex-governador Flores da Cunha, que neste período encon-
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trava-se exilado no Uruguai. Acusações que tornavam os Monges Barbudos uma possível ameaça 
ao novo regime instaurado em novembro de 1937. Acusações que não foram corroboradas pela 
documentação analisada. Enfim, demonstramos o uso político dos Monges Barbudos servindo 
esse de exemplo para possíveis opositores do Estado Novo.

Jayme Lúcio Fernandes Ribeiro (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia)
• Da “insurreição” a “intentona”: cotidiano carioca e o levante comunista de 1935 nos jornais 

do Rio de Janeiro.
A década de 1930 inaugurou uma nova fase da República brasileira. Os trabalhadores ocupavam 
cada vez mais a cena política, lutando por direitos. O tempo era o de disputas entre integralistas, 
comunistas e o próprio governo Vargas, procurando representar os verdadeiros interesses dos tra-
balhadores brasileiros. Nesse contexto, a insurreição comunista de 1935 marcou significativamente 
o governo Vargas. O Rio de Janeiro foi o palco de um dos levantes comunistas. Mas, como a cidade 
percebeu o movimento? Os trabalhadores pararam as fábricas? Os transportes formam afetados? 
As ruas foram interditadas? O objetivo do trabalho é verificar o cotidiano da cidade do Rio de 
Janeiro nos dias em que eclodiu a insurreição comunista e como os jornais da grande imprensa 
retrataram os acontecimentos.

Ana Maria da Costa Evangelista (Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais)
• Falando aos trabalhadores do Brasil e ouvindo sua voz

O escopo dessa comunicação é refletir sobre o periódico intitulado “Boletim do SAPS”, particu-
larmente, em sua coluna criada para atender questões levantadas por trabalhadores, no que tan-
ge à legislação trabalhista. Criado em 1940, o Serviço de Alimentação da Previdência Social/SAPS 
era uma instituição que visava fornecer para a classe trabalhadora uma alimentação nos moldes 
nutricionais necessários, cujos custos não lhe pesassem no bolso. Além de gerenciar restaurantes 
populares, o SAPS introduziu no país os primeiros cursos de nutricionismo e instituiu a categoria 
de visitadoras de alimentação. Essa autarquia foi extinta pelo governo ditatorial militar, em 1967. 
Nesse texto aborda-se a análise de cartas enviadas para o departamento jurídico do SAPS e, as res-
postas dadas às questões centrais dessas missivas, que versavam sobre problemas trabalhistas. Para 
além, das respostas às cartas enviadas por trabalhadores, havia um serviço radiofônico que tinha 
dentre outras finalidades, a de comentar a legislação trabalhista. A locução ocorria durante os al-
moços e jantares nos restaurantes populares e discutia as nuances das principais leis de proteção ao 
trabalhador, bem como, sua aplicabilidade. O contexto histórico desse período é identificado por 
Angela de Castro Gomes, como o do Estado Novo em segundo movimento - corte utilizado pela 
autora, com base em fatos políticos significativos, que reorientam o regime. Haja vista, a mudança 
na chefia do Ministério do Trabalho, que passou a ser ocupado por Alexandre Marcondes Filho. As 
cartas enviadas por trabalhadores ao SAPS eram respondidas por uma equipe jurídica, que seguia 
a orientação pedagógica do Ministério do Trabalho. O fulcro da presente análise é avaliar os mean-
dros e especificidades dessa ação pedagógica e dessa relação governo/classe trabalhadora, iniciada 
no final do governo Vargas. As cartas - que fazem parte do Boletim do SAPS/Seção Legislação e 
Jurisprudência Trabalhista - serviram de fonte. As reflexões, aqui engendradas, tiveram como su-
porte teórico metodológico os pressupostos de Angela de Castro Gomes, Lucília Neves Delgado e 
Jorge Ferreira em suas considerações sobre classe trabalhadora no período varguista. Além disso, 
no exercício de leitura das questões narradas pelos trabalhadores foram utilizados os fundamentos 
de François Ost acerca do direito. OST considera que o direito é dotado de uma narrativa funda-
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dora e esta se locupleta com várias histórias singulares que, de alguma maneira, se interconectam.

Camila Comerlato Santos
• O projeto de integração nacionaldo Estado Novo e o Território Federal de Ponta Porã: breves 

apontamentos
Este estudo se propõe a analisar, a partir das discussões acerca da criação do Território Federal de 
Ponta Porã, as ideias e projetos de integração nacional no Brasil durante o Estado Novo de Vargas. 
O Território Federal de Ponta Porã, criado em 1943, fazia parte da proposta intervencionista do go-
verno varguista de federalização de algumas regiões do país. Dentre as justificativas para tal criação, 
estava a ideia da construção de uma integração nacional, necessária ao desenvolvimento de todas 
as regiões do Brasil e, sobretudo, capaz de minimizar poderes locais através da intervenção e pre-
sença do Estado nestas instâncias tidas como inóspitas e isoladas, sendo por isso, mais suscetíveis a 
influência estrangeira e ao comando de oligarquias locais. A delimitação não apenas jurídico-insti-
tucional, mas também física, através do povoamento, fazia-se cada vez mais necessária. 
A diversidade de pensamentos e influências associados à questão da integração nacional possibilita 
a reflexão dessas ideias num contexto regional específico, uma vez que muitos desses pensadores 
foram cooptados pelo governo Varguista, participando ativamente do Estado Novo, alguns inclu-
sive, nomeados interventores estatais vinculados diretamente ao aparelho burocrático. O pensa-
mento geopolítico, por exemplo, teve influência direta nas formulações governamentais. Para essa 
corrente, a integração nacional se daria através da redivisão do país; nos anos 30 e 40, esses estudos 
sobre políticas de fronteiras serviriam de inspiração para a criação dos territórios federais, inclusive 
o de Ponta Porã. 
Para integrar e controlar era preciso conhecer. Nesse sentido, inúmeras ações políticas estadono-
vistas criam ambiente propício ao desenvolvimento dos projetos intervencionistas do governo. 
Uma dessas ações é a campanha política da “Marcha para Oeste”, que intencionava criar condições 
favoráveis de ocupação do interior do país, proporcionando uma conexão inter-regional, capaz de 
fazer coincidir fronteiras políticas com econômicas a partir da expansão da soberania nacional. 
Ademais, esse projeto viria responder à necessidades imediatas, surgidas no próprio movimento de 
expansão do capitalismo no país. 
Nesse contexto, deu-se também a criação de conselhos e instituições encarregadas de fornecer 
dados confiáveis à ação do governo federal, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), criado em 1938, cujos estudos visavam ajudar o Estado a formular e implementar suas polí-
ticas destinadas a vencer os “vazios” territoriais e promover a articulação destes com a rede urbana.

Maura Leal da Silva (Universidade Federal do Amapá)
• O Território governalizado: a Administração Territorial no Amapá (1943-1988)

O nascimento do Amapá, como um dos mais jovens integrantes da federação brasileira, está inseri-
do na experiência da existência dos Territórios Federais. Sua criação decorreu do desmembramen-
to de Estados, através do Decreto- Lei nº. 5.812/1943, que criou os Territórios Federais do Amapá, 
Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu, de partes desmembradas respectivamente dos Estados 
do Pará, Amazonas, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. O presente estudo “O Território gover-
nalizado: a Administração Territorial no Amapá (1943-1988)”, fruto da pesquisa de doutorado em 
andamento, propõe inquirir, no contexto de vigência do Território do Amapá, a típica experiência 
dentro da república brasileira, que ficou conhecida nos inúmeros documentos oficiais do Estado 
brasileiro, como “administração territorial”. 
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Faz-se necessário esclarecer que, o termo território remete a uma variedade de interpretações con-
ceituais, e, mesmo considerando todas as contradições e distorções de definição de sua natureza 
jurídica como ente federado, aqui foi empregado no seu sentido político, enquanto instituição 
política- administrativa dotada de personalidade jurídica. Seguindo as reflexões de Foucault sobre 
as formulações do poder e o do Estado, “espaço onde se materializa o poder”, procurei analisá-lo 
a partir do que considerei aproximar mais da sua dinâmica, daquilo que Foucault definiu como 
“governo do Estado” ou “governo sob sua forma política”, na sua dupla face simultaneamente, to-
talizante e individualizante, através da combinação de uma dualidade estrutural, a governabilidade 
e as estruturas de razão do Estado. Portanto, como destaca Foucault, “governam-se as coisas”, ou 
seja, qualquer tipo de “governo de Estado” não se reporta simplesmente a um “território”, mas a 
uma espécie de complexo constituído pelos homens e as coisas.
O tratamento dispensado aos Territórios Federais pelo Estado brasileiro seguiu um direcionamen-
to muito aproximado ao longo de suas existências. Mesmo em momentos de grande abertura polí-
tica, ainda eram vistos com o mesmo fundamento de sua origem, como lugares em que a defesa do 
território imperava sobre as necessidades da população. Por outro lado, a ausência de uma política 
governamental mais efetiva para essas regiões, favoreceu a prática do improviso, da exacerbação 
da autoridade e centralização política, ao ponto de ampliar o grau de atuação das representações 
administrativas territoriais para muito além de suas funcionalidades, bem como nos lembra René 
Remond (2003, p.442), quando o político “se dilata até incluir toda e qualquer realidade e absorver 
a esfera do privado: este é um dos traços das sociedades totalitárias”.

Jorge Ferreira (Universidade Federal Fluminense)
• “Queremos vingança”. O afundamento de navios brasileiros pelo submarino alemão U-507 e 

as reações populares no Rio de Janeiro (18 e 19 de agosto de 1942)
A pesquisa tem por objetivo conhecer os protestos populares diante das notícias do afundamento 
de navios brasileiros pelo submarino alemão U-507 e como os manifestantes se relacionaram com 
as autoridades públicas em plena ditadura do Estado Novo. O que houve na Capital Federal, nos 
dias 18 e 19 de agosto de 1942, foi atípico, considerando que o país vivia sob regime autoritário. O 
povo tomou as ruas, manifestou sua indignação e procurou as autoridades públicas para expressar 
seus sentimentos de tristeza, mas também para exigir do governo atitudes de retaliação à agressão 
alemã. A pesquisa procura compreender o que ocorreu naqueles dois dias.

Paulo Rikardo Pereira Fonsêca da Cunha (Secretária de Estado da Educação e da Cultura do RN)
• “Vamos para o Club”: Práticas e discursos de Café Filho na organização sindical natalense 

(1930-1934)
Na década de 1920, Café Filho se constituiu como um ferrenho crítico as ações do situacionismo 
potiguar, por meio da organização sindical se tornou inimigo declarado dos dois últimos governa-
dores da Primeira República. Seu pensamento político o aproximava do grupo da Aliança Liberal, 
que em seu programa defendia o voto secreto, instituição de uma Justiça Eleitoral e criação de 
leis trabalhistas; além do mais, era o grupo contra o qual o governador Juvenal Lamartine fazia 
oposição. Com o golpe de 1930, passou conclamar os trabalhadores a apoiar o novo governo. Este 
artigo procura entender como os sindicatos capitaneados por Café Filho territorializavam a cida-
de do Natal buscando arregimentar todos os trabalhadores sob a égide do sindicalismo oficial na 
primeira metade da década de 1930. Territorializar não apenas no sentido físico, mas também no 
sentido simbólico, através de um conjunto de estratégias e ações que garantissem o poder sobre 
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determinado espaço. Controlar um território pressupõe estabelecer dentro de um determinado 
espaço regras de acesso e de circulação, assim como, a normatização das atitudes e comportamen-
tos. Desta forma, aumentar sua área de influência significaria a Café e seus correligionários uma 
maior afirmação de seu poder. Este texto foi construído a partir da análise dos discursos de Café Fi-
lho na imprensa local e em sua autobiografia, assim como, foram analisados jornais oposicionistas, 
memórias de outros personagens da época e uma bibliografia especializadas sobre a política dos 
Interventores no Rio Grande do Norte.

Wagner da Silva Teixeira (História - Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
• Ditadura, democracia e transição: O processo político partidário local em Uberaba-MG entre 

1945 e 1947
A realidade brasileira a partir do fim da segunda guerra mundial sofreu intensas mudanças. O 
término dos longos quinze anos de governo Vargas, dos quais os últimos oito foram uma ditadu-
ra, deu início a um processo de transição que culminou com uma experiência democrática que 
duraria menos de duas décadas. As desigualdades, contradições e limites da sociedade brasileira 
marcaram profundamente aquele período. A partir de 1945 e até 1964 o Brasil, pela primeira vez 
até aquele momento, conheceu um regime constitucional baseado em um sistema político mais 
ou menos estável, com partidos políticos, eleições regulares e um eleitorado cada vez mais amplo. 
Como pano de fundo desse período, ocorria uma disputa iniciada em 1930 entre projetos de de-
senvolvimento para o Brasil. Projetos distintos, antagônicos e que mais tarde iriam se confrontar 
de tal forma a romper com aquela experiência e jogar novamente o país em uma ditadura. De um 
lado, um projeto liberal conservador, que defendia entre outras coisas a diminuição do papel do 
Estado na sociedade, a abertura ao capital externo da economia brasileira e o combate à corrupção 
estatal; via com enorme desconfiança o avanço dos setores populares. De outro lado, um projeto 
nacional e estatista, que defendia a importância do Estado no desenvolvimento, a defesa e o res-
peito à legislação trabalhista, uma legislação social mais ampla e reformas estruturais na sociedade. 
Nesta pesquisa, o que se propõe é estudar como se deu parte desse processo, mais especificamente 
o período entre 1945 e 1947. Pensar a transição da ditadura do Estado Novo ao período demo-
crático em Uberaba-MG, analisando a formação dos principais partidos políticos na cidade e seu 
desempenho nas eleições ocorridas no período. Compreender a partir desta realidade local, a crise 
do regime durante o ano de 1945, o queremismo, o fim da ditadura, as eleições presidenciais de 
1945, a constituinte, a Constituição e por fim as eleições de 1947 e seus impactos naquela que era a 
maior cidade do interior do estado de Minas Gerais. Para isto foram utilizados o jornal O Triângulo, 
as Atas da Câmara Municipal de Uberaba e outros documentos do período. Quanto à bibliografia, 
além de autores e obras de referência obrigatória sobre o período, foram utilizados autores locais e 
trabalhos mais recentes de historiadores que tiveram a cidade e a região como objetos de pesquisa. 
Por fim, vale ressaltar que este trabalho se enquadra nos termos da História Política e que utiliza do 
conceito de Cultura Política para compreender a realidade do período estudado, evitando assim o 
uso de conceitos clássicos, porém de resultados duvidosos, como o populismo por exemplo.

Diego Carvalho da Silva (Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB)
• Os comunistas e as eleições municipais na “Moscouzinho do Brasil”

Os dois primeiros anos do pós-Estado Novo é reconhecido pela historiografia nacional como o 
período da transição democrática. Essa fase marcou o restabelecimento da democracia política, 
em que merece destaque a legalização do Partido Comunista do Brasil (PCB), o qual passou a atuar 
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abertamente nos principais centros urbanos nacionais. Em Pernambuco, mais especificamente na 
região industrializada do estado, que abrange o Recife e as cidades vizinhas à capital, os comunistas 
obtiveram destaque nos pleitos em que puderam disputar ainda na legalidade. A partir de maio 
de 1947, após a proscrição do PCB, o militantes comunistas passaram a se utilizar de mecanismos 
alternativos para minimizar as perdas que seriam consequentes à cassação de sua legenda partidá-
ria. Desta forma, a comunicação propõe analisar a atuação dos membros do PCB em Pernambuco 
a partir do retorno da clandestinidade da legenda comunista até outubro de 1947, quando foram 
realizadas as eleições municipais no estado que foram marcadas pela participação ativa dos co-
munistas no transcorrer das campanhas na região que possuíam popularidade considerável. Para 
tanto, apresentarei o caso específico da cidade de Jaboatão, município vizinho ao Recife e que 
apresentava um número considerável de eleitores comunistas. Nesta cidade, foi registrado através 
da legenda do PSD, o médico comunista Manoel Rodrigues Calheiros para o cargo de prefeito que 
sagrou-se vencedor do pleito, tornando-se o primeiro prefeito comunista eleito no Brasil. Este fato, 
serviu para reforçar a alcunha do município de “Moscouzinho do Brasil” que marcou a história 
local por um longo período.

Renato Soares Coutinho (Universidade Castelo Branco)
• Por que todo flamengo é pela candidatura Dutra? Futebol e cultura política em tempos 

democráticos (1945-1950).
Os acontecimentos mundiais aceleraram os passos da mudança política no Brasil. O final dos con-
flitos da Segunda Guerra Mundial anunciava novos tempos de paz e de estabilidade democrática. 
O ano de 1945 começava indicando dias difíceis para o regime ditatorial. Porém, até a crise do 
Estado Novo, o discurso da crescente imprensa esportiva era decididamente simpático ao nacio-
nalismo estatista. Diversos dirigentes de clubes e federações contaram com o apoio da imprensa 
durante os tempos da censura, além das instituições comandadas por eles terem recebido apoio 
ao longo do processo de profissionalização do desporto brasileiro. Em situação semelhante estava 
o Clube de Regatas do Flamengo. Como continuar sendo o clube do espírito cívico, alinhado ao 
discurso do regime, em um momento de descentralização política e críticas ao nacionalismo? O 
objetivo deste trabalho é investigar como o clube de futebol identificado com os símbolos na-
cionalistas propagandeados no Estado Novo manteve sua identidade nacionalista em tempos de 
críticas ao discurso nacional-estatista.

Diego Pacheco
• Chico Pereira: um indivíduo entre culturas políticas

Jornalista, advogado, comunista, engajado. Francisco José Pereira é uma figura exemplar quando 
avaliamos as relações entre trabalhistas e comunistas em Santa Catarina. Chico Pereira, como era 
chamado, atuou no movimento estudantil de Florianópolis e como advogado em Blumenau e 
nas greves dos mineiros do início da década de 1960 em Criciúma. Como jornalista, foi redator 
de vários periódicos entre eles do jornal Folha Catarinense, órgão do PCB estadual. Por meio das 
redes formadas por Chico, sua atuação política em Florianópolis, sua participação nas greves dos 
mineiros em Criciúma e a forte atuação na organização dos trabalhadores de Blumenau, preten-
demos avaliar como as culturas políticas comunista e trabalhista se entrelaçavam no período que 
antecedeu o golpe de 1964, seja nos jornais, nos sindicatos ou nas lutas cotidianas.

Sonja Ribeiro Longo (Seeduc RJ)
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• As disputas político-partidárias entre UDN e PSD em Nova Friburgo (1945-1964)
O presente trabalho debate a questão das disputas político-partidárias entre o UDN e PSD no mu-
nicípio de Nova Friburgo, situado na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.
O recorte temporal escolhido foram os anos entre 1945 e 1964, pois estas datas marcam, respecti-
vamente, o surgimento de ambos os partidos, no contexto da redemocratização; e a extinção do 
período democrático, com o advento do golpe civil-militar.
No período estudado, UDN e PSD representavam os dois principais grupos políticos no município, 
arregimentando grande número de eleitores e, consequentemente, de mandatos. Durante essas 
décadas, os dois jornais locais mais importantes se vincularam um ao PSD, enquanto outro a UDN. 
Através desses jornais, os representantes dos partidos veiculavam suas ideologias e propagandas 
políticas, assim como teciam duras críticas a atuação e mandatos da oposição, o que permite com-
preender as disputas pela hegemonia política friburguense, assim como traçar as trajetória locais 
desses partidos, que em alguns momentos serão distintas às das cupúlas nacionais.
Ainda de acordo com a análise das publicações dos jornais, é possível concluir que a divisão entre 
a elite política friburguense antecederia o momento de criação dos partidos e estaria intimamente 
ligada ao governo federal, no caso, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
Desse modo, embora, esse tema esteja inserido no âmbito da História Regional, ele se inter-relacio-
na com o contexto político estadual e nacional, pois como destaca Jacques Revel, não haveria uma 
oposição entre história local e história total.

Naiara Prato Cardoso (Ministério da Saúde)
• A Saúde no governo João Goulart: aspectos da planificação no campo das políticas sociais

O ano de 1964 pode ser considerado um divisor de águas na política brasileira e, nos últimos anos, 
o governo João Goulart (1961-1964), bem como o sistema político no qual operava, vem sendo 
revisitado pela historiografia. Considero que a área temática da saúde pública pode constituir um 
veio analítico fértil para o estudo do Estado brasileiro e das políticas governamentais. No espaço de 
tempo que vai da ascensão de Goulart à Presidência da República até sua deposição, o planejamen-
to, ou planificação – conforme a terminologia da época – enquanto técnica de administrar e go-
vernar, bem como um projeto nacional-estatista de desenvolvimento da nação ganham destaque e 
protagonismo. O objetivo deste trabalho é conhecer aspectos da planificação aplicados ao campo 
das políticas sociais, tendo como foco as propostas para a política de saúde do governo Goulart. 
O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social e os Anais da 3ª Conferência Nacional de 
Saúde, realizada em 1963, constituem as fontes privilegiadas de análise.

Jailma Maria de Lima (UFRN)
• João Café Filho e o golpe civil e militar de 1964

O objetivo da comunicação é analisar os posicionamentos políticos do ex-presidente da república 
João Café Filho - publicados no livro de memórias “Do sindicato ao Catete: memórias políticas e 
confissões humanas”, lançado em 1966 - que comparavam os acontecimentos políticos de 1955 e 
de 1964. Em 1955, ele foi impedido pelos militares de reassumir a presidência da república, após o 
seu afastamento do cargo por supostos motivos de saúde, após um processo de crise política, no 
episódio político que ficou conhecido como Golpe Preventivo. Em 1964, o mesmo acompanhou as 
movimentações políticas que levaram à deposição do presidente João Goulart e ao golpe civil-mil-
tar, com sentimentos de vingança e de regozijo. Assim, ao comparar as ações militares de 1955 e de 
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1964, afirma que, após o suicídio de Vargas, em 1954, ele, como presidente, cumprira estritamente 
a Constituição que ajudara a elaborar. Portanto, o ato do seu impedimento fora totalmente ilegal. 
Em abril de 1964, ao contrário, o presidente deposto fugiu com medo dos tiros que o poderiam 
atingir. Assim, o governo foi, legitimamente, entregue ao chefe da “revolução vitoriosa” de 1964. 
Esse posicionamento de Café Filho é pouco evidenciado nos trabalhos que fazem referência ao 
ex-presidente da república, que tem toda uma produção memorialística norteriograndense volta-
da para exaltar o único potiguar a exercer o cargo de presidente da república e que teria sido uma 
grande liderança política das classes trabalhadoras. Pretendemos ainda compreender o distancia-
mento político das ideias que foram preservadas na produção memorialística local que identifica 
Café Filho como ligado as ideias de uma esquerda progressista e a memória nacional que o identi-
fica com a UDN, inclusive nas teses golpistas.

Rita Araújo Cosenza (UFTM)
• Autoritarismos e Democracia. Gritos e Silêncios. Cegueiras e paixões: sentidos ambivalentes 

das sensibilidades humanas e das culturas políticas.
Parto de uma trajetória de pesquisas sobre poder, respaldada por vertentes multidisciplinares, de-
vido à amplitude do tema. Tendo para este estudo sobre poder, o enfoque na ambivalência autori-
tarismo/democracia, se apropriando do sentido de ambivalência de M. Bakhtin, pressupõe-se que 
as perspectivas extremadas podem ser percebidas não como opostos excludentes, mas coexisten-
tes. Ainda que a cultura moderna tenha se tornado “carente de ambivalência regeneradora”, tal 
como em outros contextos históricos, no qual a crítica do mundo incluía aquele que criticava, de 
modo que a dimensão negativa das visões de mundo tinha em si uma potencialidade de renovação 
e não de pura negação. A imbricação entre eu e o outro era mais intensa do que se tornou na men-
talidade positiva, que ainda somos herdeiros. Razão e emoção, Ideal e real, Eu e outro, passaram de 
imbricados para contraditórios na mentalidade moderna, que perdeu caráter ambivalente. Hoje, 
fala-se de subjetividade e individualidade como se inexistisse antes. O social, em muitas pesquisas, 
é entendido como algo que se relaciona com os indivíduos, os influencia menos ou mais, mas como 
algo externo. Poucas explicitam o social como algo interno às subjetividades. Descrever o que foi 
narrado, vem sendo o que se tem nas pesquisas sobre o subjetivo. A preocupação é com o que se 
narra e não com o como e porque as subjetividades foram se formando, se modificando, se intera-
gindo com as relações culturais e de poderes. Assim, visando analisar a ambivalência autoritarismo/
democracia, 1964 será um dos contextos. O outro seria 2014, se 2015 não tivesse se colocado como 
tão significativo. Hoje 1964 não retorna à cena apenas pelos 50 anos. E, embora a proximidade do 
objeto possa cegar, fato é que, esse é um dos pontos principais da reflexão pretendida: a cegueira, 
a la Saramago: “cegos que veem; cegos que, vendo, não veem”. Visa-se destacar o como do poder, 
tendo como fio condutor os limites do autoritarismo E da democracia. Apreender como a socieda-
de se relaciona com esses limites é outro fio condutor, que leva a reflexão para a legitimidade sobre 
conflito social, enfatizando as intensas tensões e impasses sobre autoritarismo político e cultural; 
democracia, diversidade e desigualdades; conflitos sociais e formas de lutas; sentidos políticos das 
emoções e das subjetividades. Tem-se ciência que tais assuntos não serão abordados na intenção 
de esgotá-los, muito menos de resolver impasses ou apresentar argumentação original. Mas, tam-
bém ciente da necessidade de debate-los. E, tais assuntos serão abordados em diálogo com obras 
de Saramago, destacando sentimentos humanos como paixões, cegueiras, gritos e silêncios, para 
pensar hipóteses, que destaquem, no âmbito dos estudos sobre cultura política, as sensibilidades 
humanas.
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Michelle Reis de Macedo (Universidade Federal de Alagoas)
• Em cruzada contra “a besta do apocalipse”: Patrulha Nacional Cristã e a campanha 

anticomunista no jornal Gazeta de Alagoas (década de 1960)
Desde a segunda metade do século XIX, os debates sobre o processo de secularização do mundo 
moderno vinham se intensificando entre setores do catolicismo. A despeito das divergências inter-
nas entre as variadas concepções de missão da Igreja, uma grande questão preocupava católicos 
conservadores: a expansão do comunismo, considerado destruidor da moral cristã e dos bons cos-
tumes. Portanto, era preciso combater o inimigo. Esta corrente de pensamento alimentou um con-
junto de representações e práticas sociais de diversas organizações políticas da sociedade brasileira, 
sobretudo na década de 1960 – um dos momentos mais turbulentos da história do Brasil republi-
cano. Através de campanhas e ações políticas, movimentos anticomunistas contribuíram para o 
acirramento dos conflitos que levaram à derrocada do sistema liberal-democrático em 1964. No 
estado de Alagoas, a Patrulha Nacional Cristã (PNC) assumiu esse papel social. Contrária ao gover-
no de João Goulart, a PNC empenhou-se em converter a opinião pública e mobilizar a sociedade 
alagoana contra a ameaça de uma república sindicalista coadunada com o comunismo, conven-
cida de que essa era a missão do catolicismo naquele momento. Sob o argumento de combater a 
subversão e proteger a civilização cristã, a PNC elegeu os jornais como mídia privilegiada. No jornal 
Gazeta de Alagoas, o líder patrulheiro Wanillo Galvão Barros publicou, a partir de novembro de 
1962, artigos semanais na coluna intitulada “Alerta Brasil!”, com o objetivo pedagógico de alertar 
os jovens sobre o perigo do comunismo, chamado por ele de a besta do apocalipse. Enfim, o obje-
tivo é refletir acerca do papel da PNC como entidade legitimadora do golpe civil-militar de 1964, 
esmiuçando suas estratégias discursivas propagandeadas pela imprensa conservadora de Alagoas.

Ricardo Duwe
• O liberalismo conservador das elites catarinenses e a ditadura civil-militar: breves 

apontamentos sobre um possível diálogo
Este trabalho tem por finalidade discutir a formação de uma cultura política liberal conservadora 
em Santa Catarina ao longo do século XX e realizar alguns apontamentos a respeito de sua atuação 
durante a ditadura civil-militar.

Cleber Santos Vieira (UNIFESP / Guarulhos)
• Histórias de ditaduras e lutas de resistências - contadas para crianças

Histórias de ditaduras e lutas de resistências devem ser contadas às crianças? Como escrevê-las? 
Difundi-las por quais processos culturais? Qual o lugar que estas histórias ocupam no currículo es-
colar? Perscrutando tais indagações, o curso examina textos, cartilhas, adaptações, vídeos, objetos 
digitais educacionais dentre outros produtos culturais elaborados com a finalidade de formar ci-
dadãos na perspectiva da educação em direitos em direitos humanos. Valendo-se de instrumentos 
teórico-metodológicos da história comparada, analisa a produção e circulação desses bens cultu-
rais em diferentes espaços nacionais, notadamente Brasil, países da América da Latina e África. Pro-
põe-se discutir de que modo a circulação desses objetos culturais no contexto de abertura política 
permitem pensar as várias formar de narrar as graves violações de direitos humanos interpostas 
pela Ditadura Militar que, por vezes, se complementaram ou colidiram, mas não impediram que 
uma delas sobressaísse como hegemônica na cultura escolar. No período de redemocratização, os 
livros didáticos compuseram esse quadro de disputas. Em contextos como estes, assinalou André 
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Chervel, “antigos manuais ainda circulam, mas lentamente alguns deles destacam-se do conjunto 
constituindo ponto de partida para o surgimento de uma nova vulgata”.

Rodrigo José da Costa (Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL)
• O PCB e a Frente Popular Alagoana de 1986

O objetivo dessa comunição é analisar a participação da Seção Alagoana do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB-AL) na Frente Popular Alagoana, uma coligação de partidos políticos de esquerda 
cuja arregimentação visava a disputa das eleições de 15 de novembro de 1986. Composta pelo 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Democrático Trabalhis-
ta (PDT), a “Frente” procurou se constituir como uma alternativa diante dos dois grandes blocos 
políticos existentes, capitaneados pelo PMDB e pelo PFL. Procuro abordar os debates e os impas-
ses surgidos na organização da Frente, o posicionamento de seus atores políticos e os desafios 
enfrentados, principalmente pelo PCB, no cenário político recém-inaugurado da Nova República. 
Inserido num esforço de pesquisa mais amplo , este trabalho visa contribuir com um período ainda 
pouco estudado da trajetória pecebista, o período compreendido entre a reorganização do partido 
no final da década de 1970 e início da seguinte, um interregno de tempo onde a agremiação se re-
estruturou, obteve a legalidade e, por fim, a extinção diante da crise resultante das transformações, 
tanto internas quanto externas, pelas quais passava o mundo comunista no período em que a 
Guerra Fria caminhava para o seu fim. Da mesma maneira, procuro adentrar numa temporalidade 
ainda pouco abordada pelos historiadores, que só recentemente tem dado atenção ao processo de 
transição o qual restabeleceu o regime liberal democrático no país.

Charleston José de Sousa Assis (Universidade Federal Fluminense)
• Cultura política e participação popular na transição: uma análise do Plano Cruzado

Este trabalho pretende examinar a participação popular no Plano Cruzado por duas razões, apa-
rentemente opostas: por um lado, pelo seu ineditismo e, por outro, devido à sua semelhança com 
as lutas sociais dos anos 1970 e 1980. Ele foi inédito porque constituído por multidões decididas a 
impor o tabelamento de preços ao empresariado e porque o povo parecia ter o governo ao seu lado 
após duas décadas que o mesmo estava no polo oposto. A semelhança com as lutas das décadas de 
1970 e 1980 fica evidente ao analisá-lo ao lado das muitas lutas sociais do período: observam-se as-
pectos comuns e compartilhados, articulações e repetições. Percebe-se que as multidões apresen-
tavam um modus operandi claramente herdado de experiências coletivas anteriores, o qual pode 
ser observado no recurso aos coros e ao Hino Nacional, entoados coletivamente, bem como aos 
slogans, a escolha dos alvos, etc., o que sugere uma “educação política” construída coletivamente e 
disseminada socialmente. O exame dos registros evidencia que o comportamento dos populares 
nas múltiplas ações coletivas do Cruzado possuía raízes em outras formas de mobilização e lutas 
sociais, forjadas durante e contra a ditadura. 
Para explicar o comportamento coletivo observado naqueles anos recorri aos historiadores Edward 
Thompson e Benedict Anderson. O primeiro auxilia a explicação do fenômeno através dos seus 
conceitos de classe e de noção de legitimação, enquanto o último quando explica que a unidade 
popular pode ser forjada através do sentimento nacional. As evidências empíricas indicam que a 
maioria dos integrantes das classes populares “carregava” consigo (e muitas vezes operava com) 
diversas experiências – da pobreza, dos movimentos sociais e político, do medo etc. – sobrepostas, 
mescladas e difusas, e, mais que isto, que tais experiências ajudaram a compor o perfil radical de-
monstrado cotidianamente à época. Sendo assim, apesar de haver muitas e distintas mobilizações, 
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se analisadas do ponto de vista das experiências da maioria dos populares, todas elas vivenciadas 
pessoalmente ou através dos meios de comunicação, independentemente do seu caráter e finali-
dade, ajudaram criar uma noção de horizontalidade animada pelo sentimento pátrio, e, ao mesmo 
tempo, mas não contraditoriamente, classista – o “nós” versus “eles”.

Guilherme Esteves Galvão Lopes
• Por que os evangélicos não mudaram o Brasil? Análise histórica da atuação evangélica no 

Congresso Nacional (1982-2006)
O objetivo principal do presente trabalho é de analisar, historiograficamente, a ascensão da repre-
sentatividade política evangélica, especialmente no Congresso Nacional, desde a pequena bancada 
de 12 deputados eleita em 1982 até os 57 deputados e 3 senadores eleitos em 2002, passando pela 
institucionalização da Frente Parlamentar Evangélica e a primeira crise do grupo, com o envolvi-
mento de parlamentares evangélicos nos escândalos do “Mensalão” e da “Máfia das Ambulâncias”. 
A pesquisa parte do princípio de que os evangélicos, majoritariamente pentecostais e neopen-
tecostais, surgem como atores sociais importantes a partir do processo de redemocratização do 
Brasil pós-ditadura. Experimentando crescimento geométrico em apenas duas décadas, a partir 
do uso massivo da mídia, os evangélicos consolidam-se como importante força política nacional. 
Sendo assim, o presente trabalho se propõe a analisar, de forma preliminar, aspectos deste segmen-
to, como as influências da Teologia da Prosperidade, as relações com o protestantismo histórico, as 
contradições entre doutrina e prática política e suas implicações na construção de uma cultura po-
lítica própria, sintetizada no discurso de que “o Brasil só vai mudar com os evangélicos no poder”.

Dayanny Deyse Leite Rodrigues
• Descortinando a participação feminina na política paraibana

As mulheres vêm cada vez mais assumindo o papel de liderança na sociedade brasileira, ampliando 
sua participação no mercado de trabalho, assim como sua consciência política. No entanto, ainda 
recebem os menores salários e são responsáveis pela maioria dos afazeres domésticos. No tocante à 
efetiva participação política, a situação se agrava. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral 
- TSE, apesar das mulheres comporem 52,13% do eleitorado brasileiro em 2014, elas não ocupam 
na mesma proporção cargos institucionais da política nacional. Somando-se a isto, envolto da dis-
cussão da retomada da História Política, as últimas décadas foram marcadas por intensas transfor-
mações sociopolíticas que possibilitaram a visibilidade social da mulher e sua incorporação como 
tema na produção historiográfica. No entanto, vale destacar que ainda nos deparamos, com uma 
pequena produção acadêmica referente à temática no habitat histórico, eles, em sua maioria, são 
fruto de pesquisas da militância de movimentos sociais, ou de grupos afins inseridos nas academias. 
Nesse sentido, enquanto um trabalho histórico, nos propomos a analisar a participação da mulher 
na política municipal paraibana (2008 e 2012), e sua relação com o poder do capital familiar, carac-
terística marcante da política local. Quanto ao recorte temporal, o trabalho encontra-se envolto 
da discussão historiográfica a respeito da “História do tempo Presente. Cientes da complexidade 
e problemática que envolvem tal discussão, encaramos esse desafio movidos pelas demandas que 
giram em torno de questões como relações de gênero, o empoderamento feminino, disputas entre 
o antigo e o novo fazer político, pois como afirma Jean-Pierre Rioux, a própria sociedade exige que 
o historiador faça história do presente, exige uma explicação, uma ordenação do contexto atual, 
esperando assim, a compreensão de seu significado.
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068. História e Ensino de História: a produção de saberes na formação e na prática 
docente
Coordenação: Carlos Augusto Lima Ferreira, Maria Roseane Correa Pinto Lima

Resumo: Os debates em torno da História e do Ensino de História vêm se intensificando no país, 
na esteira dos avanços teóricos e metodológicos desta área de estudos, das reflexões sobre ques-
tões centrais da educação em sentido amplo e do engajamento de uma variada gama de sujeitos e 
instituições, bem como das tentativas de reestruturação dos cursos de licenciatura. Refletir sobre 
os conhecimentos que construímos coletivamente como profissionais de história, e em diálogo 
com outros campos de conhecimento e em diferentes espaços profissionais, é o objetivo deste 
simpósio temático. São reconhecidas as especificidades do saber histórico acadêmico e do saber 
histórico escolar, no entanto concordamos que ambos são indissociáveis e que suas inter-relações 
são estruturantes da formação inicial dos historiadores e implicam sobremaneira na nossa prática 
como professores/pesquisadores. Trata-se de saberes constituídos em dimensão multirreferencial, 
sobretudo a partir do diálogo com a Educação. São muitas as temáticas abarcadas por este simpó-
sio temático, dentre as quais: Historiografia e o ensino de história; saberes históricos escolares na 
formação inicial do historiador; o ensino de história nos diversos níveis e modalidades de escola-
rização; livro didático e sua utilização; novas tecnologias da informação e comunicação no ensino 
de história; ensino de história local; ensino de historia e a construção de conhecimentos (escolar e 
histórico) a partir de imagens.
Justificativa: Todo saber pressupõe um processo de aprendizagem e formação, visto que são te-
mas afins, portanto, buscamos produzir uma reflexão sobre as constituições de saberes e de que 
modo eles contribuem para a formação e prática do professor de História. Assim, é fundamental 
discutirmos os saberes vivenciados pelos professores na sua prática docente buscando identificar 
os que são produzidos e articulados na prática pedagógica. Dessa forma, o processo de produção 
desses saberes e o processo de formação envolvem estudos sobre currículo, culturas, visões sobre a 
história, saberes e práticas educativas, cotidiano escolar, aspectos psicológicos dos processos de en-
sino e aprendizagem e da relação professor-aluno, linguagens, processos de leitura e de escrita, por-
tanto, ensino e aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento, e em História em particular.
A escola não é mais o único lugar que assegura a transmissão de heranças historicamente acu-
muladas. Pensar a construção de identidades docentes exige redimensionar as ideias de que só se 
aprendem com os “grandes teóricos” ou que a formação docente é exclusividade da academia. É 
compreender que esta formação se dá na interação dos diversos conhecimentos que tecem a prá-
tica educativa e social, atravessados por encantos e desafios que emergem das posturas dos dife-
rentes sujeitos que fazem parte deste contexto educacional. Em tempos de fluidez, em que parece 
que nos movemos em um eterno tempo presente, a perspectiva é de pensar em construir novos 
significados para a construção do conhecimento histórico garantindo uma especificidade da área 
e ao mesmo tempo assegurando um caminhar para além das fronteiras disciplinares. 
Na historiografia, por sua vez, os debates entretecidos nas últimas três décadas do século XX foram 
importantes para nos colocar questões que proporcionaram repensar o ofício do historiador e, em 
consequência, o ensino dos conhecimentos históricos. Portanto, no contexto das inquietações do 
mundo contemporâneo é importante pensar a formação dos professores considerando a produ-
ção de saberes docentes. 
Assim sendo, estabeleceremos um diálogo estimulante com os participantes envolvidos com o en-
sino da História na educação básica e também com aqueles interessados nos problemas de forma-
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ção docente na área de História, a partir das articulações entre teoria e prática fazendo com que os 
professores consigam ver além dos hábitos e conceitos adquiridos com a experiência e a formação 
inicial, por meio da sistematização do que ocorre em sala de aula. Portanto, o presente Simpósio 
Temático busca analisar, refletir e debater a partir de nossas experiências contemporâneas de en-
sinar história os locais das construções das práticas, saberes e narrativas dos sujeitos envolvidos 
nesse processo de ensino e aprendizagem considerando as questões vivenciadas em nosso tempo.

Rutemara Florencio (Governo do Estado de Roraima)
• A construção de representações sociais sobre a disciplina de História na escola pública

O Estudo da História na escola pública segue uma orientação curricular definida pelo Estado em 
conjunto com a comunidade escolar. O currículo estabelece os conteúdos que os professores de 
História devem abordar em sala de aula em todas as modalidades da escola básica e os professores 
definem as metodologias de abordagem sobre esses conteúdos. Ao chegarem no Ensino Médio, os 
alunos já receberam por muitos anos, na escola, os conteúdos referenciais do ensino de História e, 
consequentemente, construíram representações a respeito dos personagens e dos fatos e aconteci-
mentos históricos como também da própria disciplina de História. As representações socialmente 
construídas são oriundas de uma diversidade de interações que cada um de nós estabelece du-
rante a vida e servem como meio de interpretarmos o mundo e o que o constrói cotidianamente. 
Assim, a disciplina de História é componente importante tanto como parte construtora de repre-
sentações como objeto de representações a respeito da escola e da disciplina. Neste trabalho, evi-
denciamos algumas representações de alunos do ensino médio de escola pública sobre a disciplina 
de História. Podemos observar que as representações evidenciadas destacam a questão metodo-
lógica como meio mais ativo na construção de representações. Nesse sentido, o livro didático é o 
objeto mais destacado pelos alunos para falarem da disciplina de História juntamente com a ques-
tão política, presente como tema central nos livros distribuídos pela rede pública de ensino. Tanto 
o uso continuo do livro (em detrimento de outros meios e recursos didáticos para o ensino de 
História) quanto a abordagem sobre a temática “politica” foram tratados de forma negativa pelos 
alunos evidenciando necessidades de mudança na metodologia de ensino. Ao todo participaram 
da pesquisa 12 alunos do Ensino Médio e a análise dos dados foi organizada mediante a teoria da 
argumentação de Chaim Perelman.

Elaine Lourenco (Universidade Federal de São Paulo)
• A cultura escolar e a formação de professores de História

Em 2007, a recém expandida Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) passou a oferecer o curso 
de História nas modalidades de bacharelado e licenciatura. O grande desafio do curso era evitar a 
dicotomia e oferecer uma formação ampla que superasse a tradicional separação das áreas, bem 
como uma possível desvalorização da licenciatura. Tal iniciativa contemplava, em primeiro lugar, o 
que se propunha no documento oficial que normatiza a área de História, que propugna como per-
fil do formado: “O graduado deverá estar capacitado ao exercício do trabalho de Historiador, em 
todas as suas dimensões, o que supõe pleno domínio da natureza do conhecimento histórico e das 
práticas essenciais de sua produção e difusão” (DCN História – PARECER CNE/CES 492/2001). A 
definição de um tronco comum de disciplinas (chamadas “unidades curriculares – UC”) e a oferta 
de todas elas no âmbito do próprio departamento, com a possibilidade de ampliação em outros 
cursos, foi o caminho encontrado pelo corpo docente (mais tarde, buscar-se-ia também a possibi-
lidade de adensar ainda mais esta formação com uma habilitação na área de Patrimônio, o que só 



1074

contribuiria para ampliar as questões tratadas no curso). Desde o primeiro currículo, a licenciatura 
contempla um conjunto de três disciplinas sequenciais, chamadas de “Estágio Supervisionado”, 
que compõem um núcleo norteador da formação dos futuros docentes. O estudo parte de uma 
caracterização ampla da forma escolar, passa pela discussão da cultura escolar em seus diferentes 
aspectos e chega à caracterização da disciplina escolar de História. Todas as aulas da primeira uni-
dade curricular contemplam uma parte de discussões teóricas, outra parte de oficinas; nas unida-
des seguintes, aprofundam-se os temas relativos ao trabalho docente e às diferentes metodologias 
para o ensino de História, ao mesmo tempo em que os discentes têm a possibilidade de estagiar 
nas unidades escolares, construindo um projeto conjunto com os docentes que lá encontram. A 
análise da cultura escolar é o ponto de partida e o ponto de chegada do curso: é em torno deste 
conceito que os discentes, futuros docentes, constroem sua proposta de regência, é em torno dele 
que o implementam. Pretende-se com isto uma maior aproximação do estagiário com a realidade 
em que atuará. Desta forma, o presente trabalho visa apresentar e debater as experiências desta 
licenciatura, sobretudo no que se refere às disciplinas específicas de “Estágio”.

Nicelma Josenila Brito Soares
• A formação de professores e o ensino de história: apontamentos iniciais

Esta comunicação, constitui parte da investigação em curso, desenvolvida no doutoramento em 
Educação sob o título Representações dos professores em formação pelo PARFOR/UFPA sobre 
sua prática docente na sala de aula, e objetiva apresentar sumariamente, os debates presentes nas 
produções acadêmicas e no cenário educacional brasileiro. Além dessa dimensão, realizam uma 
breve incursão no desencadeamento dos processos referentes à formação de professores para o 
Ensino de História no Brasil, localizando aspectos que se constituam desdobramentos dos debates 
sobre este campo de estudos. Para cumprir este escopo, são acionados, por meio de uma revisão 
da literatura especializada, as produções que contemplem a formação de professores no Brasil 
(ANDRÉ, 2009, 2010; GATTI, 2010, 2011; VEIGA, 1998) e o ensino de História (CAIMI, 2008, 2013; 
MELLO,2014; MONTEIRO, 2013; RIBEIRO, 2004, 2011; ROCHA e CAIMI, 2014). Verifica-se que as 
implicações presentes entre as discussões sobre formação de professores e a adoção de políticas 
voltadas para esse campo indica uma dinâmica na qual à intensificação da produção acadêmica 
que se ocupa com essa questão ainda não corresponde, de todo, as políticas educacionais voltadas 
para os processos formativos.

Gilmar Dantas da Silva (Secretaria de Educação do Ceará), Isabel Maria Sabino de Farias 
(Universidade Estadual do Ceará), Mark Clark Assen de Carvalho (Universidade Federal do 
Acre)
• A Gestão Curricular da Formação de Professores de História: uma análise documental do 

PIBID/UECE
Este trabalho, decorrente de exame documental, discute a gestão curricular da formação de profes-
sores de História realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/
PIBID, política educacional promovida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior/CAPES desde 2007. O PIBID se insere nas licenciaturas em caráter de complementação 
curricular da formação docente em nível de graduação e implica o envolvimento dos seguintes 
entes: os alunos bolsistas (licenciandos), os professores coordenadores de área (docentes da uni-
versidade) e os professores supervisores (docentes da Educação Básica). Estes dois últimos entes 
são concebidos pelo PIBID como corresponsáveis pela formação dos novos professores, elos im-
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portantes no afunilamento do diálogo entre a universidade e a escola, interface destacada como 
possibilidade de aprofundar a vinculação da teoria à prática. Neste Programa o contato dos licen-
ciandos com a realidade das escolas de Educação Básica representa a ampliação de oportunidades 
de observação, reflexão e proposição de inovações pedagógicas para o ensino de História, antes 
circunscritas aos estágios supervisionados do currículo convencional. Desse modo, pareceu-nos 
pertinente indagar sobre o papel do professor da Educação Básica na gestão curricular da forma-
ção de professores de História no PIBID, o que foi concretizado por meio de uma pesquisa do-
cumental. Adotamos como referência um dos campus da Universidade Estadual do Ceará/UECE 
que desenvolve subprojeto do PIBID na área de História. No percurso metodológico recorremos 
à exploração dos seguintes documentos, examinados com suporte da análise de conteúdo: Parâ-
metros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais; Lei nº 9.394/96; fluxogramas de 
disciplinas do curso de História; Projeto Institucional do PIBID e o Subprojeto de História. Como 
categorias de análise incidimos sobre os conceitos de currículo, gestão curricular, iniciação docen-
te, academicização da formação de professores, racionalidade técnica e racionalidade prática. O 
aporte teórico remete a autores como Silva (1999), Roldão (2007), Formosinho (2009) e Mizukami 
(2010). O exame realizado evidencia o reconhecimento do professor supervisor e de seus saberes 
como necessários à formação de novos professores, bem como a relevância de estudos sobre a ges-
tão curricular, suas lacunas e as tentativas de superação através de políticas como o PIBID.

Anne Cacielle Ferreira da Silva, Tania Braga Garcia (Universidade Federal do Paraná)
• As fontes legais no Ensino de História: análise de livros didáticos do PNLD 2011

Analisa a presença das fontes legais nos livros didáticos de História destinados ao 8º ano do En-
sino Fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. A pesquisa, de 
natureza qualitativa, foi estruturada a partir das seguintes questões orientadoras: os documentos 
legais são usados pelos autores de livros didáticos? São usados como fontes? Podem contribuir 
para o processo de ensino e aprendizagem histórica? Para a análise, foram selecionados livros que 
tem boa aceitação entre os professores e que indicam explicitamente a intenção de trabalhar com 
fontes. Utilizou-se a análise de conteúdo como procedimento metodológico e os resultados apon-
tam para a presença de diversos tipos de documentos históricos nos dois livros analisados, como 
gravuras,quadros, charges, mapas, tabelas, gráficos, fotografias, memórias. Os documentos legais 
foram encontrados em pequeno número: dezoito (18) no Livro A e dois (2) no Livro B. Em poucas 
situações os documentos encontrados foram tratados como fontes e, assim, explorados de forma a 
estimular o aluno à contextualização, à problematização e a interpretação histórica. Os resultados 
da pesquisa evidenciaram avanços em relação à inclusão de diferentes tipos de documento nos 
livros didáticos, mas evidenciaram também que permanecem presentes as dificuldades em tratar 
os documentos como fontes, ressaltando a necessidade de aperfeiçoar os livros em relação a esses 
aspectos.

Ana Luiza Araújo Porto (Instituto Federal de Alagoas)
• Notas Preliminares de uma História Comparada Brasil e Cuba: a Escrita Didática da História 

em Questão
O presente trabalho são notas preliminares acerca de uma História Comparada Brasil e Cuba que 
tratará da escrita didática da História a partir do estudo de livros didáticos de História da escola 
média brasileira e da escola pré-universitária cubana.
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Adriana Silva Teles Boudoux (Universidade do Estado da Bahia)
• Reflexões em torno da construção de um currículo multicultural no ensino de História: 

experiências formativas no Estágio Supervisionado e no PIBID.
A construção de um novo currículo para o ensino de História na Educação Básica não pode dei-
xar de lado a diversidade cultural existente na sociedade e, consequentemente, no espaço escolar, 
em todas as suas dimensões: de gênero, sexualidade, classe, etnia, etc. Este se constitui num dos 
principais desafios dos professores na atualidade. Assim, faz-se necessário indagar qual o espaço 
dedicado a esta temática dentro dos cursos de licenciatura em História? Qual o papel do Estágio 
Supervisionado e do Programa de Iniciação à Docência neste processo? Este trabalho pretende se 
debruçar sobre estas questões a partir de algumas experiências realizadas no âmbito do PIBID e 
do componente Estágio Supervisionado, no curso de licenciatura em História do Campus XIV, da 
Universidade do Estado Bahia, em Conceição do Coité. Partindo da concepção de que o currículo 
é temporal e está imerso em relações de poder, no curso citado, tem sido desenvolvidas atividades 
que visam à construção de currículos descolonizadores. Os discentes, em processo de iniciação à 
docência, têm buscado dar voz a sujeitos por muito tempo silenciados pelo ensino tradicional, a 
exemplo das mulheres e dos negros. Trata-se de romper com o olhar masculino, elitista e euro-
cêntrico que por muito tempo predominou nos currículos oficiais. Os desafios e as possibilidades 
que as experiências têm apontado têm conduzido a uma problematização do currículo escolar, 
mas também da licenciatura em História na instituição, a qual tem sido tornado objeto de reflexão 
permanente entre os agentes envolvidos neste processo formativo. Postura esta que tem levado à 
identificação das lacunas da formação e à busca de alternativas para supri-las. Com isto, concluí-se 
que os cursos de licenciatura em História devem atuar no sentido de formar professores reflexivos, 
críticos e autônomos, capazes de atender às demandas por um ensino multicultural apresentadas 
no cotidiano escolar. 

Andréa Santos da Silva Pessanha (UNIABEU)
• “Identidade: eu, nós, o outro” – O PIBID e a formação de professores de História na Baixada 

Fluminense (RJ)
Esta comunicação objetiva analisar os impactos da participação no Programa Institucional de Bol-
sa de Iniciação à Docência (PIBID) na formação de professores de História. Adota, como objeto de 
compreensão, a experiência de discentes do UNIABEU, instituição situada no município de Nilópo-
lis, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, envolvidos no Programa. Identidade, memória e cidadania 
representam o tripé deste subprojeto desenvolvido por um coordenador, um supervisor e dezes-
seis licenciandos em duas escolas públicas da região circunvizinha à sede do Curso. A proposta 
implementada por meio do PIBID, intitulada Identidade: Eu, Nós, o Outro, corresponde a uma pre-
ocupação desta licenciatura e acredita-se que, com a inserção no cotidiano escolar de licenciandos, 
outras possibilidades de reflexão e de ação envolvendo o ensino de História sejam oportunizadas, 
redimensionando questões teóricas-metodológicas vinculadas à formação do professor.

Juliana Alves de Andrade (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• “Onde aprenderam isso, meninxs!?”: reflexões iniciais sobre a aprendizagem histórica de 

crianças e adolescentes na cidade do Recife
A presente reflexão é fruto das pesquisas que estão sendo realizadas nas escolas públicas e privadas 
na cidade do Recife, com crianças e adolescentes matriculadas no 9º ano do Ensino Fundamental 
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e no 3º ano do Ensino Médio. O nosso objetivo é mostrar como se dá a aprendizagem histórica 
no ambiente escolar e a repercussão que a aprendizagem dos conceitos de democracia, multicul-
turalismo e cidadania têm na vida cotidiana desses sujeitos. Nossa intensão é mostra por meio 
dos relatos das crianças e dos adolescentes nas “rodas de conversa” o que sabem sobre o papel do 
estado, a importância das relações macro e microeconômicas numa sociedade globalizada, o valor 
da participação popular e dos movimentos sociais organizados, e os danos causados pelo precon-
ceito de classe, gênero e de cor na trajetória de vida de homens, mulheres pobres, negros e indíge-
nas, e qual a relação ou associação que esse conhecimento possui com o saber histórico escolar. 
Para que fosse possível identificar o significado do aprender história, fizemos uso das categorias 
Aprendizagem Histórica e Consciência História, tentando identificar como a Didática da História, 
vem contribuindo na construção de espaços de aprendizagem que permitam essa formação. Desse 
modo, ao estudar como se dá aprendizagem histórica em sala de aula em Recife, buscamos estabe-
lecer o diálogo com os diferentes pesquisadores que tomam como objeto de estudo o ensino e a 
aprendizagem da história, contribuir para a inovação de práticas pedagógicas no campo do Ensino 
da História e participar de forma propositiva no debate sobre a nova organização do currículo de 
história, apontando o quanto o saber histórico escolar está distante das agendas dos movimentos 
sociais, das experiências coletivas e individuais dos frequentam os bancos escolares.

Rodrigo Lemos Simões (UNILASALLE / ULBRA)
• Aliadas e vilãs: as ambiguidades do discurso e as representações feitas pelos estudantes/

estagiários de Licenciatura em História sobre o uso das tecnologias na sociedade 
contemporânea
Este trabalho tem como objetivo analisar o discurso dos estudantes/estagiários de Licenciatura em 
História, a respeito da sociedade contemporânea, e a popularização das tecnologias da informa-
ção – TICs, no ambiente escolar. A criação e expansão de novos e mais potentes veículos midiáti-
cos tem impactado os diferentes espaços de formação e atuação dos sujeitos, entre eles a escola, 
tornando recorrente nos discursos em questão, as ambiguidades desse processo. Observa-se que 
a escola vem perdendo progressivamente seu espaço como instituição centralizadora do conheci-
mento. Essa instituição que desde a modernidade demonstrou-se tão significativa na formação dos 
sujeitos, hoje apresenta dificuldades em conseguir achar soluções e respostas para as transforma-
ções por que passa a sociedade. Muito se fala em mudança nas escolas, mas pouco se vê de efetivo 
nesse discurso. O que temos é a dificuldade demonstrada de se manter um modelo de formação 
disciplinar, calcado na homogeneização, elegendo saberes e métodos muitas vezes estranhos a di-
versificação hoje experimentada em termos de valores identitários e da busca pela autoformação. 
A democratização do acesso às diversas mídias, especialmente os meios de comunicação eletrôni-
cos, está criando um novo tipo de estudante, cada vez mais autônomo e ávido por conhecimentos 
que lhe chegam de forma abundante e fragmentada. Iniciaremos expondo as circunstâncias rela-
tivas à prática docente, para depois observarmos algumas das transformações ocorridas em nossa 
sociedade nas últimas décadas, especialmente no que se refere à desarticulação de antigos padrões 
de socialização, a sua relação com o avanço da tecnologia e a massificação da informação. Fina-
lizaremos com a análise de excertos retirados dos relatórios de estágio. Buscamos constatar nos 
discursos, referências ao fato do avanço tecnológico abrir um leque de possibilidades à sociedade, 
resultando em diferentes maneiras de interação e transformação das situações de ensino e apren-
dizagem. Posteriormente, buscaremos identificar a ideia de que a mesma tecnologia é vista como 
limitadora de tais possibilidades, causando dúvidas nos autores em relação ao significado efetivo 
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do seu avanço nos diferentes momentos e espaços aonde chega. Constataremos que a tecnologia 
muitas vezes é descrita de forma paradoxal, uma vez que ao mesmo tempo em que possibilita 
espaços de trocas e socialização entre os sujeitos, difunde o individualismo e a impessoalidade nas 
relações. Finalmente, é importante que possamos compreender tais discursos de forma abrangen-
te, a fim de ampliarmos o diálogo a respeito das práticas e representações feitas pelos estudantes 
sobre o uso das tecnologias na contemporaneidade, especialmente no ambiente escolar.

Marcus Vinicius Monteiro Peres (Governo do Estado do Rio de Janeiro)
• A produção de saberes através do uso das tecnologias digitais – Estudo de caso da webquest 

como ferramenta para o Ensino de História em uma escola pública do Rio de Janeiro
Assistimos à emergência de uma nova cultura, chamada, dentre outros nomes, de cultura digital, 
na qual os jovens já nascem imersos no uso de dispositivos das tecnologias digitais da informação 
e comunicação (TDIC). Não há duvidas que, como diz Lévy (1999), a relação dos alunos com o 
conhecimento se modificou de muitas formas, em meio à explosão das tecnologias e de diferentes 
formas de aprender, especialmente fora da escola. Considero que as TDIC, por isso, são peça funda-
mental para pensarmos o atual panorama de uma “escola sob suspeita” (GABRIEL, 2008). Grinberg 
e Almeida (2012) propõe o uso da metodologia webquests como forma de articular escola e aca-
demia, conhecimento científico e escolar, através do uso de ferramentas das TDIC para colocar o 
aluno na posição de pesquisador e autor da História. Considero a investigação sobre o tema profí-
cua para problematizar diferentes apropriações que os alunos podem ter do conhecimento histó-
rico a partir das ferramentas da tecnologia digital, e que efeitos essas podem ter sobre o processo 
de ensino e aprendizagem da História, se é que realmente causam alguma mudança. Esse trabalho 
se destina, então, a estudar duas experiências feitas com alunos do terceiro ano do ensino médio de 
uma escola pública do Rio de Janeiro, através do uso de webquests sobre os temas “Crise de 1929 
e o Nazi-Fascismo” e “A Segunda Guerra Mundial”. Na primeira, os alunos deveriam escrever uma 
carta, enquanto cidadão alemão, relatando sua situação em meio à crise no país. Na segunda pro-
posta, os alunos partiram da observação dos clipes e estudo de letra e música de duas músicas do 
grupo de rock Pink Floyd, que retratam episódios da Segunda Guerra Mundial, para construir sua 
própria representação desse evento, podendo se utilizar largamente de recursos tecnológicos. Esse 
estudo objetiva, então, perceber: 1 - De que forma a webquest, e o uso das TDIC, pode influenciar, 
se influencia, na produção de saberes na escola. 2 – De que maneira esses alunos se posicionam 
como autores, e como articulam o conhecimento histórico proposto. Marcando posição em defe-
sa da especificidade do conhecimento histórico escolar e compreendendo o ‘ensino de’ como lugar 
de fronteira, âmbito de disputas pela fixação de sentidos, meu interesse é problematizar a escrita 
do passado nesses materiais, destacando possibilidades e limites da metodologia proposta para o 
debate em torno das demandas da cultura digital sobre a escola.

Jackeline Silva Lopes (UNEB)
• Da grade à concepção: a prática como componente curricular nos cursos de Licenciatura em 

História da UNEB e UEFS
Esta pesquisa teve o objetivo de realizar um estudo dos Projetos de cursos de Licenciatura em His-
tória da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS). Propôs-se investigar de que forma está sendo alocada a Prática como Componente Cur-
ricular (PCC) nestes cursos, através da análise dos projetos pedagógicos dos cursos. Constatou-se 
que em todas estas instituições houve reestruturação dos currículos de forma a adequá-los às dire-
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trizes vigentes, especialmente buscando alocar a PCC. A UEFS distribuiu parte das horas para todas 
as outras disciplinas da matriz curricular, criando Laboratórios de Ensino que realizariam a articula-
ção entre os diversos componentes curriculares e criariam condições para o efetivo exercício desta 
prática. A UNEB, por sua vez, criou um eixo curricular denominado Laboratórios de Ensino, o qual 
se compõe de 8 disciplinas distribuídas ao longo do curso, onde estas práticas seriam vivenciadas. 
Falta, entretanto, objetividade nestes projetos ao descrever de que forma estas praticas efetiva-
mente seriam garantidas. No que diz respeito aos Estágios, todas os alocaram na segunda metade 
do curso, oportunizando experiências de pesquisa nas escolas e regências no ensino fundamental, 
médio e em espaços não-formais.

André Luiz da Silva Cazula (UENP)
• Diretrizes Curriculares Estaduais de História no Estado do Paraná: Cotidiano Escolar e 

Saberes Docentes
O presente trabalho almeja discutir a prática docente a partir do ensino de história proposto pe-
las Diretrizes Curriculares Estaduais de História no Paraná - DCE, finalizadas em 2008. É fruto de 
pesquisa de mestrado em andamento, pelo Programa de História Social da Universidade Estadual 
de Londrina – UEL, na linha de pesquisa história e ensino. As fontes para análises são o caderno de 
campo, que está sendo escrito a partir das observações das aulas engendradas no Ensino Médio 
por dois professores da rede pública estadual de ensino, bem como entrevistas com os mesmos. 
Neste artigo busca-se problematizar possíveis ferramentas teóricas e metodológicas para a cons-
trução da narrativa da investigação proposta. Michel De Certeau fornece importantes visões sobre 
as formas de enunciar a prática cotidiana, que podem ser associadas à arte do fazer docente. Mau-
rice Tardif afirma que o saber do professor é um saber social. Ele busca situar o saber docente entre 
o individual e o social, entre o ator e o sistema. Sua obra se aproxima das teorias de Jorn Rüsen, 
referência crucial das DCE, quando analisa a racionalidade, entendendo que o professor pensa com 
a vida por ser um ator racional, com representações, juízos e argumentos. O uso de elementos da 
etnografia é importante no estudo da prática escolar cotidiana, pois o pesquisador tem contato di-
reto com a situação pesquisada, podendo, de certo modo, reconstruir processos e relações do dia-
-a-dia escolar, identificando as estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar, 
e compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo interacional onde ações, 
relações, conteúdos são construídos, negados, reconstruídos ou modificados. O sujeito participa 
no seu cotidiano com todos os aspectos de sua individualidade. Ele coloca “em funcionamento” 
todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 
sentimentos, paixões, ideias, ideologias. Para Agnes Heller a característica dominante na vida coti-
diana é a espontaneidade. O ritmo fixo, a repetição, a rigorosa regularidade da vida cotidiana não 
estão absolutamente em contradição com essa espontaneidade, ao contrário, implicam-se mu-
tuamente. Pesquisar a ação docente em consideração à investigação do tipo etnográfica permite 
discorrer sobre a elevação da individualidade do professor aos saberes genéricos da profissão de 
professor, regras da escola, das ciências da educação, dos currículos, uma vez que o docente mobi-
liza saberes para a ação, de acordo com suas astúcias e táticas, em relação a cada situação concreta 
da estratégia humano-genérica.

Sandra Cristina Queiroz Pinheiro (Secretaria de Educação do Estado da Bahia)
• Ensino de História e história local: tradições e memórias da população quilombola de Lagoa 

Grande - Feira de Santana-BA
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Busco apresentar um relato de experiência pedagógica realizada com alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental II da Escola Municipal José Tavares Carneiro, situada no distrito de Maria Quitéria, 
Feira de Santana- Bahia. O projeto foi intitulado Lagoa Grande: minha terra quilombola e nasceu 
da parceria entre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, a Universidade 
Estadual de Feira de Santana e a referida escola. Objetivou (re)conhecer o significado e impor-
tância da identidade cultural e tradições do espaço quilombola de Lagoa Grande, no Distrito de 
Maria Quitéria, e, em paralelo, analisar historicamente a formação dos quilombos em associação 
à história da comunidade quilombola de Lagoa Grande. Por meio de estudos de contos africanos, 
músicas, palestras e discussões, os alunos foram convidados a refletir sobre sua identidade étnica 
e também conhecer e valorizar sua história local. Esse trabalho contribuiu para a implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em nossas salas de aula, como também, possibilitou 
aos nossos alunos o reconhecimento de suas origens e a valorização das tradições e memórias da 
comunidade quilombola estudada.

Ana Carla Sabino Fernandes (Universidade Federal do Ceará)
• Saber histórico escolar e formação inicial docente: o estágio curricular supervisionado como 

fonte e objeto de pesquisa.
A realização dos Estágios Curriculares Supervisionados ( I a IV) no curso de licenciatura em história 
UFC é atividade obrigatória para o processo de formação inicial docente dos graduandos, de acor-
do com a LDB; as Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos 
de Nível Superior; as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores de História e as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica. 
Os cursos superiores de história e os historiadores reconhecem e fomentam, de modo geral, a 
promoção do estágio de iniciação à docência nas escolas da educação básica, escolas públicas es-
pecialmente, como condição fundamental para a construção e a transposição didática dos saberes 
docentes, pedagógicos, históricos e históricos escolar, tanto dos professores do magistério superior 
e dos estudantes universitários de história, atentos à questão da formação inicial docente, como 
dos professores de história da educação básica e dos discentes do ensino fundamental e médio. 
O trabalho apresentado nesse Simpósio remete a observações gerais fruto da minha atuação como 
professora/supervisora desses estágios e dos exercícios de pesquisa realizados com os alunos es-
tagiários no Laboratório de Ensino e Aprendizagem em História (Dept° de História-UFC) o qual 
coordeno. Considerando, para tanto, o saber docente e profissional do professor de história da 
educação básica - em diálogo mais diretamente com o professor da disciplina/atividade de estágio 
- e a cultura escolar das instituições escolares onde se situa o ofício do historiador, como fonte e 
objeto para a pesquisa e a aprendizagem da didática e da prática de ensino de história, dimensio-
nando socialmente a escrita sobre os saberes históricos da disciplina história e o caráter formativo 
do saber histórico na escola.
Desse modo, para a ampliação do campo epistemológico e hermenêutico do estágio curricular (de 
iniciação a docência) por/nas universidades, relatarei sobre a criação de projetos de pesquisa que 
contemplam a reflexão acerca das concepções teóricas e metodológicas selecionadas pelos alunos 
das disciplinas de estágio ao ministrarem suas aulas de história nas escolas, bem como, das suas 
percepções no que se refere à epistemologia da prática do professor da escola e a relação entendi-
da entre a categoria cultura escolar enquanto lugar do conhecimento escolar, cultural e social e a 
configuração da sua identidade profissional como professor de história e educador. 
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Uso como fonte/documento os Relatórios de estágios e/ou outros textos e materiais didáticos 
produzidos pelos alunos estagiários: compartilhando, valorizando e instrumentalizando os enun-
ciados, problemas, hipóteses e as narrativas contidas nesses escritos.

Nadia Gaiofatto Gonçalves (UFPR)
• Saberes e práticas docentes e formação de professores para o ensino de História: estado da 

arte a partir de periódicos acadêmicos (1970-2014)
Este trabalho é parte de uma pesquisa que tem por objetivo analisar como o Ensino de História foi 
abordado em periódicos acadêmicos de Educação e de História, a partir dos anos de 1970. Iden-
tificando tendências, divergências, consensos, movimentos na produção acadêmica deste campo, 
busca-se compreender com mais clareza suas perspectivas, limitações, contribuições e demandas 
de pesquisa, e as lutas de representações que o perpassam. O início dos anos de 1970, que demarca 
no Brasil o momento de criação e consolidação de Programas de Pós-Graduação e de periódicos 
acadêmicos, é a referência temporal inicial, que envolve as publicações até o ano de 2014, visando 
maior abrangência da produção pesquisada. Foram pesquisados periódicos acadêmicos nacionais, 
constantes no Qualis – CAPES 2013, com classificação mínima entre A1 e B3, das áreas de Educa-
ção e História, brasileiros e com objeto pertinente, resultando inicialmente em 164 periódicos. Em 
cada um deles, busca-se o acesso à integralidade de seus números, identificando-se os artigos que 
tratem do tema, com base no título, nas palavras-chave e no resumo, a partir do critério de que 
o trabalho deve abordar explicitamente o ensino de História, e neles, são selecionados elementos 
como periódico, ano de publicação, instituição de vínculo dos autores, conceitos ou referenciais 
teóricos, fontes, recortes, temas ou focos, entre outros. Quanto aos principais referenciais, desta-
cam-se os conceitos de campo e habitus de Pierre Bourdieu, em especial suas problematizações 
relativas ao campo científico, e representações e luta de representações de Roger Chartier. Nesta 
perspectiva, os periódicos acadêmicos constituem instrumentos que podem ser utilizados pelos 
agentes do campo, para o fortalecimento de determinado viés e como orientadores do que não 
deve ser feito, no sentido de menor aceitação e legitimidade; as percepções dos sujeitos sociais não 
são neutras, dependendo do contexto em que foram elaboradas e constituídas, e derivando delas 
as suas práticas. Assim, nesta pesquisa assume-se que as produções acadêmicas são perpassadas 
e trazem representações acerca do tema que abordam, buscando-se a identificação e análise des-
tas representações, contextualizadas e compreendidas em seu campo de produção. Dentre os 15 
temas levantados, estão os de saberes e práticas docentes, e de formação de professores. Foram 
identificados 140 artigos abordando o primeiro tema, e 139 com foco no segundo, sendo que des-
tes, 31 artigos abordam a ambos. Em relação a estes dois temas, serão discutidos elementos como 
sua distribuição ao longo do período, instituições dos autores, principais referenciais e recortes, 
entre outros.

Maria Teresa Vianna Van Acker (colegio Objetivo), Sonia de Deus Rodrigues Bercito (UNIP- 
Objetivo)
• Ensino de História, material didático e formação de professores: entre práticas e saberes.

O trabalho a ser apresentado tem como objetivo discutir questões relacionadas ao ensino de his-
tória considerando os temas da transposição didática e da cultura escolar como fatores de grande 
influência no estabelecimento do quê e como ensinar, do ponto de vista de uma pesquisa-ação 
que orientou a análise, a reformulação de um material didático de História e que no momento 
acompanha a recepção pelos professores que o adotam e o trabalho dos autores que o produzem. 
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A pesquisa se desenvolve nos moldes da pesquisa-ação. Partindo da análise sobre a ação e conside-
rando o protagonismo dos atores na investigação. Após a implantação do novo material didático 
reformulado, iniciou-se a etapa de acompanhamento da sua recepção e aplicação. A pesquisa qua-
litativa e participativa se realiza com os professores que se utilizam desse material assim como com 
aqueles envolvidos em sua elaboração. O principal objetivo dessa terceira etapa é verificar como o 
material didático, ao ser usado como subsídio básico para o trabalho do professor, está atingindo 
os objetivos de contribuir para a formação do raciocínio e da consciência histórica.

Mônica Martins da Silva (UFSC)
• Formação de Professores de História por meio do PIBID: Reflexões sobre práticas de pesquisa 

e produção de materiais didáticos na Iniciação à docência
A formação inicial de professores é uma tarefa que mobiliza diferentes debates nos cursos de li-
cenciatura. Dentre outros aspectos, destaca-se a grande dificuldade em pensar a composição dos 
currículos de modo que articulem as dimensões teórica e prática ao longo do processo formativo. 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) criado em 2007 com a finalidade 
de valorizar o magistério e atuar na elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas à forma-
ção inicial de professores, compõe o cenário contemporâneo de políticas de valorização à docência 
e suscita reflexões sobre a potência das experiências na docência em situações distintas daquelas 
normalmente promovidas pelos cursos, a exemplo dos estágios supervisionados, e abre espaço 
para a proposição de diferentes propostas formativas. Nesse texto vamos refletir sobre algumas 
dessas questões por meio da experiência do projeto PIBID História da UFSC, que foi construído 
em conjunto com duas escolas localizadas no sul da Ilha de Santa Catarina e teve inicio no ano de 
2012. Como parte do trabalho, pretendemos demonstrar um dos aspectos fundamentais do proje-
to que foi a associação da prática de pesquisa ao processo de formação de professores de História, 
promovendo a inter-relação entre o ofício do historiador e o do professor. Os bolsistas de iniciação 
à docência, orientados por meio de uma metodologia que articulou: a pesquisa histórica em acer-
vos acerca de diferentes temáticas da história local; a prática da história oral; o desenvolvimento 
de oficinas de formação e um processo contínuo e sistemático de orientação dos professores su-
pervisores e coordenadoras; desenvolveram diferentes materiais didáticos que compõem a Caixa 
de História “Educação Patrimonial e História Local”, para a qual exercitamos uma metodologia 
de Ensino de História que envolveu: atividades de leitura e escrita por meio de textos didáticos; a 
ênfase no trabalho com fontes históricas e diferentes linguagens; a problematização do presente 
e do passado por meio do diálogo permanente com os saberes prévios e a prática social de refe-
rência dos alunos; o diálogo com o campo do Patrimônio Cultural e a proposição de estratégias 
de Educação Patrimonial. Também refletiremos sobre os desafios dessa experiência constituída de 
diferentes sujeitos: professores das escolas, alunos do curso de história em processo de formação, 
alunos das turmas escolhidas para desenvolver o projeto, dentre outros. Nesse sentido, analisamos 
os limites e as potencialidades de uma prática pedagógica que será discutida por meio de diversos 
aspectos, problematizando elementos que são constitutivos do fazer pedagógico do professor de 
história nos dias atuais.

Manoel Pereira de Macedo Neto (IFPB)
• Leituras pós-estruturalistas e discursivas do currículo-ensino de História: uma análise das 

tensões e negociações entre referenciais curriculares nacionais, documentos locais e o mundo 
da escola
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O presente artigo destaca a necessidade de se construir novos caminhos para as teorias e as po-
líticas de currículo no Brasil que contribuam para a superação das tradicionais abordagens cal-
cadas na ideia da centralidade absoluta do estado e/ou do essencialismo de classe. Assim, nesse 
estudo, parte de nossa pesquisa de doutoramento, em andamento, defendemos a tese de que 
o diálogo com o Pós-estruturalismo, em especial com a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e 
Chantal Mouffe, potencializa a percepção do currículo como prática discursiva. Para isso, estamos 
propondo aproximações entre as Teorias de Currículo e o Pós-estruturalismo/Teoria do Discurso, 
seguindo algumas trilhas abertas por Alice Casimiro Lopes na Faculdade de Educação da Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e por estudos realizados no âmbito do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Políticas Curriculares (GEPPC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A partir 
desses diálogos, enfatizamos que a análise das políticas curriculares como práticas discursivas tem 
proporcionado a incorporação de outras dimensões do currículo que foram negligenciados pelas 
abordagens essencialistas e reducionistas da modernidade cartesiana. Seguindo esses caminhos, 
analisamos as tensões, negociações e disputas hegemônicas que perpassam o currículo-ensino de 
História, especialmente nas relações entre referenciais curriculares nacionais (Parâmetros Curricu-
lares Nacionais e a Matriz Referência do ENEM), documentos locais (Referenciais Curriculares para 
o Ensino Médio do Estado da Paraíba) e o mundo da escola.

Jaqueline Oliveira dos Santos (SME - SP)
• Noções históricas e docência na educação infantil: as representações de um grupo de 

professoras sobre suas experiências enquanto estudantes e suas práticas docentes junto às 
crianças pequenas
O presente trabalho se propõe a investigar os discursos e memórias coletadas em entrevistas de 
um grupo de três professoras de educação infantil quanto às representações engendradas por elas 
sobre o ensino de noções históricas às crianças pequenas, bem como as possíveis relações em sua 
formação das experiências vividas enquanto estudantes. Assim, nossa hipótese é que os modos de 
compreensão sobre o que é a docência e as relações com o conhecimento, a didática e os estudan-
tes se constituem ao longo da vida. Nessa constituição dos saberes da docência (TARDIF, 2000) as 
referências e experiências vividas quando estudantes compõem parte do chão comum desse pro-
cesso identitário profissional e pessoal (NÓVOA, 2000) e suas escolhas em sala de aula. Para tanto, 
algumas contribuições teóricas e metodológicas nos auxiliaram nesse esforço de aproximação dos 
possíveis sentidos de docência e ensino de história; particularmente Chartier (1988; 1991) e os con-
ceitos de representação e apropriação; Certeau (2008) acerca da produção cultural cotidiana do 
consumidor, aquele que cria a partir do espaço do outro, e o lugar das práticas; Chartier (2000) e 
sua discussão sobre as práticas escolares e a potência de buscarmos seus vestígios para a descrição 
e compreensão das realidades escolares, ainda que conscientes da dificuldade de sua apreensão. 
A perspectiva (auto)biográfica aqui adotada é entendida quanto ao que nos permite investigar 
e compreender sobre a história pessoal em relação ao social, à sua inserção no tempo, espaço e 
cultura - a vida em grupo (MORAES, 2007). Se o processo identitário é marcado por nuances e 
conflitos (NÓVOA, 2000), nos parece possível aproximar e pensar, a partir dos elementos que nos 
é permitido ver da reelaboração das experiências passadas e sua significação ao longo do tempo, 
alguns sentidos sobre o ensino de história para crianças pequenas, particularmente as categorias 
de mudanças e permanências, semelhanças e diferenças (COOPER, 2012). Esse trabalho é parte 
da nossa pesquisa de Mestrado (FEUSP), sob orientação da Profa. Dra. Dislane Zerbinatti Moraes, 
acerca das representações e práticas de professoras de Educação Infantil, tendo como fontes privi-
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legiadas as narrativas como um caminho possível de aproximação e compreensão do exercício da 
profissão e, particularmente, do ensino de história para crianças pequenas.

Daniela Miller de Araújo Lopes (Colégio Presbiteriano Mackenzie)
• O Cinema na aula de História: discurso e prática pedagógica

O presente estudo busca analisar o uso do cinema nas aulas de história do ensino médio, em uma 
escola particular de Brasília. O objetivo foi investigar as representações sobre ensino de história e 
cinema nos discursos de um dos professores da disciplina e quais práticas/saberes docentes foram 
mobilizados nas atividades com a linguagem cinematográfica; ainda, como o educador planejou 
suas aulas, isto é, a organização das atividades com um filme para a classe, sua articulação com 
o conteúdo discutido, com as competências e habilidades desejadas. Como esclarece Michel de 
Certeau (2008)
Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-econômico, político e 
cultural. Implica um meio de elaboração que circunscrito por determinações próprias: uma pro-
fissão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, 
submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função deste 
lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documen-
tos e as questões, que lhes serão propostas, se organizam (2008, p. 66). 
Portanto, para essa investigação foi aplicado um questionário, seguido de entrevista, para um edu-
cador, que leciona no Ensino Médio, e sua análise se fundamenta nos estudos sobre Cinema e Ensi-
no de História, autores da área da Educação e Cinema, Teoria das Representações Sociais, Teoria da 
História e Análise de Discurso como mecanismo de interpretação e significação das informações 
coletadas. Esse estudo faz parte de minha pesquisa de mestrado, cujo tema é O cinema no discurso 
e na prática pedagógica do Ensino de História. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que de modo 
algum pretende quantificar e/ou medir os casos estudados, mas sim que se propõe a analisar as 
questões que forem emergindo a medida em que a pesquisa avança com base nos dados descritos 
pelos (ao todo) seis profissionais pesquisados, seus lugares de fala e processos interativos, bem 
como a tentativa de compreender as práticas estudadas considerando a visão dos sujeitos na si-
tuação investigativa. Esse artigo, no entanto, elaborado para a disciplina Teoria e Metodologia da 
História, abordará a prática pedagógica de apenas um professor.

Márcio Henrique Baima Gomes (Governo do Estado do Maranhão)
• O ensino de História do Maranhão nas escolas públicas do estado: Limites e possiblidades

O presente trabalho visa discutir os limites e possibilidades do ensino de História do Maranhão 
nas escolas públicas estaduais. Reconhecer também a importância do ensino de História do Ma-
ranhão no que diz respeito à construção de saber histórico escolar, como também na formação 
da consciência crítica e da memória histórica coletiva do povo maranhense, que possibilite uma 
abordagem histórico-pedagógica do processo de ensino de maneira a garantir ao discente a toma-
da de consciência e seu reconhecimento como sujeito de sua própria história. Destacar nuances 
que permeiam as práticas do ensino de História, bem como as interfaces entre a “história local/
regional” e “geral” em sala de aula para a compreensão das relações que se estabelecem entre os 
conteúdos históricos e os discentes no processo de formação da identidade cultural dos mesmos, e 
também como se organizam os currículos escolares na área de História do Maranhão ou até mes-
mo se são contemplados nas instituições de ensino público do Estado. Tendo como foco o ensino 
de História do Maranhão, sem perder é claro, a conexão com as outras temáticas do ensino dessa 
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disciplina, a análise sobre esse processo se faz relevante uma vez que, constata-se empiricamente, 
que o ensino de História do Maranhão se encontra, de certa forma, desvinculado do saber histórico 
escolar, sem o devido valor entre docentes e discentes, o que contribui para o pouco conhecimento 
da história e cultura local, esquecimento e desvalorização das mesmas entre os jovens, e o pouco 
interesse pela disciplina de História de uma maneira geral. Entender porque ocorre a precarização 
do ensino de História do Maranhão nas redes educacionais é uma das principais motivações para 
esse estudo, uma vez que estamos diante de um fenômeno recorrente, de esquecimento/silencia-
mento da memória e da história do Estado do Maranhão. Lançar luz sobre essa questão por meio 
da pesquisa representa, também, a possibilidade de se apontar possíveis caminhos para discutir 
em níveis (teóricos e da práxis) os problemas levantados, uma vez que o estudo bem direcionado 
pode trazer à tona novas formas de interpretar e avaliar a atual condição do ensino de História do 
Maranhão na rede oficial de ensino.

Vivian Cristina da Silva Zampa (Faculdades Integradas Campo-Grandenses)
• O ensino de História entre concepções e práticas

Esta comunicação tem por objetivo apresentar reflexões acerca do PIBID e o ensino de História, 
tendo como recorte uma escola da rede pública estadual do bairro de Campo Grande, Zona Oeste 
da cidade do Rio de Janeiro. Intenta-se, por um lado, compreender os desafios teóricos, meto-
dológicos e práticos presentes no dia a dia do professor e, por outro, as percepções e principais 
expectativas dos discentes em torno dessa disciplina. Cada professor e aluno são, antes de tudo, 
seres sociais que influenciam e são influenciados pelas questões do seu tempo. Tendo em vista a 
complexidade dos saberes mobilizados no cotidiano escolar, tais como o conhecimento específi-
co da disciplina, ligados, no caso da História, à historiografia; pelos saberes curriculares, expressos 
nos objetivos, conteúdos, metodologias e materiais didáticos; pelos saberes pedagógicos e pelos 
saberes práticos, voltados à experiência de cada comunidade escolar, as questões principais a se-
rem analisadas relacionam-se à construção, preparação e prática do professor, junto à percepção e 
utilização da referida matéria pelos alunos do ensino Médio.

Silvana Maura Batista De Carvalho (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• O estágio curricular supervisionado e construção de saberes docentes na formação inicial do 

professor de história: experiências didáticas e reflexões sobre a prática
Ensinar História constitui-se uma tarefa cada vez mais desafiadora nos dias de hoje, quando as 
novas gerações tem acesso a informações variadas e em nível mundial e, vivenciam formas rápi-
das e superficiais de comunicação nas redes sociais. Nesse contexto, está o professor de História 
cujo trabalho objetiva contribuir na formação intelectual e política do aluno, tendo em vista a 
formação para uma cidadania social (BITTENCOURT, 2004). Para tanto, esse profissional mobiliza 
saberes docentes (MONTEIRO, 2007) oriundos de sua formação pessoal e profissional, para em 
sua ação docente alcançar os objetivos do ensino de História. Desse modo, o professor deve estar 
em constante reflexão, ou seja, ser um professor-pesquisador para atender às demandas educa-
cionais com base na relação teoria – prática- teoria, no constante aperfeiçoamento de sua prática. 
Nesse sentido, a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado de História, desenvolvida no 3º e 
4º ano do curso de licenciatura, na UEPG, tem entre seus objetivos, o de refletir sobre o papel do 
educador (professor de História) como agente participante e um dos responsáveis no processo de 
transformação e aperfeiçoamento da sociedade brasileira (UEPG, 2013). Por isso, se reconhece a 
importância de criar situações de avaliação, retomando as experiências didáticas do estágio, para 
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que os acadêmicos-estagiários possam avaliar os principais aspectos, dos diferentes momentos 
de sua atuação: observação, participação, direção de classe (planejamento, execução e avaliação). 
Considera-se que esse é um exercício essencial para o futuro profissional identificar aspectos po-
sitivos e a melhorar e sugestões para aprimorar sua prática, assim como, a proposta de Estágio do 
curso, ao rever aspectos dessas atividades e registrar suas impressões em fichas de auto-avaliação, 
ou apontar questões sobre as experiências nos seminários de avaliação. Os acadêmicos-estagiários 
revelam dados importantes sobre a validade de suas experiências de docência. Dessa forma, nas si-
tuações avaliativas vivenciadas na graduação, os futuros professores iniciam um exercício que será 
constante em sua vida profissional, favorecendo a construção de sua práxis (VASQUEZ, 1997), ao 
mesmo tempo, em que os registros feitos tornam-se um rico material em pesquisas de avaliação, 
apontando questões que vem contribuir para a atualização na proposta da área de Estagio Curri-
cular Supervisionado, como eixo central nos cursos de licenciatura.

Susane Rodrigues de Oliveira (Universidade de Brasilia)
• Mídias Digitais e Saberes Docentes no Ensino de História das Mulheres

Esta comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa sobre as mídias digitais e os saberes 
docentes mobilizados na elaboração de planos de aula – que tratam de história das mulheres – 
para o ensino de história em turmas de nível fundamental (séries finais). Trata-se de planos de 
aula disponíveis no “Portal do Professor”, um site na internet, lançado em 2008 pelo Ministério da 
Educação (MEC), como o objetivo de apoiar os processos de formação dos professores brasileiros 
e subsidiar práticas pedagógicas que envolvem o uso de novas tecnologias digitais. Nesse traba-
lho observamos as relações que os professores estabelecem com as mídias digitais (hipertextos, 
imagens, vídeos e documentos digitalizados), bem como com os saberes e representações sociais 
difusos por elas. Nesse caminho, refletimos sobre as seguintes questões: o papel das novas tecnolo-
gias na contemporaneidade como difusoras de informações e o modo como tais informações vem 
se integrando na configuração do conhecimento escolar; as relações entre historiografia, mídias 
e ensino de história; os processos de formação docente na área de história; e as implicações dos 
saberes históricos midiáticos na formação das identidades e na difusão de noções de sexo-gênero 
e sua cultura histórica no Brasil.

Yara Cristina Alvim (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• O lugar do Ensino de História na formação inicial em Pedagogia: uma análise das matrizes 

curriculares de instituições de ensino superior
O presente artigo integra parte de um esforço reflexivo de uma pesquisa de Doutorado em anda-
mento, que se volta para a análise da configuração da disciplina acadêmica vinculada ao conheci-
mento histórico escolar, produzida no contexto curricular do curso de Pedagogia. A análise desta 
disciplina ancora-se em perspectivas teóricas situadas no campo do Currículo, que compreende as 
disciplinas acadêmicas como “amálgamas compostas por uma variedade de tradições (acadêmica, 
pedagógica e utilitária)”, cujas configurações estariam situadas em relações contingenciais, “[sujei-
tas] a mudanças de subgrupos e tradições, derivadas de disputas e de compromissos” (GOODSON 
& DOWBIGGIN: 2003). Ao deslocarmos o olhar para um contexto disciplinar intrinsecamente im-
plicado com o conhecimento histórico, tomamos as teorizações do campo do Ensino de História, 
particularmente aquelas que se constroem na interface com o campo do Currículo, como centrais 
para a presente pesquisa. Nessa direção, buscamos compreender a referida disciplina como um 
lugar de fronteira epistemológica (MONTEIRO; PENNA: 2008) entre os campos da História, da 
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Educação e do Ensino de História. Ao tomar a análise dos fluxos de saberes e de conhecimentos 
que se entrecruzam, buscamos ressaltar a dimensão epistemológica que atravessa a configuração 
do conhecimento disciplinar, a qual deriva de um jogo de negociações e de articulações contingen-
ciais (LOPES, 1997), posto que relacionado às disputas de interesses entre os atores envolvidos. Ao 
mobilizar o plano das relações e das disputas para compreensão da disciplina, ressaltamos a cen-
tralidade do espaço-tempo de produção do currículo de Pedagogia, na medida em que ele pode 
nos acenar para contextos plurais no que tange à sua configuração. Nesse sentido, apresentamos, 
no presente artigo, um recorte de nossa investigação, que tem se voltado para o mapeamento 
e a análise das matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia das instituições de ensino superior 
públicas brasileiras. Ao determos o olhar sobre a estrutura curricular de tais cursos, temos loca-
lizado indícios que sinalizam para um cenário onde múltiplos sentidos são atribuídos à referida 
disciplina, o que reitera para a perspectiva segundo a qual o Ensino de História se configura como 
um entre-lugar epistemológico, cuja configuração se dá a partir de articulações contingenciais e de 
negociações não deslocadas de seus contextos institucionais.

Cláudia Regina Amaral Affonso (CPII)
• O Mestrado Profissional em Ensino de História, entre a práxis e o pragmatismo: o papel 

indutivo da CAPES.
Compondo o campo das preocupações com a formação, inicialmente de profissionais da área téc-
nica e, em seguida de profissionais do magistério, e interferindo na oferta de oportunidades for-
mativas na área, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) vem 
discutindo, desde meados dos anos 1990, uma nova modalidade de mestrado: o Mestrado Profis-
sional. A Portaria 47 da CAPES, de 1995, determina “a implantação na Capes de procedimentos 
apropriados à recomendação, acompanhamento e avaliação de cursos de mestrado dirigidos à 
formação profissional” . O texto da Portaria sustenta-se no “Programa de Flexibilização do Modelo 
de Pós-graduação Senso Estrito em Nível de Mestrado”, produzido naquele mesmo ano.
No campo mais específico desta investigação – o da formação de professores de História -, entre-
tanto, a adesão a esta modalidade não se deu de forma imediata. O comunicado 003/2012, da Área 
de História da CAPES, apresentava orientações para apresentação de novos projetos de Mestrado 
Profissional em História. A partir de um diagnóstico inicial segundo o qual o Brasil possuía àquela 
altura quase 60 mestrados acadêmicos e apenas 2 profissionais – Mestrado Profissional em Bens 
Culturais e Projetos Sociais, da FGV, RJ, desde 2003 e Mestrado Profissional em História , Pesquisa e 
Vivências de Ensino Aprendizagem, da FURG, no Rio Grande, aprovado em 2011 – o documento 
procurava estimular o surgimento de novos cursos profissionais em 9 áreas de concentração, entre 
elas, “ensino e produção de material didático”. 
A análise do processo histórico de afirmação desta modalidade, com notável destaque para o pa-
pel indutivo da CAPES, pode nos auxiliar a refletir sobre a tensão entre concepções pragmáticas e 
práxicas, em disputa na atualidade.

Amir Aparecido Dos Santos Piedade (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
• Os programas de livros de apoio para os professores de Educação Básica do Ministério da 

Educação no início do século XXI: política, história, ideologia
Nos últimos anos, o Ministério da Educação (MEC) vem desenvolvendo uma extensa e silenciosa 
mudança nos livros de apoio pedagógico utilizados na formação contínua dos professores nas es-
colas públicas de Educação Básica de todo o país.
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A partir de sua edição em 2010, a criação do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) nas 
escolas públicas tornou-se um divisor de águas na produção de livros para docentes. O MEC tor-
nou-se um indutor, como já havia feito com os livros didáticos na primeira década deste século, do 
modelo de material almejado nas escolas públicas, e isto também significa qual perfil dos profes-
sores é desejado.
É sempre bom lembrar que, em quase todas as escolas públicas, os professores e os alunos têm 
disponível apenas os livros adquiridos e distribuídos pelo MEC. Dados a extensão geográfica do 
Brasil, a quantidade de escolas públicas, o número de alunos e de professores, o governo brasileiro 
tornou-se um dos maiores compradores de livros do mundo. Por isso, em uma ação política conec-
tada com a dimensão ideológica que permeia esse processo, tomou também para si a responsabili-
dade de induzir autores e editores dos assuntos, teoria e metodologia que deseja ver contempladas 
nos livros, tanto didáticos quanto de apoio aos professores.
Tal mudança mexeu significativamente com o mercado editorial e com os autores que antes norte-
avam as aquisições governamentais. Isto significava que aqueles que possuíam um trânsito político 
maior eram os mais contemplados.
A pesquisa em andamento procura analisar os editais do MEC para o PNBE do professor neste iní-
cio de século, a análise, seleção e impacto desses livros enviados às escolas públicas.

Andreza de Oliveira Andrade (UERN)
• Por uma cartografia dos saberes docentes: o PARFOR e o agenciamento de novas 

subjetividades no ensino de História
O presente texto propõe reflexões acerca da forma como saberes são mobilizados em função do 
ensino de História e de sua didática, levando em consideração a relação que esta estabelece com 
a constituição de uma prática historiográfica e de uma identidade epistêmica ligada ao próprio 
ofício de historiador/a, voltada a uma prática de ensino, buscando refletir sobre como são vivencia-
das as experiências de ensino e formação de alunos/as da graduação em História promovida pelo 
Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR no âmbito da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (CERTEAU, 2000, p. 66, TARDIF, 2013). O PARFOR é um plano de qualificação 
profissional que se insere dentro de uma lógica de disciplinamento de saberes, que visa suprir ca-
rências teórico-metodológicas da falta de formação acadêmica específica. Trata-se de uma moda-
lidade de ensino inserida dentro de uma política nacional para a Educação que atualmente conta 
com cursos de licenciatura em diversas áreas, contabilizando 1515 turmas, das quais 97 são de Li-
cenciatura em História. As inquietações compartilhadas neste texto originam-se a partir da minha 
experiência em atividades de ensino e extensão nos cursos de Licenciatura em História do PARFOR 
no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. que me faz querer entender em 
que medida a experiência da graduação em História significa a constituição de novas subjetivida-
des e como estas incidem sobre às práticas docentes desses sujeitos. Considerando a pluralidade 
constituinte dos saberes docentes, oriundos da formação profissional, do currículo e da prática 
cotidiana, como sugere Maurice Tardif (2013, p. 54) me importa perceber a forma como estes são 
acionados e metabolizados no ensino de História para produção de um conhecimento histórico e 
historiográfico que resulte desse processo; chamando também ao cerne da questão o debate acer-
ca de uma identidade profissional, no sentido de problematizar os elementos que fundamentam 
esse lugar social de historiador/a, no sentido de pensar como, em termos de disciplinamento de 
um campo de saber, se dá a constituição de tal identidade quanto às suas práticas e competên-
cias. Ou seja, o que faz de nós historiadores/as? Em que medida a graduação em História fornece 
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elementos para que esses sujeitos instrumentalizem, por exemplo, conceitos historiográficos no 
sentido de desenvolver uma didática da História? Sob que perspectivas pode se dizer que, além de 
produzir novas subjetividades, a formação em História representa e/ou representará a inserção de 
novas práticas sobre a docência, sobre a forma de lidar com os conceitos e os saberes históricos?

Marilen Fagundes Peres (Prefeitura Municipal de Tupanciretã)
• Produção de Material didático-pedagógico para o ensino e valorização do patrimônio 

histórico-cultural do município de Tupanciretã-RS
A necessidade de realizar um trabalho de ressignificação da nossa História local, valorizando o 
patrimônio histórico e cultural do nosso município, nos estimulou na realização do presente tra-
balho.Tupanciretã, cidade originada a partir de uma redução jesuítica, pouco sabe e quase nada 
preserva da sua História e do seu patrimônio, restringindo-se apenas a reprodução da lenda que 
originou o nome. Observou-se uma quase inexistência de fontes de pesquisa e de material apro-
priado para uso no ensino da história do município. Dessa forma estamos nos propondo pesquisar 
e produzir material didático- pedagógico voltado para a valorização da história e do patrimônio , 
partindo da origem do município até chegar na história recente.

Andersen Caribé de Oliveira (Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Salvador)
• Quando a História vira um jogo: Os History Games e Ensino de História

Nos últimos anos, observamos uma apropriação dos eventos e fatos históricos pelos jogos digitais. 
Apesar de não serem produzidos com fins de registro histórico ou mesmo pedagógicos, os games 
(como também são chamados), tornaram-se juntamente com os canais de TV a cabo, jornais, do-
cumentários e outras mídias, a primeira fonte de contato com a narrativa histórica para crianças 
e adolescentes na atualidade. Extrapolando as salas das casas, estes chegaram as aulas de história, 
onde observamos nas discussões sobre Conflitos Mundiais, Idade Média, Revoluções e Mundo 
Antigo, os educandos fazerem referências a jogos como Age of Empires, Assassin´s Creed, Valiant 
Heart: The Great War, Call of Duty, entre tantos outros.
Para além das salas de aula e da interação na frente da televisão por estudantes adolescentes, os 
games, ou melhor o discurso histórico apresentado nos games, tornou-se objeto de debates acalo-
rados sobre o tipo de visão sobre eventos e personagens apresentados por eles. Um bom exemplo 
disso foi jogo Assassin´s Creed Unity, que gerou amplos debates entre políticos franceses, histo-
riadores e os produtores do jogo ao utilizar como pano de fundo para a luta entre Templários e 
Assassinos a Revolução Francesa e vários de seus personagens históricos.
Chamamos estes jogos, os quais o jogador ao interagir, estabelece conexões entre o discurso his-
tórico apresentado com a “história real” de History Games. Na sua interação com estes jogos e si-
mulações históricas, em muitos momentos o jogador é convidado a tomar decisões que retomam 
o contexto histórico, fato que em determinado momento o leva a pensar sobre o reflexo de tais 
decisões no contexto social, político, econômico e cultural dos eventos selecionados para serem 
representados nestes jogos.
Ao interagirem com estes jogos os estudantes chegam às salas de aula com uma aprendizagem 
histórica que não é a história que observamos comumente na escola, mas que este estabelece uma 
relação com raciocínios e ideias históricas, que o ajudaram de forma substancial no entendimento 
da historiografia (Arruda, 2009).
Neste sentido acredito que os History Games devem ser pensados como elementos potenciais 
para as aulas de história, pois a cada momento observa-se um diálogo maior dos estudantes com 
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este tipo de discurso histórico, por vezes impregnado de valores, posicionamentos políticos e ide-
ológicos. Com suas liberdades criativas ao tratar eventos históricos e anacronismos, que passam 
desapercebidos por jovens, que associam o jogo a história “real”.
Considerando este contexto, o artigo apresentado traz alguns resultados e reflexões decorrentes de 
uma investigação em nível de mestrado ainda em andamento, cujo objetivo é discutir as potencia-
lidades dos History Games para o Ensino de História.

Carolina Maria Abreu Maciel
• Que história é essa?: O sistema de ensino militar e suas orientações para o ensino de História.

Ao refletirmos sobre as transformações ocorridas no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980, não 
poderíamos deixar de perceber que além da troca do modelo político-administrativo do país, com 
o golpe civil-militar de 1964, a nossa estrutura educacional, também, foi marcada pelas grandes 
reformas, nesse caso específico, as mudanças nos currículos das escolares, como por exemplo, a 
diminuição da carga horária das disciplinas voltadas ao ensino das Ciências Humanas, a obriga-
toriedade do ensino de Educação Moral e cívica e etc., que visavam inserir o país no hall de países 
desenvolvidos e industrializados. Em meio a essas e outras modificações em prol do progresso, o 
ensino de História não poderia ficar de fora, haja vista, sua importância para a construção da au-
têntica sociedade democrática, tão desejada pelos governantes fardados.
A partir das reflexões acerca dessas mudanças muitos são os questionamentos que surgem enquan-
to pensamos nos caminhos percorridos pela História ensinada no Brasil dos últimos 50 anos, como 
por exemplo, quais as mudanças no ensino de História ocorreram depois da redemocratização do 
país e o que se preserva dos tempos ditatoriais na atualidade? Como o ensino de História é tratado 
pelas instituições de ensino militar? Como lidar com as versões históricas, mas especificamente 
sobre o golpe civil-militar, que são perpetuadas nas instituições de ensino militar? Qual o papel do 
professor de História nesse momento em que essas versões estão sendo postas em “xeque” pelas 
investigações dirigidas pela Comissão Nacional da Verdade?
Nesse ínterim, este trabalho tem como objetivo analisar como o Sistema de Ensino militar, pro-
grama que é responsável pela organização e desenvolvimento das atividades de ensino dentro dos 
Colégios militares do Brasil vem tratando o ensino de História nessas escolas. Utilizaremos como 
fontes para o estudo proposto, primeiramente o livro “História do Brasil império e república”, título 
da coleção Marechal Trompowsky, material didático adotado por essas instituições, em um segun-
do momento analisaremos a linha didático-pedagógica que rege o ensino de história nos colégios 
militares que se encontra disponível no sítio eletrônico da Diretoria de Educação Preparatória e 
Assistencial (DEPA). 
Ao problematizarmos o entendimento acerca da história ensinada nas escolas militares não po-
demos esquecer que as motivações que envolvem a organização do ensino, em geral, dessas insti-
tuições perpassam objetivos que devem estar em consonância ao pensamento desenvolvido pelas 
forças armadas. Assim, estas escolas têm como uma de suas missões “[...] assegurar a formação do 
cidadão e de despertar vocações para a carreira militar”.

069. História e indígenas nas universidades: pesquisas e ensino
Coordenação: Edson Hely Silva e Neimar Machado de Sousa

Resumo: Este ST é uma segunda proposta do GT Os índios na História e resulta da constatação 
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de que nos últimos nos últimos anos os povos conquistaram e ocuparam espaços sociopolíticos 
no Brasil, o que vem exigindo discussões, formulações e implementação de políticas públicas para 
responder às demandas de direitos sociais específicos. Como resposta a essas demandas, a Lei 
11.645/2008 determinou a inclusão da história e culturas afro-brasileiras e indígenas nos currículos 
escolares da Educação Básica, o que significou a introdução do ensino da temática indígenas nas 
licenciaturas nas universidades e nos cursos de formação de professores em outras instituições de 
ensino sejam públicas ou privadas. Esse ST, portanto, se propõe ser um espaço de discussões, pro-
blematizações e reflexões no que diz respeito a conteúdos, abordagens, subsídios didáticos, etc. e 
sobre os impasses, desafios e questionamentos sobre a implementação da citada Lei.
Justificativa: O ST História e indígenas nas universidades: pesquisas e ensino discutirá as exigências 
decorrentes da Lei 11.645/2008 que alterou o Art. 26-A da LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educa-
ção) ao determinar a inclusão nos currículos escolares da Educação Básica o ensino da história e 
culturas dos povos indígenas no Brasil. Se por um lado a determinação legal resulta da conquista 
dos povos indígenas, por outro lado, a efetivação da referida Lei implica em uma série de questões 
e desafios. O texto da citada Lei é bastante vago e não definiu responsabilidades para implemen-
tação e efetivação da legislação, a exemplo dos papéis dos gestores educacionais em suas várias 
instâncias e orçamento. Como também a determinação legal suscita outras questões tais como: 
quais as abordagens sobre a temática indígena? A partir de quais subsídios serão discutidos os con-
teúdos sobre o ensino da temática indígena na escola? De que forma vem ocorrendo à formação 
do professorado que está atuando? Como a temática indígena está sendo tratada nos cursos de 
formação de professores? Qual o lugar da chamada História Indígena nos cursos de licenciaturas, 
especificamente na área de História, Ciências Humanas e Sociais? Como vem sendo ensinada a 
História Indígena nos cursos universitários? Com esse Simpósio, portanto, pretendemos além das 
reflexões sobre essas e outras questões, apresentações de experiências, provocar discussões sobre o 
ensino da História Indígena e seus desafios para superação de abordagens que enfocam o exotismo 
e folclorização dos indígenas, contribuindo na superação das desinformações, equívocos e precon-
ceitos, na formação de cidadãos críticos que reconheçam o Brasil em suas sociodiversidades.

Luisa Tombini Wittmann (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• “História dos Índios no Brasil”: experiências de um curso de formação de professores

A presente comunicação tem como intuito apresentar alguns dos desafios e resultados do curso 
de formação de professores “História dos Índios no Brasil”, desenvolvido pelo NEAB/UDESC. Este 
projeto de extensão é um aliado para a implementação da Lei 11.645/08, que torna obrigatório o 
ensino de história e cultura indígenas em âmbito escolar. O curso tem estreitado a relação entre 
a universidade e a educação básica ao formar educadores da rede pública por meio de materiais 
pedagógicos e do debate sobre o que tem sido discutido no campo acadêmico da Nova História 
Indígena. 
O curso é atualmente integrante do Programa Memorial Antonieta de Barros, aprovado pelo edital 
nacional do governo federal ProExt, Ministério da Educação (MEC/SESu). Sua terceira versão, de 
abrangência nacional, recebeu no período de inscrição mais de cinco mil e-mails de interessados, o 
que demonstra a enorme demanda dos professores por formação na área e a lacuna existente entre 
as pesquisas universitárias e as salas-de-aula, tanto das escolas como dos cursos de licenciatura. 
Neste sentido, busca-se estimular o estudo e o ensino da temática indígena através da valorização 
do conhecimento histórico, do reconhecimento da diversidade e do respeito às referências cultu-
rais indígenas da sociedade brasileira.
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Wellcherline Miranda Lima (Secretaria de Educação de Pernambuco)
• Lei nº 11.645/08 e Ensino Superior: uma análise na formação dos futuros docentes

O presente artigo apresenta algumas argumentações sobre a implementação da Lei nº 11.645/08 
de caráter obrigatório do ensino sobre a história e culturas indígenas nos currículos da educação 
brasileira no qual destacamos o Ensino Superior, em especial no curso de Pedagogia, onde se inicia 
a formação do futuro docente visando, entre elas, a regência deste futuro profissional na disciplina 
de História no Ensino Fundamental- Anos Iniciais. Diante do processo lançamos o olhar sobre a 
Educação Intercultural de promover a desestabilização de pensamento e do conhecimento to-
talitário de diferentes saberes através das atividades de contextualização na abordagem sobre as 
línguas indígenas, a demografia, seus direitos, a história, as culturas, os processos de regularização 
territorial desses povos, bem como a relação entre os povos indígenas, inclusive em Pernambuco. 
Para isso, foi desenvolvida a pesquisa aos discentes do curso de graduação em Pedagogia, nas IES- 
Instituição de Ensino Superior, localizadas da Região Metropolitana do Recife, sendo uma da esfera 
pública e a outra instituição particular, onde nesta última instituição há a exclusividade da oferta 
no curso de graduação em Pedagogia. A pesquisa de caráter qualitativa a fim de para apreender as 
informações sobre a presente Lei nº 11.645/08 através do currículo das IES vinculado ao questioná-
rio aplicado aos discentes em Pedagogia do 5º ao 7º período abordado sobre o seu conhecimento 
sobre a Lei e a sua aplicabilidade nos estágios no Ensino Fundamental visando à disciplina de Histó-
ria, bem como as atividades das IES nas referidas disciplinas do Curso e a sua interação pedagógica 
com a temática dos Povos Indígenas.

Clovis Antonio Brighenti (UNILA)
• A necessária transformação da Lei 11645 em ações de decolonialidade

O cumprimento de regrar normativas não significa necessariamente rompimento com processos 
do colonialismo, afinal a constituição do Estado Nacional brasileiro teve no indígena a sua base 
como o “legítimo representante simbólico de nacionalidade” (SILVA, 2014), no entanto, nesse mes-
mo período histórico avolumava-se conflitos por disputas territoriais em diversas regiões do Brasil. 
Os massacres de centenas de Kaingang, Xokleng e outros povos que ocorriam no mesmo período 
histórico eram desconsiderados. Não eram esses indígenas os ideais para a nação brasileira. Tam-
pouco a cosmologia e a cosmografia indígena compuseram as bases filosóficas da jovem nação. 
Compreendermos que a efetivação a Lei 11.645 passa necessariamente por um processo radical e 
contínuo de decolonialidade, dialogando com as comunidades e povos indígenas contemporâne-
os, incorporando seus anseios e demandas por territórios e respeito. A colonialidade compreendi-
da aqui a parir de Quijano (2009), como sendo “um dos elementos constitutivos e específicos de 
um padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica 
da população do mundo como pedra angular daquele padrão de poder, e opera em cada um dos 
planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas, da existência cotidiana e da escala social”. A 
escola é um dos veículos da colonialidade do poder porque ela atua de maneira estratégica através 
da dominação epistêmica, impondo um tipo de racionalidade sobre os demais, caracterizando-
se como um “epistemicídio” na definição de Boaventura de Sousa Santos. Nossa proposta deseja 
aprofundar alguns aspectos que consideramos centrais na abordagem da temática indígenas para 
a efetivação da referida Lei e, especificamente a inter-relação de saberes que transitam no universo 
escolar. As mudanças não ocorrerão apenas pela efetivação da lei, mas fundamentalmente pela 
transformação dos centros de ensino em lugares de múltiplos saberes
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Zeneide Rios de Jesus (UEFS)
• Os povos indígenas na história do Brasil: novos olhares velhos desafios.

Este texto se insere num conjunto amplo e diversificado de trabalhos, que nos últimos anos têm 
produzido uma renovação das análises relativas á historia dos povos indígenas. Está também co-
nectado às reflexões voltadas à compreensão dos desafios e possibilidades advindos da promul-
gação da Lei 11.645/08. Até a década de 1980 as interpretações acerca das populações indígenas 
baseavam-se em modelos explicativos fundamentados em uma visão civilizadora, evolucionista 
em que a noção de cultura “inferior”, “pura” e “imutável” era largamente utilizada. Sob o recurso 
da generalização, os indígenas foram vistos como vítimas, passivos e sem nenhuma possibilidade 
de ação. Trata-se de estudos que envolveram estes povos numa rede de invisibilidade e inferiorida-
de. Na história escrita, em diversos materiais e espaços, os indígenas permaneceram sendo vistos 
como selvagens submetidos ás lógicas do colonizador em referências que se reportavam sempre 
ao passado colonial. Ao serem tratados no século XX, tiveram seu desaparecimento preconizado 
mediante a ideia de aculturação que previa a dissolução dos mesmos, na medida em que se inte-
grassem à “civilização”. Também figuraram como “heranças” formadoras da nossa identidade para 
o bem ou para o mal. No final dos anos setenta do século XX esse quadro iniciou um processo de 
transformações em que a sustentação da ideia de desaparecimento ficou cada vez mais inviável 
diante da presença desses povos no cenário político nacional. Iniciando um Movimento Indígena 
que hoje se mostra fortalecido, os diversos grupos étnicos existentes em todo o território nacio-
nal tiveram direitos fundamentais incluídos na Constituição em 1988. Esse novo cenário tem feito 
com que seja revista a ideia de um desaparecimento tão preconizado, mas que jamais se efetivara, 
a não ser no campo da história escrita. A disseminação de uma visão diferente sobre a história 
indígena tem sido um grande desafio. Mesmo com as mudanças em curso, as informações sobre 
os indígenas, que circulam ainda hoje, se relacionam de forma intensa às concepções que aponta-
mos acima, demonstrando a solidez de um projeto de apagamento dessa presença e os múltiplos 
efeitos produzidos por ele. Nesse sentido, esse texto se propõe explicitar exemplos de estudos que 
construíram esse apagamento ao mesmo tempo em que os caracteriza enquanto desafios que os 
historiadores enfrentam para a implementação da Lei 11.645/08. Demonstra também a necessida-
de de rompermos com as visões produzidas a partir desses modelos a fim de que possamos de fato 
promover um novo conhecimento acerca da história dos povos indígenas.

Hellen Cristina de Souza (SEDUC)
• Aspectos dos processos históricos da produção de documentos entre os povos indígenas do 

brasil
Esta comunicação analisa aspectos dos processos históricos referentes a produção de documentos 
escritos pelos povos indígenas no contexto das demandas pelo acesso ao Ensino Superior no Brasil. 
Os documentos selecionados podem demonstrar que os atores indígenas disputam o capital sim-
bólico no interior do campo cientifico demandando a participação politica nos espaços da gestão 
do campo e a transformação da noção de ciência que o estrutura. Tem o objetivo de compreender 
a produção de documentos como uma manifestação legitima dos povos indígenas e como uma 
estratégia na busca do protagonismo politico e epistemológico fortemente presentes nas deman-
das pelo acesso ao Ensino Superior. Considera que a recuperação da ‘autonomia epistemológica’ e a 
recuperação da ‘autonomia política’ são movimentos interligados e partem do mesmo processo de 
emergência do movimento indígena e dos povos indígenas na América. Os dados analisados foram 
selecionados de documentos produzidos a partir de 2003 e referem-se principalmente ao material 
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produzido e/ou recolhido no contexto do projeto de extensão UNEMAT\UnB – Rede Brasileira 
de instituições de Ensino Superior com Programas e Projetos para os Povos Indígenas. A discussão 
dos dados sobre o tema do reconhecimento dos saberes indígenas e do caráter histórico da luta 
pelo protagonismo politico procurou privilegiar a discussão mais ampla que se dá sobre o tema no 
contexto latino-americano. E por fim, a organização do texto com foco nos documentos escritos 
se articula a noção da apropriação da escrita como uma ‘arma’ e a produção de documentos pelos 
povos indígenas como um instrumento de luta.

Angélica Otazú Melgarejo (Universidade Federal da Grande Dourados)
• La historia contenida en las palabras y su transmisión

En este trabajo intentamos abordar la historia kaiowa desde una lectura de los recursos culturales, 
suscitada de las actividades interculturales realizadas entre los kaiowa - guaraní desde julio de 2013, 
en el marco de elaboración de un vocabulario y un diccionario temático en kaiowa. Los protagonis-
tas de esta tradición nos transmitieron, con sencillez un modo de pensar que había pasado inad-
vertido a las instituciones encargadas de elaborar las mallas curriculares de la educación. El plan 
educativo vigente, que ha sido implementado en el periodo colonial, excluyó, desacertadamente, 
los métodos de educar de los pueblos nativos. Este modo diferente de pensar fue corroborado 
con nitidez en la etapa de recopilación de datos, se asume, por tanto, un cierto margen de error de 
procedimiento de nuestro equipo, a más de formular las preguntas al margen de las perspectivas 
kaiowa, se les ha presentado una lista de palabras preseleccionadas. Por lo que se intentó subsa-
nar, pertinentemente, esa falta e instaurar un ambiente propicio para que ellos se expresen libre 
y espontáneamente, a fin de averiguar y comprender sus preocupaciones actuales y su historia 
propiamente dicha. Esta experiencia ocasionó un oportuno reajuste en el plan inicial, sobre todo, 
en lo relacionado al lenguaje denotativo y connotativo durante las conversaciones informales y en-
trevistas. Como buenos maestros los interlocutores nativos, nos señalaron emblemáticamente que 
la cultura está constituida no solamente sobre una lista de palabras, sino además requiere de un 
espacio-territorio y una comunidad que la practique y la mantenga viva, conforme a los principios 
de reciprocidad y solidaridad. El aprendizaje de la lengua es la clave para acceder al acervo cultural 
kaiowa-guaraní. A la par remarcaron la importancia del uso equilibrado de los recursos naturales. 
Para los kaiowa, cada planta tiene una función específica; cada ave cumple un rol determinado en 
la naturaleza y requiere un espacio adecuado para la supervivencia, justamente esa experiencia 
les ha enseñado a respetar y preservar el hábitat de cada creatura. Para ilustrar, básicamente, lo 
acontecido durante el desarrollo de la pesquisa, daremos algunos ejemplos, de la noción nativa 
referente a los componentes de la naturaleza. Los kaiowa nos reiteraron que cada persona es parte 
integrante de la naturaleza y a la vez responsable de lo que está aconteciendo con el medio am-
biente, que nada es fortuito. Todos desempeñamos un papel preponderante en este mundo y nos 
merecemos respeto y cuidado especial. Consideramos que una reforma educativa más pluralista e 
inclusiva favorecerá el diálogo entre las culturas.

Rafael da Silva Assis (SEDUC-PI)
• Os índios do Território Serra da Capivara: história, memória e ensino.

O presente estudo vem discutir história, memória e ensino, trazendo os índios do Território Serra 
da Capivara como foco de pesquisa. Como início de discussão versaremos sobre como foi cons-
truída dentro da historiografia piauiense uma “história de extermínio” das populações indígenas 
no território do sul piauiense e como se deu a construção de uma memória dos mortos, tendo 
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o século XIX como marco do fim dos indígenas no estado do Piauí. Em um segundo momento, 
trabalharemos com conflitos e resistências trazendo para a discussão os índios Pimenteiras, que 
segundo a historiografia foi o ultimo grupo indígena em terras piauienses. Nessa perspectiva traba-
lhamos com Michael Pollack sobre Memória, esquecimento, silêncio, analisando como a memória 
subterrâneos se contrapõe a uma história oficial. Já o terceiro ponto, pautado no ensino de historia 
do Piauí, é discutido como está sendo trabalhado em sala de aula a história e cultura indígena na 
formação étnica da população da região do Território Serra da Capivara.

Marcia Pires Saraiva (UFPA) e Luciana Costa da Silva
• A temática indígena no ensino de História: Um estudo sobre a prática docente na escola 

Ulysses Guimarães em Altamira Pará
A Escola Ulysses Guimarães situada no contexto urbano do município de Altamira conta com 
uma significativa parcela de alunos indígenas da etnia Xipaya e Curuaia. Neste sentido o presente 
estudo investiga a prática docente e as dificuldades na implementação da Lei 11.645\2008 que diz 
respeito a inserção da História e cultura indígena nos currículos escolares. Os objetivos iniciais fo-
ram identificar as representações construídas pelos docentes sobre os indígenas e sua relação com 
a história local do município de Altamira, Caracterizar as práticas e o saber docente, seus desafios 
e dificuldades na abordagem da história indígena, compreender como os docentes vem trabalhan-
do a temática indígena no Ensino de História. A metodologia da pesquisa foi realizar pesquisa de 
campo com a metodologia da etnografia com o uso do diário de campo, realização de entrevistas e 
a observação do cotidiano da sala de aula, bem como o levantamento bibliográfico e documental. 
A partir da perspectiva dos estudos culturais e dos estudos pós-coloniais procura-se problematizar 
sobre os processos de subjetividade\ intersubjetividade, da produção semiótica e o modo como o 
discurso constrói narrativas sobre os indígenas através da prática docente.

Daniel Santana Leite da Silva (Universidade Federal da Paraíba)
• Do singular ao plural: a etnogênese como chave de desconstrução da imagem do índio 

cristalizado
Há aproximadamente duas décadas que a temática indígena tem atravessado um processo de re-
estruturação e ressignificação da História do Brasil, buscando compreender o indígena como mais 
um dos protagonistas atuantes neste processo. Recentemente, o Estado preocupou-se em como 
balizar esse conhecimento nem diversos campos do saber, criando links que, sobretudo, buscasse 
valorizar a cultura indígena e as contribuições que estes deram (e dão) na sociedade brasileira e 
um modo geral. O campo do ensino é um desses espaços. Contudo, apresentar a abordagem deste 
conteúdo (que é fundamentalmente antropológico) na sala de aula e a elaboração de mecanismos 
de exposição do conhecimento (aulas) é um árduo desafio. Posto isso, objetivamos compreender 
como o conceito de etnogênese - utilizando a situação dos atuais Potiguara da Paraíba como exem-
plo - pode servir de ponto de partida para entender os povos indígenas no seu sentido plural, em 
detrimento do sentido cristalizado (o índio como um sujeito quase que atemporal). Entender a 
categoria politica do índio no contexto da ressignificação de sua identidade, segundo nosso ponto 
de vista, é fundamental para entendermos o que é ser índio na sociedade brasileira atual.

Helena Alpini Rosa (UFSC)
• Cultura e tradição Guarani a partir dos papéis sociais das mulheres
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O presente artigo visa demonstrar a função das mulheres Guarani na aldeia, a partir da Comuni-
dade de Linha Limeira da Terra Indígena Xapecó/SC, localizada no município de Entre Rios, região 
Oeste de Santa Catarina. A análise se dá a partir de narrativas da memória, traduzida pelo rool de 
entrevistas realizadas com as pessoas que são os agentes deste estudo. Trata-se da memória das 
pessoas mais velhas que vivem hoje na comunidade Guarani, entre elas mulheres, lideranças e 
acadêmicas do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica/UFSC, que 
desempenham diferentes papéis sociais, com empoderamento e protagonismo. Ainda serão uti-
lizadas fontes bibliográficas de etnógrafos e outros pesquisadores que escreveram sobre o tema, 
entre eles, Egon Schaden, Leon Cadogan, Marcelo Larricq, Bartomeu Melià. Visa perceber os ele-
mentos da tradição Guarani, suas permanências e ressignificações, entendo-os como “processos 
próprios de aprendizagem” da Comunidade Guarani a partir das relações estabelecidas entre mães 
e filhos(as), crianças, jovens adultos. Entendendo basicamente que o conjunto de elementos que 
se processam no grupo Guarani faz parte de um todo e envolvem questões relacionadas ao nascer, 
crescer, conviver. O nascimento e a vida da criança Guarani, são muito semelhantes ao nascimen-
to e comportamento de muitos outros povos indígenas no Brasil. Isto porque, muitas das vezes 
pertencem ao mesmo tronco linguístico, ou vivem próximos uns dos outros, ou estabeleceram 
no decorrer da história relações de convivência, de trocas, em um processo de interculturalidade, 
ou na concepção dinâmica da própria cultura e de identidade dos diferentes grupos indígenas. O 
que não é diferente na sociedade de maneira geral, no entanto, há que se considerar que existem 
peculiaridades, particularidades e diferenças que se sobressaem e são mantidas como caracterís-
ticas específicas de determinado povo e que são objetos de estudo justamente para manutenção 
e fortalecimento da identidade, elementos tradicionais que são passados uns para os outros, es-
pecialmente nas relações familiares de avós para pais, de mães para filhos e assim sucessivamente, 
constituindo o que se chama de tradição. O período pesquisado compreende o final da década de 
1960, que marca o início da comunidade de Linha Limeira aos dias atuais, numa perspectiva inter-
disciplinar especialmente da Etnohistória com a Antropologia e Educação.

Bedati Aparecida Finokiet (UFFS)
• Mbae’apó Mbyá-Guarani – Artesanato Mbyá-Guarani

Mbae’apó, significa “ o que faz com as mãos”. Os Mbyá-Guarani,moradores da reserva do Inhacape-
tum, dependem quase que ,exclusivamente, desse fazer com as mãos, ou seja, da produção do seu 
artesanato para a sua sobrevivência. Esta configura-se na base de sua fonte de renda. Após esses 
tantos anos de convivência e aprendizado com essa comunidade indígena, essa é uma das grandes 
preocupações que me acompanham e movem a elaboração deste projeto: buscar formas de apoiar 
e incrementar a venda dessa que é uma das manifestações do seu “modo de ser Guarani”. Na atua-
lidade, os Mbyá-Guarani, tem permissão de acesso e permanência no interior do sítio arqueológico 
da antiga Redução de São Miguel Arcanjo, para realizar a comercialização de seu artesanato. Sendo 
assim, junto ao alpendre do Museu das Missões, em meio às peças que compõem o acervo desse 
espaço, homens, mulheres, jovens e crianças, dispõem os seus bichinhos feitos de madeira, seus 
colares de sementes, os arcos e flechas e sua cestaria, cotidianamente, sob os olhares dos tantos 
visitantes que aportam nesse que é considerado um dos Patrimônios Culturais da Humanidade.
Ao se pensar a produção de um documentário, a partir do olhar de cineastas indígenas residentes 
na aldeia, a Aldeia Alvorecer, a intenção é apresentar aos mais diversos públicos (estudantes, turis-
tas, comerciantes, professores, enfim, sociedade em geral), aspectos relacionados com o processo 
de feitura desses objetos, desde a busca da matéria-prima no mato, até o momento de sua venda. 
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O referido documentário, além de ter um cunho didático e
pedagógico, terá a função de divulgação desse saber tradicional da comunidade Mbyá-Guarani 
que vive em São Miguel das Missões. Juntamente com o documentário, está sendo elaborado um 
catálogo composto de fotos ( feitas pelo cacique da aldeia e a professora bilingue da escola locali-
zada na tekoá) e textos criados a partir das falas dos artesãos e de fontes bibliográficas e etnográ-
ficas. No entanto, a intenção é ir além dessas ações, realizando seminários em cidades da região 
para apresentar/exibir o documentário e divulgar esse patrimônio imaterial dos Guarani. Como 
foco dessa divulgação, teremos não só o público estudantil, bem como pessoas ligadas à comer-
cialização do produto, à área do turismo e da cultura. Para o desenvolvimento da proposta, foram 
realizadas visitas a Tekoá Koenju (Aldeia Alvorecer/São Miguel das Missões/RS), na perspectiva da 
realização de pesquisa etnográfica e participante, tendo em vista que o contato com a realidade 
dos Guarani é fundamental para estabelecer o diálogo intercultural através dda divulgação da sua 
arte, saberes, fazeres, cotidiano e cosmologia, expressos nas crenças, nos símbolos e no modo de 
ser Guarani, tendo como foco o protagonismo indígena.

João Filipe Domingues Brasil
• Sociodiversidade Étnica, Linguística, e Cultural entre os Povos Indígenas no Pantanal do 

Século XVI
O presente artigo aborda a sociodiversidade étnica, linguística e cultural entre os povos indígenas 
que ocuparam no século XVI a região hoje denominada como Pantanal. O objetivo principal é con-
tribuir no entendimento sobre a etno-história da região, analisando as características acima citadas 
dos povos indígenas que se estabeleceram na região pantaneira em tempos anteriores à chegada 
dos conquistadores ibéricos. Busca-se dessa maneira, através da metodologia étno-histórica, lançar 
luz a uma importante parte da história da região do Pantanal que é muitas vezes ignorada na his-
toriografia brasileira e regional.

Marcos André Ferreira Estácio (Universidade do Estado do Amazonas - UEA)
• A presença indígena no ensino superior: a experiência da Universidade do Estado do 

Amazonas
A reserva de vagas no ensino superior a partir de critérios étnicos e raciais, buscando promover o 
princípio da igualdade, têm suscitado polêmicas, e surgem da emergência das reivindicações por 
reconhecimento e igualdade social dos grupos historicamente excluídos da sociedade brasileira, 
e essa política de ação afirmativa é constitucional, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ao analisar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186, proposta 
pelo partido político Democratas (DEM) contra atos administrativos da Universidade de Brasília 
(UNB). O presente estudo buscou analiar os primeiros dez anos – de 2005 a 2015 – do sistema 
de reserva de vagas no ensino superior para indígenas da Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA), e ela se insere na perspectiva histórica do tempo presente, fundamentando-se teoricamen-
te nos estudos culturais. A pesquisa foi de natureza qualitativa, tendo sido adotado o método 
histórico crítico e os tipos de pesquisa foram: documental e de campo. A primeira foi realizada na 
Secretaria Geral e Arquivo Geral da UEA, na Gerência de Arquivo da Diretoria de Documentação 
da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e na Gerência de Documentação da 
Agência de Comunicação do Estado do Amazonas (Agecom). A segunda realizou-se nas unidades 
acadêmicas da Universidade do Estado do Amazonas na capital, quais sejam: Escola Superior de 
Ciências da Saúde (ESA), Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), Escola Superior de Ciências 
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Sociais (ESO), Escola Normal Superior (ENS) e Escola Superior de Tecnologia (EST). Para coleta de 
dados, utilizou-se de questionários mistos e entrevistas semi estruturadas. Compreende-se que 
a introdução das políticas de ação afirmativa representou, em essência, a mudança de postura 
do Estado, que, em nome de uma suposta neutralidade, aplicava suas políticas governamentais 
universais indistintamente, ignorando a importância de fatores como raça, etnia, cor e origem na-
cional. Nessa nova postura, passa o Estado a levar em conta tais fatores no momento de contratar 
seus funcionários ou de regular a contratação por outrem, ou ainda no momento de regular o 
acesso aos estabelecimentos educacionais. Referindo-se, exclusivamente, às ações afirmativas para 
inclusão de indígenas no ensino superior da Universidade do Estado do Amazonas, ressalta-se a 
necessidade de conjugar uma perspectiva pluricultural que respeite a diversidade e as perspectivas 
indígenas diferenciadas, sob pena de se tornarem expedientes de controle e regulação burocrática 
das demandas de cidadania indígena. E mais, se faz necessário que esta seja uma inclusão não ex-
cludente.

Diego Marinho de Gois (UFOPA)
• Experiências indígenas na universidade: história e memória dos estudantes de História da 

UFOPA.
A presente comunicação tem como objetivo apresentar os primeiros resultados do projeto de pes-
quisa “Populações Indígenas e Ensino de História”, no qual propomos investigar a experiência dos 
povos indígenas no ensino superior, especificamente os desafios enfrentados pelos(as) graduan-
dos(as) de História, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Como política pública de reconhe-
cimento dos povos indígenas do Baixo Amazonas, a UFOPA apresenta, entre seus quadros discen-
tes, um número considerável de alunos indígenas. Alguns deles, optaram pelo curso de graduação 
Integrado de História e Geografia. Objetivando analisar as experiências desses(as) graduandos(as), 
tendo como recorte, o ensino de História, a presente proposta, visa, estudar os desafios, dificulda-
des e soluções encontradas por alunos e professores, diante da participação de estudantes indíge-
nas no ensino superior. A presente proposta se articula com a reflexão sobre o acesso ao ensino 
superior para grupos sociais, que historicamente foram negados o direito a cidadania, em especial 
a educação. Busca refletir sobre o ensino e a aprendizagem em História na academia, com destaque 
para a experiência dos indígenas, pensando os horizontes temáticos, as dificuldades enfrentadas e 
as possibilidades de se fazer justiça social e cidadania para esses atores sociais, através do ensino 
superior de História e da formação da consciência histórica. Nossa problemática consiste em inves-
tigar as experiências dos discentes indígenas no curso de Licenciatura em História e Geografia do 
Instituto de Ciências da Educação, da UFOPA, tendo como questionamentos: O que significa para 
esses discentes a presença na universidade, num curso licenciatura? A partir dessa realidade, o que 
eles almejam? Como ele(a) se sente na academia? Como ele(a) percebe a repercussão do acadêmi-
co indígena na sua comunidade e na sociedade em geral? Quais relações são estabelecidas com os 
professores, com a instituição, e com os demais alunos? Quais as dificuldades que ele(a) enfrenta? 
Como é a relação do aluno indígena com o aluno não índio? Para responder aos nossos questio-
namentos, temos como metodologia o trabalho da História Oral, observando todas as etapas que 
esse método apresenta, como: levantamento dos problemas, escolha das entrevistas e o número 
dos entrevistados. A escolha pela História Oral se dá em vista do tema do projeto de pesquisa, isto 
é, as experiências indígenas no ensino superior. Como forma de estudar as versões que os entre-
vistados fornecem acerca do objeto, o uso da História Oral, se configura como uma ferramenta 
importante para entender as versões que os próprios participantes do processo constroem acerca 
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dessa experiência.

José Roberto da Vasconcelos Galdino (UEPG)
• Os Povos Indígenas do Paraná na universidade: avanços e possibilidades

Os Povos Indígenas no Paraná, Kaingang e Guarani, tiveram acesso à universidade como acadêmi-
cos desde 2002, com a Lei 13.134/2001. Isto foi trazendo lentamente a presença indígena nos cursos 
de graduação das sete universidades estaduais do Paraná. Hoje, eles são mais de 150 acadêmicos 
estudando (na UEPG – atualmente estudam 26 acadêmicos) e cerca de 50 já formados. Este pro-
cesso de inclusão com alguns avanços e que faz parte das demandas indígenas por direito à edu-
cação, tem mostrado a dificuldade das universidades em promover um diálogo com a diversidade 
e com a riqueza das culturas e conhecimentos dos povos indígenas. Ainda se trata de uma via de 
mão única que lhes dá acesso aos conhecimentos científicos ocidentais, com a universidade pouco 
se abrindo para os saberes tradicionais desses povos indígenas (Lima e Barroso-Hofmann, 2007; 
Amaral, 2010; Novak, 2007; Mato, 2008, 2014; Aguilerra Urquiza e Nascimento, 2013). Por outro 
lado, a Lei 11.645/2008, promoveu, nas universidades, a procura pelas culturas indígenas, nos cur-
sos de graduação e nos cursos de formação de professores. Desde 2008, professores da UEPG tem 
orientado professores da rede estadual de ensino, no Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) da SEED/PR e em cursos de formação de professores para o Núcleo Regional de Educação 
e para a Associação dos Professores do Paraná, com a temática indígena. Da mesma forma, desde 
2012, foi incluída a disciplina “Etnohistória. História dos Povos Indígenas no Paraná e no Brasil”, no 
curso de Licenciatura em História. Trabalhando os povos indígenas como sujeitos históricos, com 
o uso de vídeos, textos e imagens e através de bibliografias críticas de Almeida (2003, 2011), Cunha 
(1992, 2012) Monteiro (1994, 1995), Oliveira (2006), Grupioni e Silva (1995), Baniwa (2006, 2012), 
Lima (1995), Mota, Tommasino e Noeli (2000, 2004), Mota (2008, 2009), entre outros, tem-se bus-
cado desconstruir as visões de um “índio” genérico, como objeto e somente no passado, com “uma 
cultura imutável” e com representações preconceituosas e estereotipadas. A proposta deste artigo 
é a de tratar dos avanços e desafios na transformação dessas visões etnocêntricas sobre os povos 
indígenas e na promoção de visões críticas sobre a rica diversidade sóciocultural destes povos no 
espaço da universidade.

Andreia Marcia Zattoni (Universidade Federal de Mato Grosso), Cíntia Lopes Branco 
(Universidade Federal de Mato Grosso)
• Guerreiros da Caneta: trajetória histórica do PROIND - Programa de Inclusão Indígena na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Este trabalho pretende explicitar a trajetória do Programa de Inclusão Indígena, PROIND, criado na 
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT sob o nome de “Guerreiros da Caneta”. Ação afirma-
tiva aprovada na Resolução Nº 82/2007, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 
a qual “Cria o Programa de Inclusão de Estudantes Indígenas “Guerreiros da Caneta” no âmbito da 
UFMT por um período de cinco anos a partir de 2008” (UFMT, 2007). O Programa reservava cem 
vagas para estudantes de etnia indígena com presença no estado de Mato Grosso, distribuídas en-
tre os anos de 2008 a 2012, em cursos demandados pelos povos indígenas, com processo seletivo 
específico e diferenciado.
O Programa foi finalizado à quase três anos, porém o vínculo acadêmico dos indígenas ingressantes 
se estenderá até 2020. Esta ação propiciou o ingresso de 95 alunos indígenas, sendo que 13 deles já 
receberam o diploma de Graduação no Ensino Superior. Em 2014 mais 37 indígenas ingressaram 
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na UFMT dando continuidade ao mesmo Programa. Nesse percurso algumas ações institucionais 
foram criadas para o enfrentamento da difícil tarefa de realização do Programa e muitas dificulda-
des surgiram, desde então. Pretendemos expor a trajetória histórica dos Guerreiros da Caneta, em 
pesquisa inicial dos resultados alcançados, para posteriormente analisar, acompanhando mais de 
perto as consequências sociais desta formação educacional em várias etnias do Estado. Este passo 
inicial se faz necessário para que as políticas de ação afirmativa no contexto da educação indígena 
em nosso Estado possam ter continuidade, em outros Programas no âmbito da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso. Atualmente, com o advento da Lei 12.711/12, Lei das Cotas, que dispõe sobre 
o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio 
e dá outras providências, reservando parte das vagas destinadas a estudantes oriundos de escola 
pública, pretos, pardos e indígenas, mais uma vez se abre a oportunidade de acesso à educação de 
grupos historicamente alijados do processo.
Entender como se desenrolou, e como ainda acontece, o processo de ingresso e permanência de 
indígenas, através do Programa Guerreiros da Caneta, em cursos de diversas áreas do conhecimen-
to, na UFMT, e a efetivação de tal ação de inclusão e justiça social é primordial para concretizar 
políticas institucionais que venham garantir o acesso da população indígena ao ensino superior. 
Atualmente a Lei de Cotas, além de permitir reescrever um novo cenário social e histórico de con-
cretização de lutas sociais, reparar uma divida histórica que a UFMT tem com essa população e 
instrumentalizar o diálogo sobre ações afirmativas no universo acadêmico, pretende propiciar à 
população indígena melhores condições de existência.

Jéssica Verissimo Lopes Pandolfi
• Paul Ehrenreich e os índios Botocudos do Espírito Santo

O presente artigo tem como objetivo analisar os índios Botocudos do Espírito Santo sob o olhar 
de Paul Ehrenreich no final do século XIX, referente à dissertação de mestrado, bem como analisar 
a visão de Paul Ehrenreich sobre os índios botocudos do Espírito Santo, dentro do contexto das 
impressões dos viajantes estrangeiros ao Brasil.

José Carlos dos Santos (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
• Uma leitura micro da tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina

Fronteiras são lugares indefinidos. Embora os termos cunhados para fronteira, no singular, remeta 
a historia do Estado Nacional, quando o termo é utilizado no plural sugere-se que há muitas outras 
territorialidades que não se enquadram neste corpo conceitual. A tríplice fronteira internacional 
entre Brasil, Argentina e Paraguai é um destes muitos territórios que, mesmo presente as fontes de 
soberania estatal esta convive com múltiplas outras formas de fazer fronteiras. A maior dinamiza-
ção cultural pode ser visibilizado pelo colorido das etnias que se envolvem principalmente com 
atividades comerciais formal e informal. Na cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo, são 72 etnias, 
segundo registros da Policia Federal. Este dado oficial demonstra os chamados estrangeiros legais; 
há muita clandestinidade cujo número não se tem conhecimento. A condestinidade também é 
um característica em Puerto Iguazu (AR) e Ciudad de Este (PY). No mercado formal em Puerto 
Iguazu trabalham argentinos e muitos brasileiros; em Ciudad del Este as etnias se multiplicam, exis-
tem árabes, indianos, coreanos, chineses, brasileiros, dentre outras, sendo que o comércio não le-
galizado (camelôs) em sua maioria é praticado por paraguaios, enquanto que os lojistas legalizados 
se multiplicam entre as diversas etnias; em Foz do Iguaçu na região de comércio próxima à Ponte, 
bairro Vila Portes, existem além dos comerciantes brasileiros, muitos árabes, e na região central da 
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cidade a maioria são brasileiros. 
Esta dinamização cultural se oferece como um território também para exercício da pesquisa aca-
dêmica. Se esta fronteira diversifica as línguas, as cores, o vestuário, os cheiros e temperos ela é 
também, e ao mesmo tempo, uma provocação metodológica para que pesquisadores de diversas 
áreas, como historiadores, ampliem o referencial e a perspectiva conceitual de sujeito histórico. 
Como acontecimento singular por entre o multiculturalismo, aponto a firmação do cacique Gui-
lherme sobre a formação do Lago de Itaipu: “parecia um dilúvio... a água tomou tudo o que tinha 
lá”. O líder indígena se referia ao alagamento e perda da terra com um linguajar mitológico. Ao mes-
mo tempo, o como a reterritorializaçao foi problematizada, cujos actantes (Certeau) tiveram que 
reconstruir criando novos itinerários. O cacique vive na reserva Reserva Ocoí, uma faixa de terra de 
256 hectares às margens do Lago Itaipu. Um grupo de 145 avá-guaranis está assentado na reserva 
Tekohá Añetete, uma área de 1.780 hectares, distante 15 quilômetros da cidade de Diamante do 
Oeste. Pretende-se demonstrar com fontes orais e visuais os modos de articulaçao da memoria 
passada e os icones do tempo presente, especialmente os educativos desenvolvidos no interior da 
Aldeia e do como o Cacique como guardião de memória.

Francisco Alfredo Morais Guimarães (UNEB)
• Diferentes formas de ver, diferentes maneiras de pensar: uma experiência com bricolagens no 

ensino de história na formação de professores\pesquisadores indígenas na Universidade do 
Estado da Bahia.
O ponto de reflexão desse artigo está centrado na perspectiva intercultural da educação escolar 
indígena, considerando uma experiência com o ensino de história em cursos de formação inicial e 
continuada de professores indígenas, comprometida com um comportamento mental ativo, (re) 
criador do discurso historiográfico, tomando como base a diversidade epistêmica. Trata-se de uma 
experiência colaborativa, pautada em diferentes linguagens, demandas e percursos de leitura e 
escrita, onde o aprendizado se dá na busca no outro e com o outro, com o propósito de provocar 
a emergência de novas experiências e saberes, o que é muito diferente das atividades pedagógicas 
individuais transmissivas e puramente livrescas, que caracterizam o modelo tradicional de educa-
ção escolar historicamente implantado em contextos indígenas. Destaco na experiência relatada o 
uso da técnica de bricolagem no campo da pesquisa educacional (KINCHELOE, 2006; 2007), que 
é definida como um modo de investigação que tem como propósito incorporar diferentes pontos 
de vista a respeito de um mesmo fenômeno, analisando-o e interpretando-o a partir de diversos 
olhares e contextos existentes na sociedade ou invisibilizados por ela. Na bricolagem, prevalece a 
subjetividade e o posicionamento político dos sujeitos sociais participantes do ato pedagógico, 
buscando a construção de conhecimentos e a formação de uma consciência crítica a partir da 
escuta de diferentes vozes, principalmente de grupos marginalizados, como os povos indígenas e, 
assim, poder interpretar os fenômenos sociais, considerando os campos simbólicos da luta travada 
entre as diferentes classes sociais, grupos étnicos e culturais, que tentam fazer prevalecer suas con-
cepções e, assim, garantir a sua hegemonia ou estabelecer a contra- hegemonia. Nessa perspectiva, 
há uma mudança nas concepções de professor e aluno, que, ao invés de passivos, tornam-se sujei-
tos participantes, ativos e criativos, atuando, através de seus comportamentos mentais e corporais, 
na (re)criação do discurso escolar, no nosso caso, através da criação de bricolagens, para estabele-
cer um contratexto aos textos e imagens presentes no Livro Didático Nacional de História, cujo uso 
também é obrigatório nas escolas indígenas.



1102

Enio Sebastião Cardoso de Oliveira (Secretaria Estadual de Educação)
• Os Índios dos Sertões: Os Puris de Campo Alegre na visão dos Memorialistas do Século XVIII 

e XIX
Esse trabalho pretende analisar as múltiplas visões colonizadoras através dos memorialistas e via-
jantes que estiveram no Brasil, no final do século XVIII e começo do XIX, e fizeram vários relatos 
sobre os índios Puris que viveram na antiga região de Sertões de Campo Alegre - uma vasta região 
localizada no centro-sul do vale do Paraíba Fluminense. Nesse período os Sertões, era uma região 
que ocupava o imaginário do colonizador, e que não existia a efetiva presença do poder do Estado 
Português e depois Brasileiro. Uma área demarcada por fronteiras tênues, mas que apesar tudo 
ocorria muitas trocas sociais, onde esses viajantes e memorialistas, arraigados de conceitos de seu 
tempo, classificava os Puris de Campo Alegre como “índios brabos”, isso é, não “civilizados”. Região, 
que devi o avanço das fronteiras colonizadoras em direção desses sertões, sofreu com vários confli-
tos e onde é hoje o município de Resende (localizado no Sul do Estado do Rio de Janeiro).

Laura Trindade de Morais
• Comércio e protagonismo: As transações comerciais entre regatões e índios no século XIX

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma discursão a cerca das relações de comercio entre 
indígenas e regatões no século XIX. Trabalho com a analise dos índios quanto sujeitos históricos 
ativos em meio às negociações com os comerciantes de regatão, dessa forma indo por um viés di-
ferente daquele que coloca o índio enquanto passivos e até mesmo sem ação dentro dos processos 
históricos.

Tamires Batista Andrade Veloso de Brito
• Memórias, Histórias de Pertencimento e Tensões Sociais: Os Processos de Ressignificação 

Identitária e de Mobilizações Territoriais Pelos Tupinambá De Olivença (Ilhéus/BA) – 1989-
2009
O presente estudo analisa as aceitações, negociações e tensões sociais no contexto da ressignifica-
ção identitária e das mobilizações territoriais pelos Tupinambá de Olivença (Ilhéus – BA). Compre-
ender as relações que envolvem a ressignificação étnica Tupinambá e a territorialidade desse povo 
requer o estabelecimento do diálogo das fontes históricas com a historiografia e com os pressupos-
tos teórico-metodológicos, buscando entender as dimensões políticas das situações vivenciadas. 
Objetivamos, por meio desta pesquisa, contribuir com a visibilidade e as mobilizações sociopolíti-
cas dos Tupinambá, uma vez que a identidade deste povo continua sob questionamento tanto no 
ambiente acadêmico quanto entre os invasores das terras reivindicadas pelos Tupinambá, assim 
também, no senso comum dos demais moradores daquela região tão conflituosa.

Cleube Alves da Silva (Universidade Federal do Tocantins - UFT)
• Os Xerente e a luta pela terra

O povo Xerente tem seu território demarcado em definitivo desde o ano de 1991. É uma terra 
que totaliza 183.245,902 hectares e divide-se em duas áreas indígenas que tiveram suas demarca-
ções em épocas diferentes e com processos demarcatórios diversos. A primeira denominada Área 
Xerente, chamada pelos indígenas de Área Grande, foi delimitada pelo Decreto 71.107, de 14 de 
setembro de 1972, demarcada pelo Decreto 76.999 de 8 de janeiro de 1976 e homologada pelo De-
creto 97.838, de 16 de junho de 1989, com extensão de 167.542,105 hectares. A segunda área, cha-
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mada Funil, foi delimitada pela Portaria 1.187/E/82 de 24 de fevereiro de 1982 e homologada pelo 
Decreto 269 de 29 de outubro de 1991, com extensão de 15.703,797 hectares. O reconhecimento 
pelo Estado brasileiro dessas terras em favor dos Xerente, que correspondem a uma ínfima parte 
do extenso território que eles ainda dominavam quando da chegada dos primeiros colonizadores 
aos cerrados da mesopotâmia Araguaia-Tocantins, é resultado de um processo longo, conturbado, 
marcado por tensões, lutas, violência e mortes.
Neste trabalho, descreve-se a dinâmica de ocupação espacial dos Xerente desde os primeiros con-
tatos com os colonizadores até o final do século XX. O objetivo é compreender, por meio da traje-
tória territorial desse povo, as influências e os reflexos por ele sofridos nos diferentes processos de 
ocupação da região tocantínia pelos não indígenas e a partir de quais contextos ele foi se reconfi-
gurando socioculturalmente para manter-se como grupo étnico.
Cabem dois esclarecimentos. O primeiro é que não devemos delimitar áreas de habitação tra-
dicional indígena com base em fontes documentais esparsas como as existentes sobre os povos 
indígenas em Goiás dos séculos XVIII e XIX. Todavia, por essas mesmas fontes, podemos obter 
informações sobre os contatos entre os Xerente e os não indígenas na região tocantínia e deduzir 
algumas localizações registradas para as aldeias daquele povo indígena e o raio de conflitos entre 
os índios e os não índios. O segundo é que tomaremos território como um “espaço definido e de-
limitado por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 78) e possuindo limites mutáveis e 
fronteiras alteráveis pelas lutas dos grupos de poder. O território para os povos indígenas está em 
um universo no qual determinadas relações sociais são vivenciadas e só fazem sentido como parte 
dele. E assim verificar se para os Xerente, um território amplo foi uma condição básica de constitui-
ção e reprodução de seu grupo humano e de sua cultura.

Ana de Melo
• O Movimento indígena no século XXI: Atuação e expectativas

Este trabalho possui como objetivos principais desenvolver um debate sobre a política indigenista 
desenvolvida pelo Estado brasileiro e o Movimento indígena desenvolvido no Brasil a partir dos 
anos de 1970. A Constituição de 1988 reconheceu aos indígenas o direito de se representarem e se 
associarem em busca do atendimento às suas demandas. O apoio de setores da sociedade civil, e 
de uma política global de preservação do meio ambiente reforçou as articulações políticas desses 
povos, dando visibilidade às suas reivindicações (principalmente na região amazônica). Essa confi-
guração política ocasionou um avanço na legislação nacional e internacional que possibilitou aos 
indígenas um diálogo mais horizontal com o Estado brasileiro e com a sociedade civil, desenvolven-
do uma política indígena em resposta a política indigenista praticada pelo Estado. Nessa relação 
repleta de nuances, os projetos desenvolvidos para os povos indígenas no século XXI contam com 
a participação de seus representantes, tal participação alargou o espaço do indígena nas esferas 
públicas, que, através do associativismo étnico, tem reelaborado suas culturas em busca da inser-
ção sociopolítica no Estado brasileiro. O processo de implantação da nova legislação na prática 
indigenista tem se mostrado árduo e repleto de paradoxos, entretanto demonstrando os caminhos 
percorridos para o fortalecimento de uma democracia incipiente.

072. História econômico-social em debate: séculos XIX e XX
Coordenação: Rafael Vaz da Motta Brandão, Tatiana Poggi de Figueiredo
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Resumo: A crise econômica de 2008, cujos resultados ainda são sentidos até hoje, seja pelo enorme 
custo de salvação do sistema financeiro, com impacto social profundo que ainda se abate sobre 
toda a sociedade, seja pela demora na recuperação das principais economias do mundo – especial-
mente EUA e Europa – impõe, não apenas novas perspectivas e suscita novos debates na História 
Econômica. Impõe também ao pesquisador um firme posicionamento diante do processo social e 
histórico, com reflexões importantes no fazer histórico. 
Diante desta realidade o LEHI - Laboratório de Economia e História, sediado na UFRRJ, apresenta, 
representado pelo Prof. Rafael Vaz da Motta Brandão, e o o Prof. Théo Lobarinhas Piñeiro, da UFF, 
apresentam a proposta do presente Simpósio Temático visando reunir pesquisadores de diversas 
instituições e propondo constituir-se em um espaço de discussão abrangendo amplas perspectivas 
de estudo.
O Simpósio HISTÓRIA ECONÔMICO-SOCIAL EM DEBATE: SÉCULOS XIX e XX se estrutura a par-
tir dos seguintes eixos: 1) Teoria e Metodologia em História Econômico-Social; 2) Escravidão e Eco-
nomia Escravista; 3) Instituições, Empresas, Agências e Agentes; 4) Estado, Política Econômica e 
Desenvolvimento; 5) Economia Política Internacional e 6) História do Pensamento Econômico.
Justificativa: A produção na Área de História Econômico-Social vem crescendo, e muito, nos últi-
mos anos, impulsionada pelas questões apresentadas pelo desenvolvimento capitalista no século 
XXI. Além disto, assistimos uma nova onda conservadora a informar as interpretações sobre as 
crises e o momento atual do capitalismo, que se reflete ainda na análise do passado, esterilizando 
a análise histórica e o papel social do historiador. Ante isto, cabe-nos possibilitar um espaço para 
discutir as relações econômico-sociais, a partir de uma maior complexidade de metodologias e 
abordagens. Neste sentido, o presente Simpósio Temático propõe um debate das amplas perspec-
tivas teóricas, metodológicas e temáticas em História Econômico-Social.

Daiane Estevam Azeredo
• O mercado de crédito carioca e a inserção feminina nas transações creditícias em princípios 

do século XIX
Este trabalho tem por objetivo analisar as negociações de crédito com participação de mulheres 
seja como agentes principais ou coadjuvantes nas duas primeiras décadas do século XIX. Aborda-
mos como o crédito se configurava nas relações entre os indivíduos e quais aspectos sociais e cultu-
rais estavam envolvidos nessas transações. Não obstante, discutimos os papeis sociais, econômicos 
e culturais assumidos por solteiras, casadas e viúvas no ramo dos negócios. Demonstramos por 
meio do debate dessas questões os novos elementos e reelaborações efetuados nas negociações de 
crédito fluminense.

Douglas de Freitas Almeida Martins (Universidade Federal de Mato Grosso)
• O “embeddeb” econômico: Karl Polanyi e a alteridade econômica nas hagiografias 

franciscanas
Esta comunicação tem por objetivo estabelecer algumas possibilidades de investigação da dimen-
são econômica nas hagiografias franciscanas a partir do prisma do primitivismo econômico, sobre-
tudo a partir das formulações teóricas de Karl Polanyi, que ao formular a sentença de que nas socie-
dades anteriores ao advento da modernidade ocidental, aquilo que concebemos como economia 
estava inserido no tecido social, permitiu tecer algumas pressuposições acerca das realidades ma-
teriais anteriores ao advento capitalismo, e em especial a sociedade do norte da península itálica 
no século XIII. As obras a serem analisadas pertencem à vasta produção hagiográfica dos primeiros 
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biógrafos da Ordem: as vitas de Tomás de Celano e as legendas de Boaventura. Elas constituem-se 
em importantes registros éticos que atuam como marcos de regulação da vida socioeconômica de 
então. Esta comunicação visa analisar os casos de movimentação de bens por meio de trocas nar-
rados pelos hagiógrafos para assim encontrar uma tentativa de um historiador desejoso de refletir 
e encontrar uma alternativa teórica para a noção de “falácia economicista” de Karl Polanyi.

Evandro Cardoso do Nascimento (Universidade Estadual do Paraná - Campus Paranaguá)
• A contribuição de Karl Polanyi para as reflexões sobre o desenvolvimento territorial 

sustentável
Uma das principais críticas à economia de mercado foi realizada por Karl Polanyi em 1944. Segun-
do esse autor, os efeitos desastrosos do mercado autorregulável, além de aniquilar com as institui-
ções sociais, promove a destruição do homem e da natureza. A partir dessa crítica e das reflexões 
sobre o desenvolvimento territorial sustentável, este artigo, apresenta as principais contribuições 
de Polanyi para uma interpretação do território e das suas perspectivas de desenvolvimento. O 
objetivo é identificar, no pensamento de Polanyi, elementos teórico-metodológicos que possam 
ser usados em pesquisas sobre o desenvolvimento territorial sustentável.

Julio Cezar Oliveira de Souza (SEEDUC RJ)
• A Firjan e o Governo Collor, uma análise do panorama econômico sob a ótica do 

empresariado fluminense
O nosso objetivo é fazer uma breve análise da movimentação da Federação das Indústrias do Es-
tado do Rio de Janeiro (FIRJAN) dentro da conjuntura das ações de caráter político e econômico 
do governo Collor, as quais versavam, dentre outros temas, sobre financiamento da produção e 
reformas estruturais que tangenciavam o âmbito do processo produtivo. As mudanças desejadas 
pelo governo estavam materializadas no Projetão e no Programa de Competitividade Industrial , 
os quais foram debatidos exaustivamente pela entidade industrial fluminense com intuito de con-
formá-los aos seus interesses.

Maria Karina Ferraretto (UFRGS)
• Documentos corporativos como fonte para uma história econômico-social das elites 

industriais do final do século XIX: um estudo de caso sobre a Fábrica Rheingantz (Rio 
Grande, 1884-1895)
Os documentos corporativos (relatórios anuais para acionistas, atas de assembleias e de reuniões 
extraordinárias, estatutos de fundação, entre outros) oferecem uma série de possibilidades expli-
cativas para o estudo das indústrias do final do século XIX. Muito utilizados nos trabalhos sobre a 
industrialização brasileira da década de 1980, os documentos corporativos podem revelar novas 
perspectivas tanto sobre a empresa quanto sobre as pessoas que a conduziam ou que se envol-
viam administrativa e financeiramente com ela, quando abordados à luz de novas perspectivas de 
uma história econômico-social. Toma-se como objeto de reflexão central os Relatórios Anuais da 
Fábrica de Tecidos Rheingantz de 1884 até 1895. O período de estudo abrange a primeira década 
de funcionamento da companhia sob um modelo de capital aberto, quando ainda é administrada 
por seu sócio-fundador, Carlos Guilherme Rheingantz. Esses relatórios são analisados em referência 
a estatutos de fundação e atas de assembleias de outras companhias, como a Fábrica de Charutos 
Poock, a Companhia de Ferro Rio Grande - Costa do Mar e a Companhia Progresso Industrial, 
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entre outras. Tal documentação é compreendida a partir de suas potencialidades explicativas as-
sim estabelecidas: 1) análise de dados absolutos sobre empregados, lucros, propriedades etc.; 2) 
observação das decisões administrativas de seus diretores; 3) sujeitos envolvidos com a companhia 
(diretores, altos funcionários e acionistas). Por exemplo, cada relatório anual contém uma lista de 
acionistas, com suas respectivas participações, que pode ser cruzada com outras fontes para forne-
cer indícios sobre os vínculos entre os indivíduos e organizações envolvidos com cada instituição. 
O poder explicativo dessas fontes não deve ser superestimado, mas ainda pode representar um 
recurso valioso para o pesquisador. Esses documentos privilegiam o vínculo econômico entre os 
sujeitos. Estudos de elites em geral, priorizam relações políticas; entretanto, acredita-se que o foco 
nos vínculos econômicos aprimora essa abordagem. Saber quem está investindo em quais empre-
endimentos permite ampliar a fronteira geográfica da análise. Assim, observa-se que os investido-
res do Rio Grande do Sul faziam parte de um sistema amplo de circulação de capital. Por fim, essa 
documentação auxilia na retomada da temática da industrialização do Rio Grande do Sul, sob o 
prisma de uma história econômico-social das elites locais, com enfoque nos vínculos econômicos 
e nas redes de sociabilidade estabelecidas.

Mônica de Souza Nunes Martins (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• Associação comercial do Rio de Janeiro e a defesa do Curso Comercial no século XIX

As aulas de comércio foram amplamente defendidas pelos comerciantes ao longo do século XIX, 
com a finalidade de garantir aos trabalhadores do comércio uma formação distinta e de acordo 
com os desafios enfrentados pelas atividades comerciais. A Associação Comercial do Rio de Janeiro 
atuou fortemente neste sentido e teve como aliado o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. 
A partir da instituição do curso comercial, vemos uma série de elementos que conduziam os co-
merciantes a uma forte defesa desse ensino específico naquele momento, mas também refletimos 
sobre a ampla gama de aspectos que relacionam instrução, riqueza e crescimento econômico no 
final do século XIX.

Nívea Silva Vieira (Fundação Biblioteca Nacional)
• A Associção Comercial do Rio de Janeiro e as alianças estrategicas

Este artigo é produto de uma pesquisa que está em desenvolvimento, na Fundação Biblioteca Na-
cional, que versa sobre as disputas por hegemonia no interior da Associação Comercial do Rio de 
Janeiro (ACRJ) entre 1889-1916. A Associação Comercial do Rio de Janeiro é identificada como um 
partido, no sentido ampliado, em virtude de sua capacidade de organizar e fazer valer os interes-
ses das frações de classe que representa. Neste trabalho analisamos centralmente a relação entre 
a instituição com o Jornal Correio da Manhã que cumpriu o papel de difusor das frações que não 
ocuparam a diretoria burocrática da instituição.
O recorte temporal abrange os anos de 1889 a 1916. Esse intervalo de tempo é conveniente para 
analisar os conflitos entre as frações integrantes da ACRJ porque abarca um período de crise inter-
na da instituição (1891-1900) e o momento de ampliação dos sócios e das estratégias de divulga-
ção da Casa (1910-1916). O longo intervalo oferecerá a oportunidade de identificar e conhecer a 
correlação de forças entre as frações de classe que disputaram o “partido dos negociantes”. 
Os Jornais Correio da Manhã e o Jornal do Commercio que compõem o acervo da Biblioteca Na-
cional, são fundamentais para compreensão dos consensos e conflitos entre as frações organizadas 
na ACRJ e consequentemente para o entendimento da direção política e da posição das frações 
não hegemônicas dentro da entidade. No Jornal Correio da Manhã, foram publicadas, em mui-
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tas ocasiões, resenhas criticas das assembleias gerais da entidade que permitem a observação dos 
conflitos, não registrados nas atas. No Jornal do Commercio observaremos como as fracções que 
dirigiram a ACRJ divulgaram sua atuação. O Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio 
de Janeiro, que também faz parte do acervo da Biblioteca Nacional, será importante para mapear 
as profissões dos negociantes que ocuparam as direções da ACRJ entre 1889-1916.

Josei Fernandes Pereira (Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul)
• Cooperativismo e crédito na região colonial do RS: convergências e contradições

O cooperativismo tem suas raízes históricas fincadas na Revolução Industrial. Nasce, portanto, 
indissociavelmente ligado a ascensão do sistema capitalista na sociedade europeia do século XIX. 
Propunha-se inicialmente como um caminho alternativo ao liberalismo econômico, defendendo 
a autoajuda (-mútua) como instrumento para atingir o que chamamos de uma “economia moral”. 
A grande questão que se criava era como ser cooperativo sem ser competitivo. Paralelamente, a 
imigração europeia para a América oferece um modelo de transposição de um conjunto de es-
truturas socioeconômicas, dentro das quais o próprio cooperativismo fez parte, sendo utilizado 
na auto-organização das colônias de imigrantes, especialmente no sul do Brasil. Neste trabalho, 
ambos os processos serão analisados como modelos de reação não-governamental dos campone-
ses. O esforço da pesquisa dá-se no sentido de analisar ambas as experiências a partir do contexto 
regional da região noroeste do RS. Habitada primordialmente por indígenas, lusos e caboclos, esta 
região foi colonizada a partir de 1890 por imigrantes europeus em busca de terras para exploração 
agrícola. Utilizou-se inicialmente o modo de divisão familiar do trabalho, orientado para a obten-
ção da propriedade da terra, mesclado com atividades de subsistência. Contudo, a inevitabilidade 
da mercantilização da produção, para a quitação da dívida e melhorias nos lotes, necessitava a 
inserção na economia regional. A ausência de bancos no RS pré-1930, oferecia condições para que 
comerciantes locais submetessem estes imigrantes à usura, um procedimento imoral para os cos-
tumes camponeses. A análise das fontes documentais assinala que o cooperativismo surgiu como 
um mecanismo adaptativo à economia liberal de mercado. A Colônia Serra Cadeado (objeto refe-
rência desta análise) auto ordenou-se a partir de formas de organização socioeconômicas como o 
cooperativismo de crédito que, capitalizando coletivamente as economias coloniais, interferiu na 
vida pública comunitária, financiando e mercantilização a produção, defendendo os interesses dos 
colonos associados e até executando obras de infraestrutura locais.

Cezar Teixeira Honorato (Universidade Federal Fluminense)
• Cidades Portuárias: Rio de Janeiro e Salvador - um Balanço Historiográfico

A presente comunicação busca fazer uma reflexão acerca da historiografia das relações porto-ci-
dade tendo como casos concretos o do Rio de Janeiro e de Salvador entre meados do século XIX e 
início do século XX

Elena Soihet (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• A relações econômicas entre o Brasil e a China nos anos 2000

Este artigo tem como objetivo central compreender a inserção da China no comércio mundial 
bem como analisar a evolução da relação comercial entre o Brasil e a China nos anos 2002-2012. 
Para tanto, será apresentado o quadro histórico das relações comerciais chinesa, desde sua aber-
tura comercial, à sua entrada na Organização Mundial do Comércio. Em seguida será estudada as 
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relações comerciais Brasil- China tendo como base uma análise descritiva de dados dos dez anos 
(2002-2012). Pode-se verificar que o Brasil intensificou sua produção em commodities, além de ao 
final desse período ter a China como seu principal parceiro comercial.

Juan Ignacio Pocorobba (Escuela de Enseñanza Media para adultos Nº40)
• El dilema argentino-brasileño ante la crisis económica internacional de la década del 30’y 

la 2da Guerra Mundial (1939-1945): ¿desarrollo industrial autónomo o continuismo liberal 
ortodoxo?
La crisis económica mundial que estalla en octubre de 1929 con la caída de la Bolsa de Valores de 
New York, sumergirá al capitalismo en una crisis estructural muy profunda de proyecciones glo-
bales. En ese marco, países como la Argentina y Brasil, con modelos de acumulación basados en la 
exportación de bienes primarios, carnes y granos en el caso de la primera y café en el segundo; su-
frirán un fuerte cimbronazo que tendrá su correlato en el terreno político. En la Argentina, el presi-
dente constitucional Hipólito Irigoyen será derrocado por un golpe cívico-militar en septiembre de 
1930 que marcará el retorno de la oligarquía terrateniente al poder político. Poco tiempo después, 
en Brasil, los estados de Minas Gerais y Río Grande do Sul harán lo propio con el presidente paulista 
Washington Luís Pereira de Souza, inaugurando un período de gran incertidumbre e inestabilidad 
política. Nuestra tarea entonces será analizar las diferentes respuestas elaboradas por ambos países 
con el objeto de hacer frente a la crisis internacional. En Brasil, el varguismo logrará articular un 
proyecto de corte nacionalista basado en la industrialización y la planificación estatal, mientras 
que la oligarquía terrateniente argentina mantendrá su hegemonía y apostará a un regreso a la 
situación pre-1929, es decir al modelo agroexportador clásico. Al mismo tiempo, la industria tanto 
de capital nacional como foráneo igualmente ganará terreno, pero vía estrangulamiento externo, 
prácticamente sin estímulos de parte del estado. El estallido de la 2da Guerra Mundial también en-
contrará a los dos vecinos en veredas diferentes. Brasil alineado “pragmáticamente” con los EEUU y 
la Argentina manteniendo su neutralidad durante la mayor parte del conflicto, pero adoptando un 
nuevo modelo económico, con muchos puntos de contacto con el varguista, a partir de la revolu-
ción de junio de 1943. En este caso, indagaremos acerca de los resultados del posicionamiento de 
ambos países frente a la contienda y el “umbral de poder” con el que saldrán de la misma, tomando 
en cuenta también su particular dinámica política interna, cuyo devenir resultará en la caída de 
Vargas y el ascenso vertiginoso de Perón.

Maria Letícia Corrêa (UERJ/Faculdade de Formação de Professores)
• Intelectuais, imprensa e modernização econômica: perspectivas de análise no período do 

Estado Novo (1936-1945)
A comunicação visa a apresentar resultados de uma investigação acerca da conformação de um 
campo de debates sobre temas econômicos no Brasil por meio do surgimento de uma imprensa 
especializada, nas décadas de 1930 e 1940. Tendo por referência o levantamento de artigos, edi-
toriais e reportagens da revista O Observador Econômico e Financeiro, editada no Rio de Janeiro, 
para o período entre 1936 e 1945, busca-se reconstituir as redes de interlocução a que estiveram 
ligados seus editores e colaboradores bem como as tensões que marcaram o debate em torno da 
formulação de projetos de modernização que envolveu jornalistas e técnicos responsáveis pela 
publicação de colunas sobre temas econômicos em jornais da imprensa diária, como o Diário de 
S. Paulo, o Correio Paulistano, a Gazeta e O Jornal. Os órgãos de imprensa são considerados na 
análise como espaço de disputas e conflitos presentes na sociedade civil e no Estado no sentido 
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estrito (sociedade política), no que se refere nesse caso, às disputas nos órgãos de regulamentação 
de atividades econômicas. A pesquisa pretende oferecer, assim, uma contribuição ao estudo da 
imprensa periódica como veículo privilegiado de expressão para a defesa de interesses. A proposta 
privilegia as redes de interlocução e sociabilidade e os espaços e modos de atuação de categorias 
profissionais como os economistas, por meio da imprensa, bem como à análise de representações 
associadas às suas práticas e produção discursiva.

Saulo Santiago Bohrer (Cefet_RJ)
• O porto, a cidade e a Gazeta: considerações sobre a economia do Rio de Janeiro oitocentista 

através da Gazeta do Rio de Janeiro
O presente texto tem por objetivo apresentar possiblidades de pesquisa em história econômica e 
social através da imprensa nascente na virada para os oitocentos, em especial a Gazeta Extraordi-
nária do Rio de Janeiro.
O referido jornal era na prática um porta-voz dos negócios mercantis nas primeiras décadas do 
século XIX e por isso se materializou numa importante fonte de pesquisa, já que em seus folhetos 
existiam informes diárias sobre o movimento dos portos e das embarcações que circulavam na 
Guanabara. Além disso, os anúncios comunicavam à comunidade mercantil as mercadorias em-
barcadas e os homens de negócios envolvidos.
No início dos oitocentos, a cidade passou por transformações econômicas importantes, especial-
mente ao tornar-se a capital do Império português. Assim sendo, a comunicação propõe uma 
análise das atividades econômicas da Nova Corte, a partir do porto e da atuação dos homens de 
negócios por meio deste importante documento, dialogando, ao mesmo tempo, com as possibili-
dades metodológicas que este periódico fornece à produção historiográfica.

Tatiana Poggi de Figueiredo (Universidade Federal Fluminense)
• Deu no New York Times: Grande Depressão e Reformismo nas páginas da grande imprensa 

norte-americana
Esta comunicação pretende resgatar o debate sobre as causas da Grande Depressão de 1929 e 
abordar como esse processo e as políticas econômicas apresentadas para contorno da crise foram 
transmitidos pela grande imprensa norte-americana. Nos centraremos especialmente nos confli-
tos políticos que atravessaram os partidos Republicano e Democrata, bem como nas divergências 
entre os grupos econômicos no poder durante o período da crise e do reformismo.

Marcello Rodrigues Siqueira (Universidade Estadual de Goiás)
• O território Médio-Araguaia: o desenvolvimento em questão

Esta pesquisa tem como objeto de investigação o Território Médio Araguaia, localizado na mi-
crorregião do Oeste Goiano. Atualmente, é composto por 18 municípios, a saber: Amorinópolis, 
Aragarças, Arenópolis, Aurilândia, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Diorama, Doverlândia, Fazenda 
Nova, Iporá, Israelândia, Jaupaci, Jussara, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Novo Brasil, Piranhas e 
Santa Fé de Goiás. Possui uma área total de 25.128,10 km², representando 7,39% do território goia-
no. No Brasil, os Territórios de Identidade e os Territórios Rurais foram responsáveis por inaugurar 
de forma oficial a promoção de políticas públicas com viés territorial e os Territórios da Cidadania. 
Percebe-se que os projetos articulados à visão territorial desejam humanizar a intervenção estatal 
e o processo de desenvolvimento. Entender por que o Território Rural Médio Araguaia não se con-
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verteu em Território da Cidadania é um dos principais problemas desta pesquisa. Carvalho (2012, 
p. 121) informa que em 2008 o programa Territórios da Cidadania inaugurou 60 territórios e em 
2009 incluiu mais 60 Territórios Rurais, somando 120. Em 2014, contando os 44 Territórios Rurais 
ainda existentes, somam-se 164 territórios existentes no Brasil. Entretanto, desde 2010 não foram 
criados novos Territórios da Cidadania, mesmo existindo pré-territórios ou projetos de subdivisão 
de territórios esperando a sua oficialização. Com o objetivo de compreender a história do Territó-
rio Médio Araguaia, sobretudo, o seu papel para o desenvolvimento dos municípios que o com-
põem serão observados aspectos limitantes ou impulsionadores dos processos de gestão social 
no marco da política em questão. Como suporte teórico recorreu-se a teoria do desenvolvimento 
econômico local que integra o território como principal variável e agente promotor do desenvol-
vimento, combinando elementos do institucionalismo e da gestão territorial local, no caso não 
apenas a gestão municipal, mas com ênfase na gestão social. A base operacional/metodológica 
está fundamentada em levantamentos de dados secundários obtidos junto ao IBGE, PNUD, SE-
PLAN/SEPIN/Gerência de Estatísticas Socioeconômicas, Central de Consultoria e Negócios (CNN) 
do SEBRAE-GO, Comissão de Instalação das Ações Territoriais (CIAT) Médio Araguaia, ESTADO DE 
GOIÁS, FATAEG, INCRA, IPHAN, IPT/CEMPRE, Ministério de Desenvolvimento Agrário, Secretaria 
de Estado da Fazenda, Prefeituras e órgãos municipais, SEGPLAN, Sistema de Gestão Estratégica 
(SGE), Relação Anual de Informações Sociais – (RAIS) e outros.

Clarice de Paula Ferreira Pinto (UFF)
• “Contra o mundo da desordem, a favor do mundo do governo: a aprovação da lei de 

Interpretação do Ato Adicional de 1834”
Esta comunicação pretende discutir, a trajetória de Paulino José Soares de Sousa enquanto presi-
dente da província do Rio de Janeiro, no período de 1836 a 1840, mostrando sua participação na 
implementação de políticas que valorizavam a educação, e mais especificamente, a construção 
de estradas e canais como forma de escoar a produção de café e açúcar. Essas políticas seguiam as 
ideias do movimento do Regresso que ao valorizar a instrução pública e as obras públicas, estariam 
construindo uma forma de pensar e de agir de cada indivíduo, ou seja, civilizando-o e facilitando 
a aceitação de uma política centralizadora; e também estariam voltadas para um reordenamento 
dos grupos que comandavam a economia provincial da época. A principal forma de empreender 
essa política, foi através da lei de Interpretação do Ato Adicional de 1834, aprovada em 1840, que 
tinha, como objetivo, retirar o poder dos proprietários locais - e por conseguinte das Assembleias 
Provinciais -, enfraquecendo-os e diminuindo os conflitos políticos. Fortalecendo, dessa forma, os 
interesses da classe senhorial e sua economia agroexportadora escravista, representada diretamen-
te na Assembleia Geral.

Gustavo Alves Cardoso Moreira (UFRJ)
• Política local em um sistema agrário em decadência: o município de Itaguaí (RJ) na virada 

do Império para a República
Durante os anos finais do período imperial, o Partido Conservador manteve na província do Rio 
de Janeiro a posição hegemônica que ostentou, com breves interrupções, ao longo do reinado de 
D. Pedro II. Embora alguns republicanos conseguissem se eleger para a Assembleia Provincial na 
década de 1880, o legislativo fluminense permaneceu como uma Casa essencialmente monarquis-
ta. Vencidos na questão da abolição da escravatura, e incapazes de impor ao país o ressarcimento 
pela perda das propriedades cativas dos fazendeiros que compunham a parcela mais expressiva 
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das suas bases eleitorais, muitos políticos da província, sobretudo entre os conservadores, se desin-
teressaram pelo destino da Coroa. As eleições regionais realizadas após o Treze de Maio elevaram 
a representação do Partido Republicano na Assembleia para cinco deputados, mas apenas um, 
Francisco Portela, exibia antigas credenciais republicanas. Era necessário continuar a incorporar, na 
luta contra o regime, monarquistas descontentes que dispusessem de tradição eleitoral. Deposto 
o imperador, as manifestações favoráveis ao novo governo se multiplicaram com rapidez. A As-
sembleia Provincial aprovou, de imediato, uma moção de boas-vindas à República. Importantes 
lideranças liberais, como Manuel Martins Torres, e conservadoras, como o conselheiro Paulino de 
Sousa, logo aderiram ao republicanismo. Neste trabalho, analisamos a reestruturação da política 
local em Itaguaí, municipalidade do litoral sul fluminense, no início da República. Adotamos como 
ponto de partida o quadro partidário que precedeu o Quinze de Novembro, inclusive no que diz 
respeito às ligações entre os chefes locais e os dirigentes que assumiriam, nas presidências de Deo-
doro da Fonseca e Floriano Peixoto, posições de relevo nos níveis regional e nacional.

Jussara França de Azevedo (ciep 259)
• Considerações Iniciais sobre as Tarifas das Alfândegas do Império do Brasil no Segundo 

Reinado – O caso da Revisão de 1844.
O artigo tem a intencionalidade de demonstrar o esqueleto da tarifa das alfândegas, a fim de de-
marcar sua significação e seu complexo estrutural, podendo assim identificar as razões de sua ela-
boração e reelaboração. Para tanto, utilizarei para essa analise a Revisão da Tarifa de 1844 que se 
transformará na Tarifa de 1857.
Na primeira etapa conformarei a ossatura de uma tarifa a fim de demonstrar seu complexo estru-
tural e a intencionalidade de sua feitura realçando os exemplos seguidos pela Comissão Revisora 
para a sua confirmação.
Na segunda parte farei uma breve ponderação, sobre o significado de uma tarifa e suas mais va-
riadas posições e lutas para a sua confecção, mediante as argumentações da posição protetora e 
liberal de seus reivindicadores.

Andréa Christina Silva Panaro Caldas (British English Course)
• À sombra de um cafezal: estratégias sociais, familiares, produtivas e políticas de barões do 

café na zona da mata mineira - (1830-1890)
Este projeto de doutorado tem como objetivo pesquisar as estratégias sociais, familiares, produti-
vas e políticas, empreendidas por atores nas fazendas que, no século XIX, fizeram parte da grande 
lavoura cafeeira no Vale do Paraíba mineiro. Seu eixo de estudo é o das relações desenvolvidas 
entre os proprietários rurais, aliados e rivais, e a mão de obra escrava durante o processo de estabe-
lecimento do cultivo de café na região. 
Para isso, a pesquisa pretende comparar as estratégias socioeconômicas e políticas das famílias dos 
fazendeiros proprietários, demonstrando sua participação na transformação política e econômica 
nas localidades onde estavam inseridos, assim como os diferentes padrões de relação com a escra-
varia. Ao mesmo tempo, busca-se compreender a consolidação da riqueza, poder e enobrecimen-
to dos chamados barões.
A principal base documental a ser explorada é constituída pelos acervos privados de três fazendas, 
escolhidas por representarem A primeira é a Fazenda do Rochedo, de propriedade do Coronel José 
Vieira de Rezende e Silva, localizada no município de Cataguases, região da Zona da Mata mineira. 
As duas outras, também localizadas no Vale do Paraíba mineiro, são as Fazendas Santa Sophia, de 



1112

propriedade do Conde de Prados, localizada em Juiz de Fora (hoje Santana do Deserto) e Barra do 
Louriçal, pertencente ao Barão de Ayuruoca, localizada em Mar de Espanha. O trabalho com as 
três propriedades rurais irá, permitir analisar e comparar as ações dos diferentes atores envolvidos.

Gabriel de Azevedo Maraschin
• Economia liberal de base escrava: colonias, fazendas e racionalismo econômico no Rio de 

Janeiro (1840 – 1860)
O objetivo deste trabalho é investigar a integração entre a organização da produção de abasteci-
mento de gêneros de mercado interno com os de exportação na província fluminense entre 1840 
e 1860. Tal pesquisa é feita a partir da perspectiva de que a produção econômica nesse período 
resultada do avanço da economia de abastecimento na primeira metade do século XIX combinada 
com o avanço do latifúndio cafeeiro no recorte cronológico estudado.
A metodologia a ser utilizada está na observação sobre as tentativas de construções de colônias 
dentro do Rio de Janeiro como forma de ocupação territorial, introdução da mão de obra livre, 
aperfeiçoamento e ampliação das áreas de cultivo de gêneros de primeira e segunda necessidade, 
além de ampliarem as fronteiras do café. Além disso, também está em análise a racionalização da 
administração da fazenda de café, exposta através de manuais para fazendeiros.
Sendo assim, as razões da colonização estariam ligadas diretamente com a amplitude da economia 
agrícola, dentro da lógica existente na economia cafeeira do século XIX. Da entrada nos sertões e 
outros espaços vazios até a formação de áreas de cultivos de gêneros de abastecimento para am-
pliação das relações econômicas em torno do Município Neutro, formou-se um complexo agrícola 
que simplesmente não subordina o mercado interno de forma complementar à grande proprieda-
de escravocrata, mas sim um caminho paralelo que atende às bases políticas de desenvolvimento 
do liberalismo no Império do Brasil.

Rodrigo Marins Marretto
• De traficante de escravos a Barão de Nova Friburgo: a trajetória de Antônio Clemente Pinto 

na primeira metade do oitocentos.
Este artigo tem o objetivo de mapear a trajetória de Antônio Clemente Pinto, entre os anos 1829 
e 1856. Datas que marcam a sua chegada as vilas de Nova Friburgo e Cantagalo, e a obtenção do 
título de Barão de Nova Friburgo. Neste período, a vila de Nova Friburgo passa a viver um ciclo de 
prosperidade, impulsionado pela produção de café nos distritos da vila e, principalmente, pelo de-
senvolvimento do polo Cafeeiro de Cantagalo. O nome de Antônio Clemente Pinto é fundamental 
para a reconstrução das relações sociais que formaram a vila de Nova Friburgo e Cantagalo, isto 
porque seus negócios extrapolaram o simples poder econômico e alcançaram instâncias do poder 
político e simbólico nessa região. Neste trabalho, destaco os carregamentos de escravos feitos por 
Antônio imediatamente anteriores a sua chegada a Nova Friburgo; posteriormente concentro a 
análise na construção de seu complexo de fazendas entre Nova Friburgo, Cantagalo e Campos e 
investigo como esse poder transbordou para os âmbitos político e simbólico. Além disso, tal po-
der também se estendeu aos seus filhos e parentes próximos, configurando uma rede patrimonial 
familiar extensa. Com efeito, será possível perceber que Antônio Clemente Pinto construiu sua ri-
queza concomitantemente a expansão cafeeira que atingiu Nova Friburgo e Cantagalo na primeira 
metade do século XIX. Através deste processo, Antônio tornou-se um dos maiores representantes 
da identidade senhorial nesta localidade, recebendo o título de Barão em 1856. Utilizarei, para 
fundamentar empiricamente esta pesquisa, escrituras cartoriais de compra de terras e notícias 
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publicadas nos periódicos: Diário do Rio de Janeiro e Diário do Comércio. Como eixo teórico-me-
todológico para essa pesquisa encontram-se os fundamentos de E. P. Thompson e Carlo Ginzburg. 
Emprego, do primeiro autor, o conceito de Classe Social e do segundo a ligação nominativa e a re-
dução da escala de observação. Com isso, será possível conhecer melhor a rede de relações sociais 
e de poder construídas por Antônio Clemente Pinto, e os elementos que indiciam a estruturação 
de um complexo econômico-familiar que ligava a região de Cantagalo e Nova Friburgo ao porto 
do Rio de Janeiro.

Luiza Coutinho Ottero
• Poderes Locais no Império: O funcionamento da Câmara da Vila de Sapucaia (1875-1888)

O presente artigo pretende apresentar o projeto de mestrado que procura entender o funciona-
mento de uma Câmara do interior da Província do Rio de Janeiro no período imperial, de 1875 a 
1888, a Câmara da Vila de Sapucaia. Buscando em suas fontes a dinâmica de uma instituição admi-
nistrativa comum do período. Apesar do foco ser a administração dessa instância, acabará sendo 
necessário entender melhor quem eram os personagens que formavam essa elite e quais relações 
eles estabeleceram com instâncias superiores.

Silvana Andrade dos Santos
• “Knowledge is power”: A criação da Escola Agrícola da Bahia e o projeto de substituição da 

mão de obra escrava (1831-1877)
Durante o século XIX a agricultura da Bahia viveu momentos de instabilidade. Embora o período 
tenha sido marcado, inicialmente, por um aumento nas exportações, uma série de fatores (intem-
péries climáticas, epidemias, falta de crédito, fim do tráfico transatlântico, entre outros) encami-
nhou a lavoura da Província para uma crise agrícola. Contemporâneos deste processo, os membros 
do Imperial Instituto de Agricultura da Bahia (IIBA) - em sua maioria integrantes do segmento 
agroexportador do Recôncavo - manifestaram sua preocupação com os rumos que a lavoura to-
mava, enviando (em 1860) uma Representação à D. Pedro II; neste documento, apresentado pe-
los diretores do Instituto, solicitavam que o então Imperador tomasse providências remediativas 
diante da crise que se instaurava. Ainda que a conjuntura fosse atribuída a inúmeros fatores, os 
membros do IIBA manifestaram no documento especial apreensão com a escassez de mão de 
obra e o consequente aumento no preço dos cativos, provocados pelo fim do tráfico transatlân-
tico. Como medida para salvar a lavoura, solicitavam ao Imperador apoio na construção de uma 
escola agrícola, a qual deveria formar mão de obra especializada a ser empregada no campo. Neste 
sentido, nosso objetivo é analisar a proposta de criação da Escola Agrícola da Bahia como possível 
alternativa para a diminuição da oferta de mão de obra gerada pelo fim da legalidade do tráfico 
transatlântico. Partindo da análise da mencionada Representação e dos Relatórios de Presidente 
da Província, buscaremos, também, pensar a relação existente entre a diminuição desta atividade 
e a situação da agricultura da Bahia no período em apreço, bem como, refletir sobre as demandas 
de modernização da agricultura geradas pelo fim do tráfico. Para isso, estabelecemos como marcos 
cronológicos os anos de 1831 e 1877 - o primeiro, referente ao fim da legalidade do tráfico transa-
tlântico de escravizados; e o segundo, ao ano de inauguração da Escola Agrícola da Bahia.

Giselle Antunes Coutinho (SEEDUC)
• A instalação da Companhia Nacional de Cimento Portland na cidade de São Gonçalo
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A presente comunicação tem como objetivo discutir os motivos que levaram à instalação da Com-
panhia Nacional de Cimento Portland (CNCP), empresa subsidiária da norte-americana Lone Star, 
no município de São Gonçalo em 1933, e não na cidade vizinha, Itaboraí, onde, cinco anos antes, foi 
descoberta uma bacia calcária, na fazenda São José, localizada no distrito de Cabuçu. A CNCP foi 
a segunda grande fábrica de cimento instalada no Brasil e a primeira no Estado do Rio de Janeiro. 
A nossa hipótese para a escolha da cidade de São Gonçalo parte de fatores econômicos, geográfi-
cos e políticos. Enquanto a cidade de Itaboraí, no início do século é apresentada com uma região 
problemática, marcada pela presença de malária, e que vivia um período de decadência econô-
mica, a cidade de São Gonçalo apresentava um crescimento industrial de destaque, que pode ser 
observado através de alguns recenseamentos,entre os anos de 1920- 1940. Além das características 
econômicas, podemos citar a localização geográfica de São Gonçalo, com fácil saída para o mar e 
com uma estrutura ferroviária em expansão. Já no campo político, as facilidades fiscais concedidas 
pela prefeitura local eram um incentivo para a instalação de empreendimentos na cidade, em espe-
cial da indústria cimenteira. Tal contexto nos mostra que a cidade de São Gonçalo apresentava-se 
como a melhor estruturada para receber uma fábrica de grande porte.

Claudia da Silva Ferreira (Instituto Federal do Espírito Santo)
• Caminhos de ferro – os primeiros vestígios de linhas férreas no Espírito Santo

O contexto da implantação da estrada de ferro ocorre em um momento importante do desenvol-
vimento econômico do Espírito Santo no final do século XIX com a expansão cafeeira vivenciada 
na região sul, foi o período em que a lavoura capixaba desenvolveu-se para colocar o Espírito Santo 
na esfera nacional, tornava-se necessário a organização de uma logística de escoamento da produ-
ção dessa região. A importância deste tema se prende ao fato das ferrovias no Brasil a partir do final 
do século XIX representaram um dos principais veículos de comunicação (transporte), de abertura 
e a alargamento do interior do Estado pelo viés do surgimento de novos núcleos urbanos e um 
poderoso instrumento na construção do progresso no país. Era através das ferrovias que se dava a 
expansão das atividades comerciais, a interiorização do setor agrário e a abertura de núcleos urba-
nos que intermediavam o comércio, a vida social local e o eixo produção agrícola/mercado. Com 
esse foco, procuramos compreender a expansão do sul do Espírito Santo, e sua real importância no 
desenvolvimento econômico e urbano do interior do Estado.

Almir Pita Freitas Filho (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ)
• A Indústria brasileira na década de 1930: uma interpretação de sua dinâmica à luz do 

argumento da intencionalidade do processo.
O tema geral dessa comunicação é o desenvolvimento industrial verificado no Brasil a partir da dé-
cada de 1930, quando da crise do modelo primário exportador e mudança no padrão de acumu-
lação de nossa economia. Nela são apresentados argumentos e indicadores quantitativos relativos 
ao debate, visto sob a ótica da intencionalidade do processo, tendo como referencial a indústria 
da cidade do Rio de Janeiro. Sabe-se que, na historiografia econômica referente à industrialização 
do país nos anos 30, duas versões se apresentam: uma que a considera como subproduto da ação 
do governo federal em defesa do setor cafeeiro (Furtado, 1972); outra que defende uma ação in-
tencional, promovida pelo mesmo governo (Fonseca, 2002), contando ainda com a participação 
de representantes do setor (Leopoldi, 1986; 2000; Diniz, 1977; Freitas Filho, 1986). No exame da 
dinâmica industrial na década de 1930, partimos das considerações apontadas acima, privilegian-
do a interpretação que consideram a intencionalidade do processo. Para tanto, circunscrevemos 
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nosso objeto de pesquisa ao exame da estrutura e dinâmica da indústria do Rio de Janeiro (cidade) 
no período assinalado, buscando também identificar suas organizações e o modo de participa-
ção de seus representantes no novo cenário econômico e social característico daquela conjuntura. 
Avançando um pouco mais no estudo das estruturas econômicas e sociais locais, tomamos como 
objeto de investigação a indústria de alimentos, em especial o ramo de moagem de trigo. Consi-
derado um importante segmento da indústria, tanto local quanto nacional, buscamos analisar: (a) 
sua estrutura e dinâmica ao longo da década de 1930, assim como (b) a atuação de suas lideranças 
e o perfil de algumas empresas líderes, no sentido de qualificar a intencionalidades desse processo.

Rafael Vaz da Motta Brandão (UERJ/FFP)
• Os Moreira Salles, os Setúbal e os Villela: a trajetória das principais famílias empresariais do 

setor bancário brasileiro
A comunicação tem como objetivo discutir a trajetória das principais famílias empresariais do 
setor bancário brasileiro: os Moreira Salles, controladora do Unibanco, e os Setúbal e os Vilella, 
controladoras do Itaú. Em 2008, as três famílias iniciaram um processo de fusão de seus negócios 
que resultou na criação do Itaú Unibanco, uma das maiores instituições financeiras da América 
Latina. O trabalho é resultado de um projeto maior e coletivo, cujo objetivo é estudar as principais 
famílias empresariais do capitalismo brasileiro. A hipótese apresentada é de que estas famílias e 
suas empresas foram fortemente beneficiadas pelas políticas públicas de conglomeração bancária, 
particularmente em dois períodos da história brasileira: a ditadura empresarial-militar (1964/1988) 
e o governo FHC (1995/2002).

Pedro Henrique Pedreira Campos (Departamento de História e Relações Internacionais da 
UFRRJ)
• Os Odebrecht, os Camargo e os Andrade: as grandes famílias empresariais brasileiras da 

construção civil
O presente trabalho tem como objeto as maiores famílias empresariais brasileiras do setor da cons-
trução civil, dos proprietários das empresas Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gu-
tierrez. O trabalho faz parte de um projeto mais amplo e coletivo, agregando diversos pesquisado-
res, dedicados ao estudo das principais famílias do capitalismo brasileiro. Notamos que as famílias 
em questão - os Odebrecht, os Andrade e o Camargo - controlaram empresas que cresceram com 
o processo de expansão do capitalismo brasileiro ao longo do século XX e foram particularmente 
beneficiadas durante o período da ditadura civil-militar brasileira (1964-1988). Após realizar uma 
radiografia da história e situação atual dos conglomerados controlados por essas famílias, conclu-
ímos que estes constituem um dos poucos grupos do que podemos considerar como o capital 
monopolista brasileiro.

Leonardo Leonidas de Brito (Colégio Pedro II)
• Bresser Pereira: Poder simbólico e legitimidade científica na construção dos termos da 

Reforma Social Liberal do Estado Brasileiro
O trabalho em questão é parte de uma tese de doutoramento em fase final de redação e que tem 
como escopo primacial analisar a atuação do cientista social Luiz Carlos Bresser-Pereira na cons-
trução dos termos e da agenda “social liberal” contrarreformadora do Estado Brasileiro. Neste ar-
tigo, especificamente, lançamos mão de um aporte teórico Bourdiesiano para a análise do “Homo 
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academicus” Bresser-Pereira. a construção de sua sociabilidade intelectual que o legimita como 
propositor e executor (policy maker) dos termos da “Reforma Gerencial” do Estado Brasileiro no 
auge da década neoliberal no Brasil (anos 1990- 1º governo FHC). 
Dentro e fora do aparelho do Estado, Bresser atua como intelectual dotado de amplo poder sim-
bólico e construtor da hegemonia de setores da burguesia brasileira que convergiam e legitimaram 
o modelo neoliberal aprofundado pelas hostes da coalização PSDB/PFL (DEM) e PMDB no poder 
naquela década.

Bruna Lima (UFSM)
• Uma análise das produções bibliográficas sobre os episódios de “quebra-quebra” ocorridos 

no Brasil em 1942
Este trabalho compreende parte das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Curso de Dou-
torado em História, na Linha de Pesquisa Fronteira, Política e Sociedade, do Programa de Pós-Gra-
duação em História da Universidade Federal de Santa Maria/RS/Brasil e que remetem ao estudo e 
problematização de uma política de Estado de cunho nacionalista, principalmente sob aspectos 
econômicos, durante o Estado Novo no Brasil (1937-1945). Utilizando como base de pesquisa um 
referencial teórico e bibliográfico que transita entre História, Economia e Relações Internacionais, 
percebe-se que a ideia de nacionalismo que se pretendeu elucidar, no referido período era um 
tanto frágil. Isso, tendo em vista não somente as relações estabelecidas com outros países, como 
Alemanha e Estados Unidos, por exemplo, bem como os interesses econômicos e políticos institu-
ídos pelo governo brasileiro no contexto do Estado Novo e diante do advento da II Guerra Mun-
dial. Este trabalho destaca a forma como determinada política privilegiou a entrada de empresas 
multinacionais no Brasil, durante o Estado Novo, a partir de restrições impostas às indústrias na-
cionais, que tinham como proprietários, imigrantes de países que compunham o Grupo do Eixo. 
Utilizou-se para esta pesquisa uma análise bibliográfica de trabalhos que distam sobre esta temáti-
ca, especialmente aquelas que trabalham com os episódios de “quebra-quebra” ocorridos, no ano 
de 1942, de forma a problematiza-los em relação a forma como estes episódios são abordados na 
historiografia e a relação que os mesmos apresentam com uma política de Estado estratégica no 
referido período.

073. História Indígena, Historiografia e Indigenismo: contribuições, desafios e 
perspectivas
Coordenação: Jorge Eremites de Oliveira e Thiago Leandro Vieira Cavalcante

Resumo: Desde os anos 1990, sobretudo, a história indígena constituiu-se em um importante cam-
po interdisciplinar para a reflexão historiográfica e para a produção de estudos sobre o processo 
histórico e sociocultural dos povos indígenas e do indigenismo no Brasil. Em outros países das 
Américas esta tradição é mais antiga e igualmente relevante. Abrange estudos feitos por etnólogos/
as, etno-historiadores/as, educadores/as, arqueólogos/as e outros/as pesquisadores/as, os/as quais 
trabalham com diferentes temporalidades, historicidades, etnicidades, problemas e perspectivas 
teórico-metodológicas. No Brasil as temáticas relacionadas têm ganhado espaço em todas as regi-
ões do país, principalmente nas produções acadêmicas oriundas de programas de pós-graduação 
em História e/ou em Antropologia. Neste sentido, o presente simpósio temático tem o propósito 
de ser em um espaço plural para a apresentação de trabalhos concluídos ou em estágio avançado 
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de desenvolvimento, voltados à socialização de saberes e o debate sobre temas relativos à história 
indígena, historiografia e indigenismo no Brasil e em outros países da América Latina. Estará aberto 
à participação de pesquisadores/as da História e campos afins e em diferentes níveis de formação 
acadêmica.
Justificativa: A história indígena, a historiografia e o indigenismo são temas presentes nos Sim-
pósios Nacionais de História desde, ao menos, a década de 2000. A mesma tendência é verificada, 
para mais ou para menos, nos simpósios promovidos pelos núcleos regionais da ANPUH (Associa-
ção Nacional de História) e outras associações científicas. Cada vez mais, portanto, historiadores/
as e profissionais de campos afins, especialmente os antropólogos sociais, se dedicam a estudar a 
história dos povos indígenas e do indigenismo em diferentes temporalidades, inclusive no tempo 
presente e em estados onde há uma grande população indígena. Trata-se de uma temática atual e 
relevante sob muitos aspectos, inclusive no que se refere à discussão sobre colonialidade do saber, 
descolonização das ciências em geral e historiografia a respeito da produção sobre história indíge-
na no Brasil e em outros países da América Latina.
A importância da temática também é verificada pelo espaço que tem recebido em importantes 
periódicos nacionais de História e campos afins. Além de publicações de artigos isolados, citam-se 
como exemplo alguns dossiês já publicados em periódicos como Revista de Antropologia (1989), 
Revista Eletrônica História em Reflexão (2007), Fronteiras: Revista de História (1998), Revista de 
História (2006) e Tempo (2007).
Cabe ainda destacar a existência da Lei Federal nº 11.645/2008 que tornou obrigatório o ensino da 
história e da cultura indígena na educação básica. Tal dispositivo aponta para o importante papel 
social que o campo interdisciplinar exerce, pois o ensino da história indígena pretende ser instru-
mento de superação de preconceitos e discriminações contra os povos originários das Américas. 
Tais situações, em grande medida, também decorrem de uma visão colonialista que durante muito 
tempo foi propagada pelo ensino de História, o qual em décadas anteriores reproduziu majorita-
riamente a perspectiva dos colonizadores sobre a história do Brasil e de outros países americanos. 
Dessa forma, colaborou de maneira decisiva para a construção de uma memória social negativa 
com relação ao lugar dos povos indígenas nas sociedades nacionais, bem como a corroborar com 
posturas contrárias aos seus direitos, muitos dos quais garantidos na legislação nacional, mas ainda 
não totalmente efetivados na prática.
Ademais, pesquisas sobre a história indígena têm crescido gradualmente e são importantes para 
a (re) aproximação entre a História e campos afins, notadamente a Antropologia Social, por vezes 
tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes na academia. São muitos os trabalhos divulgados 
anualmente sob forma de artigos, livros, audiovisuais, dissertações de mestrado e teses de doutora-
do aqui e acolá. Nota-se ainda a existência de uma constante e crescente produção sobre a história 
indígena e temas afins em instituições localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 
Brasil, as quais precisam ser mais bem conhecidas e valorizadas porque somam a outras publica-
ções registradas no Sul e Sudeste, por vezes com maior visibilidade. Em todas as regiões brasileiras, 
portanto, a tendência tem sido verificada em cursos de graduação e programas de pós-graduação 
(mestrados e doutorados), inclusive em instituições criadas mais recentemente, no âmbito da ex-
pansão do ensino superior verificada a partir da década de 2000. Há inclusive uma produção inte-
lectual feita por pesquisadores/as indígenas, muitos dos quais tiveram acesso à universidade por 
meio de ações afirmativas, cujos estudos contribuem, também, para a descolonização da História 
e de outros campos do conhecimento.
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Solon Natalício Araújo dos Santos (Secretaria de Educação do Estado da Bahia)
• Cultura política dos Capitães e Lideres Indígenas no Sertão da Capitania da Bahia (1697-

1816)
Este trabalho toma como fio condutor as trajetórias históricas de duas lideranças indígenas: An-
tônio Paulo Gonçalves e Antônio Gonçalves do Rosário. Estes personagens, embora não contem-
porâneos, além de homônimos, possuem em comum o fato de terem sido protagonistas de ações 
políticas nos aldeamentos da missão franciscana do Bom Jesus da Glória, localizados na freguesia 
e vila de Santo Antônio da Jacobina, sertão da Capitania da Bahia. Entre o final do século XVII e o 
início do século XIX, ocorreram mudanças significativas na política indigenista da Coroa portugue-
sa, um projeto de transformação e territorialização da aldeia indígena em vila, sede de comarca e 
freguesia, um acentuado processo de mestiçagem e inserção no mundo colonial vivido pelos índios 
aldeados e intensas experiências de reconstrução identitárias. De acordo aos seus respectivos tem-
pos, experiências e relações de contato com a sociedade colonial vigente, os dois lideres indígenas 
em Jacobina desenvolveram uma cultura política que lhes permitiram negociar e lutar por seus 
direitos e interesses.

Thiago Leandro Vieira Cavalcante (Universidade Federal da Grande Dourados)
• Conflitos de territorialidades: os Projetos Integrados de Colonização de Iguatemi e Sete 

Quedas
O trabalho analisa o processo histórico de constituição dos Projetos Integrados de Colonização 
de Iguatemi e de Sete Quedas que foram implantados na década de 1970,pelo governo militar, na 
região sul de Mato Grosso do Sul. Os Projetos Integrados de Colonização – PIC constituíram uma 
das modalidades de assentamento rural mais utilizadas pelo Instituto Nacional de Reforma Agrá-
ria – INCRA, principalmente durante os anos 1970 na região amazônica. Todavia, projetos desse 
tipo também foram implantados em outras regiões do país. No caso de Mato Grosso do Sul,dois 
deles foram implantados na região de fronteira com o Paraguai e em sobreposição a terras de 
ocupação tradicional indígena, principalmente dos povos Guarani e Kaiowá. Na maioria dos casos, 
nessa região, o esbulho do território indígena foi anterior à implantação dos projetos. Entretanto, 
a presença dos colonos não-indígenas gerou um forte conflito de territorialidades, já que tanto 
indígenas quanto não-indígenas estabeleceram forteslaços de territorialidade sobre um mesmo 
espaço territorial. O trabalho dá ênfase ao processo autoritário de implantação desses projetos e 
destaca os conflitos resultantes do mesmo, os quais permanecem até os dias atuais no território 
que está em disputa.

Vinícius Pires (Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Campus de Franca)
• Uma breve análise acerca da atuação interétnica dos indígenas da costa brasileira sob a 

pena de viajantes europeus (1549-1627).
Nosso objetivo consiste em mapear alguns relatos de viajantes que se dedicaram a apresentar e nar-
rar os indígenas da costa brasileira e seus costumes para o público europeu. Ademais, procuramos 
evidenciar que as relações estabelecidas entre os nativos e os brancos também foram pautadas 
pelos interesses, vontades e acordos propostos pelos indígenas, assim, somos levados a repensar a 
inclusão desses índios na história colonial brasileira não mais como vítimas apáticas e desprovidas 
de anseios, mas sim como sujeitos que produziram e viveram suas próprias histórias. Os documen-
tos aos quais fazemos referência, majoritariamente, foram produzidos de meados do século XVI, 
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mais especificamente a partir de 1549, o ano da chegada dos jesuítas na jovem colônia portuguesa, 
até 1615, quando o projeto francês que visava instalar uma colônia no litoral maranhense, a França 
Equinocial, foi desfeito.

Mauro Marcos Farias da Conceição (IBC/RJ)
• A genealogia telúrica do racismo na Bolívia

Terra e racismo – temas atinentes e reafirmados, sobretudo, quanto aos estudos dos povos origi-
nários – necessitam de exames e designações conceituais, que explicite particularidades – econô-
micas e políticas – e indicações quanto às causas e desdobramentos aos quais se referem ambos 
os termos. A perspectiva que será realizada, no plano desta investigação, aprecia estas solicitações 
que imprimiram, aos índios e brancos, controversos e violentas modalidades de manifestação. Há 
interesse, portanto, nesta preliminar investigação destacar as peculiaridades das manifestações, 
econômicas e políticas, que se encontram tácitas nas disputas pela terra e, por efeito, no racismo 
enquanto uma das revelações implícitas destes confrontos. Por esta apreensão a ‘questão da terra’ 
fundamentou e reforçou, sobremaneira, a intolerância e a violência racial. Com esta inicial analise, 
desenvolve-se uma perspectiva em que se procura reforçar outra modalidade à compreensão das 
questões referentes, e imperativas ao avanço da pesquisa, aos estudos atinentes às movimentações 
indígenas na Bolívia. Pretende-se, a partir desta metodologia teórica, examinar e elucidar as trans-
formações, quanto ao método empregado, observadas nos motivos explicativos e nas modalida-
des de enfrentamentos verificados, a partir da década de 1930, por esses povos originários.

Jorge Eremites de Oliveira (Universidade Federal de Pelotas)
• História, território e organização sócio-espacial dos Guató na Ilha Ínsua e adjacências, região 

do Pantanal
Os Guató são um povo indígena canoeiro da região do Pantanal, cuja língua nativa está filiada ao 
tronco Macro-Jê e à família linguística Guató. Seu território de ocupação tradicional está situado 
naquela planície de inundação, incluindo áreas atualmente pertencentes aos estados brasileiros de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, havendo ainda uma parte em terras bolivianas. Os primeiros 
registros escritos sobre eles datam da década de 1540, quando o adelantado espanhol Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca e seus comandados estiveram na região. Século depois, a partir da década de 1970, 
sobretudo, após terem sido declarados extintos em um estudo produzido nos anos 1950, foram 
reconhecidos enquanto povo indígena por parte do Estado Brasileiro. Este processo começou em 
fins do regime militar (1964-1985) e no âmbito de um movimento pelo reconhecimento étnico e 
reivindicação de direitos territoriais, especialmente de parte da Ilha Ínsua e adjacências como terra 
indígena, área majoritariamente situada no município sul-mato-grossense de Corumbá. Contudo, 
o processo de identificação e delimitação concluído na década de 1980 pela agência indigenista 
oficial, restringiu a área da Terra Indígena Guató ao estado de Mato Grosso do Sul, permanecen-
do de fora extensões circunvizinhas, inclusive partes contidas na Baía Uberaba, situadas em Mato 
Grosso. Neste sentido, no presente trabalho será apresentado um estudo sobre a história recente 
dos Guató na Ilha Ínsua, bem como uma discussão de natureza antropológica e histórica a respeito 
de seu território tradicional e sua organização sócio-espacial. Os estudos realizados fazem parte de 
um projeto de pesquisa mais amplo que conta com o financiamento do CNPq e a colaboração da 
própria comunidade Guató da Ilha Ínsua. Para tanto foi realizado um estudo por meio da utilização 
do método etnográfico, também conhecido como observação direta ou observação participante, 
bem como analisadas diversas fontes escritas (publicações de natureza acadêmica, documentos 
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oficiais etc.). Também foi iniciado o levantamento de evidências arqueológicas existentes na área 
e compreendido o sentido que a cultura material antiga possui para os Guató no tempo presente. 
Foi começado ainda o registro da memória social de pessoas idosas que vivem na Terra Indígena 
Guató, os quais possuem o papel de guardiães da memória desse povo canoeiro. Dessa maneira, o 
presente estudo apresenta-se dentro de uma perspectiva interdisciplinar voltada à reaproximação 
dos campos da Antropologia Social, Arqueologia e História no Brasil, cujo referencial teórico-meto-
dológico vai ao encontro de uma História Indígena ligada à Etno-história, à Antropologia Histórica 
e aos estudos pós-coloniais.

Maria Luiza Fernandes (UFRR)
• Os indígenas e as fronteiras do extremo norte: de “inúteis comedores de farinha” a 

verdadeiras “muralhas dos sertões”
A presença dos indígenas na região Norte foi vista pelos portugueses de modo ambíguo: em um 
momento, além de serem considerados inúteis e entraves a consolidação da presença portuguesa, 
ainda requeriam gastos da coroa; em outro momento foram considerados de importância ímpar 
para a garantia da posse da região a Portugal. Estamos nos referindo a um contexto bastante es-
pecífico, onde os tratados assinados garantiam a posse a quem de fato ocupava o espaço. Nesse 
sentido, a condição de ter os povos indígenas como vassalos do rei de Portugal assume importân-
cia frente à dificuldade daquela nação em ocupar todas as suas pretensões territoriais. Do mesmo 
modo, há uma instabilidade nesse arranjo, a depender da fixação de indígenas e do tratamento 
dispensados a esses. Nesse estudo, apresentamos algumas considerações a respeito dessa presen-
ça e da ênfase aos povos indígenas para garantia da região, especificamente o vale do rio Branco 
(atual estado de Roraima), para a metrópole portuguesa. A pesquisa tem como principais fontes 
os documentos do Conselho Ultramarino e as narrativas de viagens, sobretudo entre os séculos 
XVII e XVIII.

Rafael Borges Deminicis (Museu Nacianal-UFRJ // Autonomia Arqueologia Ltda.)
• Reflexões sobre a trajetória da análise das fontes sobre os índios no Brasil

As analogias feitas pelo uso de fontes historiográficas (mapas, imagens, manuscritos etc.), princi-
palmente as que abordam os povos indígenas encontrados no Brasil, sem uma metodologia crítica 
de análise dessas fontes, têm criado algumas armadilhas aos estudos nos campos da etno-história 
e da etnoarqueologia. Portanto, o que poderia auxiliar no descobrimento da história e das identi-
dades étnicas das inúmeras sociedades tribais remotas ou indígenas sul-americanas, traz cada vez 
mais encobrimento.
Neste sentido, uma dialética serial se faz extremamente necessária. Aliás, o panorama do que existe 
acumulado no Brasil sobre métodos de crítica das fontes historiográficas sobre as sociedades in-
dígenas é extremamente raro, resumindo-se a duas referências: o trabalho de síntese dos grandes 
contextos sociais de produção das fontes criado pelo sociólogo Florestan Fernandes; e o sistema 
de observação das particularidades das fontes, a “sociologia dos viajantes”, do antropólogo João 
Pacheco de Oliveira.
Um primeiro passo na direção de uma dialética e serial às referidas fontes seria a combinação des-
ses dois métodos, que se produz na construção de um banco de dados. Um dos resultados ime-
diatos de aplicação está em compreender-se a força do imaginário medieval (em representações 
mitológicas e em técnicas de reprodução, a xilogravura) para a descrição dos primeiros povos no 
século XVI e o quanto isso pesa sobre as interpretações de peças arqueológicas e grupos descritos 
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em épocas posteriores.

Agla Mendes de Melo Lessa (Instituto Adventista de Ensino do Nordeste)
• Entre imagens: O olhar estrangeiro e a iconografia indígena na fotografia do século XIX.

A pintura e a fotografia vão servir como documento, registro de todo o processo de desenvolvi-
mento do Brasil e de seus grupos nativos. Dentro de suas possibilidades, percebe-se a manipulação 
da imagem em relação ao modelo, como enquadrar povos indígenas dentro do chamado “proces-
so civilizatório” e apresentar a ideia de que esta mudança está ocorrendo? Artistas que participa-
vam de expedições científicas, que serviam a corte e que diferente do artista brasileiro, possuíam 
claramente o preconceito ou a admiração pelo exótico. Livros como os de Standen eTheodore De 
Bry no XVI, holandeses com Frans Post, Albert Ekhout no XVII. Artistas franceses no XIX aplicavam 
os padrões clássicos das academias a este tema; o objeto era criado para responder a uma expec-
tativa específica. 
Fotografias como as de Bartolomé Bossi apresentava os índios em seu meio. Seu livro é repleto de 
imagens elaboradas com base em suas fotografias. Mesmo quando apresentado em seu livro atra-
vés de gravuras, é possível notar um olhar mais neutro quanto ao personagem fotografado. 
Neste processo da pintura para a fotografia, há alguma mudança sobre a representação dos índios? 
Sua imagem ainda responde a padrões desejados ou sua representação passa a ser imbuída de 
um conceito unindo um novo olhar sobre aspectos etnográficos? São as imagens reflexo de um 
preconceito cultural e social? Pela mudança da técnica, há também uma mudança de comporta-
mento e do olhar do pintor x fotógrafo como nas fotografias de estúdio de George Huebner, por 
exemplo?
O objetivo deste trabalho é conhecer a trajetória da iconografia indígena no Brasil do século XIX, 
com base no olhar estrangeiro, através da fotografia, analisando como estas interferiram na cons-
trução do pensamento quanto aos povos indígenas. Levando em consideração fatores culturais e 
interesses socioeconômicos que faziam parte do processo de colônia para um país independente, 
bem como de uma visão monárquica para republicana na busca pela identidade nacional.
Quando se compreende aspectos iconológicos e iconográficos da elaboração de uma imagem, a 
conceituação é mais abrangente. Rótulos são massificados pela inferência dos aspectos: espaço – 
tempo – cultura. O conceito da análise da imagem está diretamente ligado ao estudo da história, 
por ser uma de registro, documento que permite identificar um período com base no olhar de 
outro, seja este outro um pintor ou fotógrafo.

Ana Cláudia de Souza Ferreira (UFRRJ)
• A política indigenista dos séculos XVIII e XIX: direitos e deveres dos índios aldeados

A necessidade de uma política voltada para a administração dos índios é sentida pelos agentes 
coloniais desde o início da colonização. A política indigenista brasileira apresentou ora recuos, ora 
avanços, sobretudo no que diz respeito à liberdade indígena (LOPES, 2005). A compreensão das 
políticas indigenistas contribui para a percepção dos diferentes contextos vivenciados pelos índios 
e outros agentes sociais envolvidos em sua administração. O objetivo do trabalho é refletir sobre 
a política indigenista, analisando as possíveis semelhanças e/ou divergências para os séculos XVIII 
e XIX. A partir da reflexão, propõe-se analisar ainda os direitos garantidos aos índios aliados/ al-
deados, sobretudo, o direito à terra. Dentro da mesma análise busca-se compreender como esse 
direito – garantido aos índios aliados/ aldeados – passou a ser cada vez mais contestado durante 
a segunda metade do século XIX, bem como quais foram as justificativas utilizadas para desapro-



1122

priá-los (CARNEIRO DA CUNHA, 1992; ALMEIDA, 2008; MOREIRA, 2012). Para tanto, o uso das 
discussões historiográficas e da documentação apresentada na forma dos relatórios provinciais do 
Rio de Janeiro contribuem para a análise proposta.

Taciana Begalli de Oliveira Ruellas
• Alto dos bois e os indígenas na província de Minas Gerais: civilização e progresso no ideário 

oitocentista.
Durante o século XIX, a conquista dos Sertões do Leste de Minas foi pautada em um modelo ci-
vilizador por parte da administração indígena. A implementação desse modelo dialogou com o 
contexto da época em que se visava pesquisar o estado de civilização dos habitantes do sertão, 
e, que, para a consolidação da ideia de nação homogênea era necessário que esses povos fossem 
incorporados à sociedade considerada civilizada. Nesse sentido, este trabalho consiste em compre-
ender as relações entre índios e colonizadores em uma região que se configura enquanto espaço 
de transição entre vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri, região denominada Alto dos Bois. Esta se 
caracterizou como aldeia e quartel militar ao longo do século XIX, onde a família de Antônio Go-
mes Leal, diretor de índios, aquartelou indígenas falantes do Maxacali, que em fuga dos Botocudos, 
procuraram refúgio na localidade. Almeja-se, assim, analisar de que maneira os indígenas em Alto 
dos Bois puderam reconfigurar seus espaços e práticas socioculturais, reconstruir suas identidades 
e se inserir ao contexto posto. As fontes trabalhadas, sendo elas: correspondências do primeiro 
diretor dos índios da província, Guido Marlière, correspondências da Diretoria Geral dos Índios, 
Relatórios de Presidente de Província e os relatórios da Companhia do Mucuri, revelam a estrutura 
administrativa do indigenismo da Província de Minas Gerais e a forma com que o modelo civili-
zador deveria ser realizado. Por outro lado, a situação indígena nos aldeamentos acompanhada, 
principalmente, através de relatos dos viajantes estrangeiros ilustrados, Saint-Hilaire, Johann Pohl 
e Spix e Martius, demonstra como esses povos adaptaram seu universo simbólico e sociopolítico 
ao novo contexto em que se inseriam. As três narrativas, sendo elas a dos viajantes ilustrados, do 
indigenismo e da Companhia do Mucuri possuem um fio condutor: o da civilização e do progres-
so. Demonstram, também, como as populações indígenas deveriam ser vistos neste processo. A 
pesquisa se desenvolve com preocupação em demonstrar a contribuição indígena no processo so-
ciocultural da região, já que os vales do Jequitinhonha e Mucuri possuem grande concentração de 
etnias indígenas. Assim, enfatiza-se o papel dos aldeamentos como espaço de reconstrução social, 
cultural e de identidades, se constituindo, então, como espaço de resistência. Frente às adversida-
des do avanço colonizador, Alto dos Bois foi visto como espaço de sobrevivência e de menores per-
das. Resistir era também se abrir ao novo, assumindo símbolos e discursos do não-índios quando 
conveniente. Identidade e cultura passaram a ser vistas, portanto, como construções relacionais, se 
atualizando na relação com o Outro, sem a conotação de perda, mas sim de reelaborações.

Éder da Silva Novak (Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História (LAEE))
• A política indigenista e os territórios indígenas no Paraná (1900-1950)

O presente trabalho analisa a política indigenista desenvolvida pelos governos federal e do Paraná, 
durante a primeira metade do século XX, bem como as ações dos grupos indígenas deste Estado 
que, perante as atitudes do governo e das frentes colonizadoras expansionistas, articularam-se em 
defesa dos seus interesses, lutando, sobretudo, por seus territórios tradicionalmente ocupados. O 
objetivo é evidenciar as primeiras reservas de terras às populações indígenas no Paraná, decretadas 
pelo governo do Estado nas primeiras décadas do século XX, além de demonstrar a busca inces-
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sante das autoridades locais, aliadas à política indigenista formulada pelo governo federal, através 
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), em expropriar cada vez mais os territórios reservados aos 
índios, como explícito pelo acordo de 1949 entre o governo do Paraná e da união. Neste contex-
to, caracterizado por interesses divergentes, inúmeros conflitos decorreram do contato entre os 
chamados brancos e índios, pela disputa da terra e sua conseqüente posse. De um lado os repre-
sentantes coloniais, com o apoio da política governamental, que pretendiam impor seus valores 
aos indígenas, buscando destes a integração e assimilação junto à sociedade envolvente e dita 
civilizada, com intuito de assegurar a ocupação das terras paranaenses e os demais interesses dos 
colonizadores. Do outro lado, os grupos indígenas, com sua política frente à ocupação dos seus 
territórios, articulados conforme cada contexto histórico, estabelecendo suas estratégias na luta 
por seus objetivos. Nesse embate entre índios e colonos, novos espaços foram ocupados, numa 
resistência contínua dos indígenas contra sua dominação. Não se pode negar, no período e contex-
to analisado, a drástica diminuição das terras outrora ocupadas pelos grupos indígenas, além do 
empobrecimento cultural e da redução populacional, vítimas dos conflitos e doenças e da própria 
política indigenista, que calculava o fim dos índios, seja por sua eliminação física ou cultural. En-
tretanto, não se pode retirar a historicidade de tais povos, que mesmo em situações desfavoráveis, 
conseguiram manter parte dos seus tradicionais territórios, permanecendo enquanto populações 
diferenciadas entre si e da sociedade envolvente. A luta pela posse de suas terras, descritas neste 
texto, evidencia tal protagonismo.

Rogério Sávio Link
• Missionários Anglicanos No Purus: A Missão Convertida (1872-1883)

O presente artigo discute e apresenta a presença de missionários anglicanos atuando entre os Apu-
rinã na Amazônia na segunda metade do século XIX e a descrição do outro no contexto do início 
da corrida imperialista. Abordando o cotidiano da missão, delineia os motivos e as justificativas 
que possibilitaram um projeto missionário protestante num período em que, no Brasil, a Igreja 
Católica ainda era a instituição religiosa oficial.

Patrícia Emanuelle Nascimento (Faculdade Alves Faria)
• As representações do indígena no texto de Luis Palacín: presença e ausência na memória 

goiana
O interesse desse trabalho é discutir, a partir de uma determinada escrita da história de Goiás, as re-
presentações do indígena na memória goiana. Luis Palacín, um dos precursores da produção histo-
riográfica sobre Goiás, é responsável por uma interpretação que definiu certa leitura da região que 
ainda hoje se apresenta como modelo. No entanto, esse modelo já vem sendo revisto e discutido 
sob novas perspectivas dentro da historiografia sobre Goiás. Antes de adentrar no artigo de Palacín 
que nos interessa, intitulado Uma Amnésia Coletiva: a Ausência do Índio na Memória Goiana , faz-
se necessária a contextualização de sua produção historiográfica. Palacín, em seu texto, mostra que 
a presença indígena em Goiás durante os séculos XVIII e XIX foi intensa isso fica claro nas fontes 
referentes à documentação administrativa oficial como os relatórios de presidentes de Província 
e também nas narrativas de viajantes e cronistas. Já para a tese do esquecimento as fontes utili-
zadas são as trovas, contos populares, fábulas e o folclore. Palacín observa que esse material que 
representaria a memória coletiva não coloca a presença indígena como tema. Constata, então, o 
desaparecimento do indígena na memória goiana já em meados do século XX.
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Mateus Fávaro Reis (Universidade Federal de Ouro Preto)
• Identidades e alteridades no Chile: historiografia, ensaios e fotografias sobre os indígenas 

(1860-1910)
Esta comunicação tem por objetivo problematizar a construção de identidades e alteridades no 
Chile, durante a segunda metade do século XIX e primeira década do XX, a partir do entrecru-
zamento entre a produção do conhecimento histórico, de ensaios e fotografias, acima de tudo, 
durante a campanha de “conquista” dos territórios que continuavam a ser administrados por po-
pulações indígenas. Almeja-se, portanto, enfocar parte das principais questões relativas ao debate 
sobre o lugar dos indígenas na formação do Estado Nacional chileno. Nesse sentido, o texto busca 
mostrar de que forma os debates em torno da construção ensaística e imagética se articularam à 
produção historiográfica, atuando em conjunto para a construção da identidade nacional chilena. 
Assim, procura-se problematizar a articulação entre as tentativas para apreender o “outro” a partir 
da conquista dos territórios, principalmente, os relativos aos povos indígenas, ao analisar o pro-
cesso de construção de imagens visuais e escritas que tornaram os “outros” um objeto de estudo e 
conhecimento. Os textos de história selecionados, assim como as imagens e os ensaios enfocaram 
as populações indígenas, ao elaborar em conjunto visões ambíguas que revelaram uma mescla de 
repúdio e fascínio sobre esses grupos. É imprescindível enfocar a produção ensaística e imagética 
que se construiu durante o processo de formação do Estado nacional chileno para compreender-
mos as dificuldades que seus dirigentes e intelectuais enfrentaram para construir uma identidade 
nacional que, se por um lado, mobilizava o referente indígena, por outro, no interior de uma opera-
ção política excludente, afastava a possibilidade de vê-los como cidadãos, caso optassem pela não 
“chilenização” imposta pelos “pacificadores”. 
Além disso, outras perguntas precisam orientar as pesquisas a respeito das relações entre a for-
mação dos Estados nacionais latino-americanos durante o século XIX e as populações aborígenes, 
particularmente no que tange ao reconhecimento de que a heterogeneidade indígena impõe inú-
meros desafios para abordar suas diferentes historicidades, seu dinamismo cultural e o desempe-
nho como atores políticos. Nesse sentido, a presente pesquisa também é relevante por reforçar a 
interpretação de que é preciso ter muito cuidado com as representações essencialistas e com as 
projeções etnográficas que impedem perceber toda a dinâmica desses povos.

Sandor Fernando Bringmann (Centro Universitário Municipal de São José (USJ))
• Símbolos do poder ou expressão do paternalismo? Os Chefes de Posto e sua 

representatividade para os Kaingang dos Postos Indígenas Nonoai-RS e Xapecó/SC (1941-
1964)
Representantes locais de um poder estabelecido para classificar, controlar, qualificar e integrar as 
populações indígenas à sociedade e à economia regional, os Chefes de Posto eram os responsáveis 
pela aplicação das orientações e encaminhamentos do Serviço de Proteção aos Índios nos Postos 
Indígenas. Nesta comunicação, busco destacar a atuação indigenista de dois Chefes de Posto que 
alcançaram grande destaque no contexto dos Postos Indígenas Nonoai(RS) e Xapecó(SC), entre os 
anos de 1941 e 1964: Francisco José Vieria dos Santos, no PI Nonoai e Nereu Moreira da Costa, no 
PI Xapecó. Com o enfoque na atuação destes dois encarregados, pretendo efetuar um exercício de 
reflexão a partir de uma perspectiva analítica sugerida por João Pacheco de Oliveira, observando 
como os tutelados reconstroem seus tutores e, no mesmo sentido, avaliando como os próprios 
tutores se constroem enquanto símbolos de um poder estabelecido e/ou instrumentos de relações 
paternalistas. Esta modalidade de observação etnohistórica exigiu alguns procedimentos meto-
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dológicos específicos. Através dos relatos de História Oral, buscou-se analisar de que forma os ve-
lhos Kaingang, que vivenciaram a ação indigenista destes encarregados nos dois Postos Indígenas, 
definem o papel destes chefes a partir das suas prerrogativas e significações próprias. Da mesma 
maneira, uma investigação na documentação produzida pelos Chefes de Posto permitiu uma refle-
xão sobre suas estratégias integradoras, suas perspectivas produtivistas e a sua representatividade 
no cotidiano dos Postos Indígenas. Pretende-se, desta maneira, contribuir para uma compreensão 
sobre como a política indigenista do SPI estava sendo absorvida pela população Kaingang destes 
dois Postos Indígenas, e, ainda, avaliar as formas com que os encarregados construíam suas estraté-
gias e condutas para legitimar-se perante o órgão indigenista e às próprias comunidades indígenas 
assistidas.

Tatiana Gonçalves de Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• “Política de genocídio contra os índios do Brasil”: memória e contestação contra a política 

indigenista adotada pelo regime militar (1970-1974)
O livro em forma de protesto, “POLÍTICA DE GENOCÍDIO CONTRA OS ÍNDIOS DO BRASIL”, da-
tado de 1974 é de autoria desconhecida, atribuída a um grupo de antropólogos brasileiros, que 
não quiseram revelar suas identidades, temendo a reação do governo em função das denúncias 
que lançavam contra a política indigenista adotada durante o regime militar. O livro faz uma crí-
tica à política “integracionista” praticada, especialmente durante o governo Médici, apontando 
para o caráter “assimilacionista” de tais práticas, que estavam levando as sociedades indígenas ao 
extermínio. Contra o discurso integracionista do governo, defendido nacionalmente e internacio-
nalmente como pacífico e sem violências, os antropólogos elencavam as atrocidades cometidas 
contra os indígenas no Brasil e denunciavam as ações desenvolvimentistas do Estado durante os 
anos de 1970 como aceleradoras do genocídio das tribos indígenas. Em 1975 o livro é enviado em 
francês para Bruxelas, onde acontecia o segundo Tribunal Penal Internacional, que mesmo sem 
legitimidade jurídica, procurava denunciar a repressão na América Latina. A publicação do livro 
no tribunal contribuía para delatar internacionalmente a violência praticada contra os índios no 
Brasil. Ademais, o livro dos “antropólogos anônimos” se tornava uma espécie de protesto contra a 
memória que o governo procurava legitimar na imprensa nacional e internacional, a saber, de que 
as acusações contra maltrato aos indígenas eram falsas e caluniosas. Nosso objetivo nesse trabalho 
consiste em analisar a crítica alçada pelos “antropólogos anônimos” como parte de uma memória 
de resistência contra os discursos oficiais que procuravam encobrir uma política indigenista pauta-
da nas práticas desenvolvimentistas, que contribuía para esbulhar às sociedades indígenas. O direi-
to à memória é uma das lutas atuais das sociedades indígenas. Nesse sentido, espera-se com essa 
discussão contribuir para a emergência dessas memórias subterrâneas, que nos ajudam a refletir 
sobre a situação atual das comunidades indígenas diante das ações do Estado.

Isadora Talita Lunardi Diehl (CAPES/ UFRGS)
• A administração particular de índios: questões legais e práticas sociais no sul do Brasil 

setecentista.
A presente comunicação pretende debater a legislação que regulamentou a chamada administra-
ção particular de índios no período colonial. A historiografia sobre o assunto já apontara que se 
tratava muito mais de uma prática costumeira ou de um subterfúgio utilizado pelos colonos do 
que propriamente uma convenção legal. No entanto, algumas determinações legais balizaram a 
prática da utilização do trabalho coercitivo dos indígenas. Portanto, pretende-se aqui fazer uma 
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pequena sistematização das leis relativas ao assunto, sempre levando em conta a distância en-
tre estas e as formas cotidianas de relação estabelecida entre os agentes sociais. O enfoque desta 
pesquisa está nas formas com que os agente administrativos coloniais das regiões dos Campos de 
Viamão e de Curitiba lidaram com tal questão do início do século XVIII, momento de ocupação 
luso-brasílica nestas áreas, até a promulgação da Lei de Liberdades, em 1755, que proíbe a adminis-
tração dos índios.

Mirta Mabel Escovar Torraca (Faculdades Magsul / Faculdades De Ponta Porã)
• Chaco Central Paraguaio: “O Inferno Verde e os seus habitantes”.

O principal objetivo deste trabalho é realizar uma análise das obras menonitas que refletem a his-
tória dos povos indígenas estabelecidos no Chaco Central paraguaio. Pretende-se assim compre-
ender o imaginário dos imigrantes em relação aos povos indígenas chaqueños. Para fundamentar a 
pesquisa serão utilizados principalmente as memórias menonitas e documentos produzidos pelo 
estado paraguaio. Em outras palavras, o estudo possibilitará um repensar em relação aos silêncios 
e representações sobre os povos indígenas que habitam o Chaco Central paraguaio.

Adalto Vieira Ferreira Júnior
• “Brandura” e violência: a política indigenista em Mato Grosso nos relatórios dos presidentes 

de província (1830-1886)
Tema de discussões durante boa parte do século XIX, os indígenas brasileiros foram objeto de 
debates cujos desdobramentos propiciaram o surgimento de diferentes pontos de vista acerca do 
rumo a ser seguido pela política indigenista. Neste contexto, os relatórios dos presidentes de pro-
víncia figuram como um importante conjunto de documentos que expressam pontos de vista por 
vezes contraditórios sobre a questão. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo compreender 
duas posições distintas sobre a política indigenista que se evidenciam através dos relatórios dos 
presidentes da província de Mato Grosso, no período entre 1830-1886. São elas: 1) a defesa da 
brandura no tratamento a ser dispensado aos indígenas que habitavam a província e causavam um 
verdadeiro problema para os habitantes e administradores da província; 2) a defesa da utilização 
de meios violentos para solucionar os ataques dos indígenas aos núcleos de povoamento ou pro-
priedades rurais. A hipótese deste trabalho é de que estes discursos, proferidos no interior do Brasil, 
vinculavam-se à matrizes de pensamento produzidos no centro político do país ao mesmo tempo 
que se adaptava às contingências locais. Se a tradição romântica subsidiava o discurso de defesa de 
meios brandos no trato com os indígenas em um contexto de construção da identidade nacional, 
a própria experiência de violência do projeto assimilacionista que remontava ao período colonial, 
somada a uma historiografia que legitimava o desaparecimento dos povos indígenas contribuiu 
para a continuidade de discursos que defendiam a violência como meio mais eficaz para lidar com 
os indígenas da província. Lançar luz sobre os pontos de vista que perpassam os relatórios dos pre-
sidentes de província é uma tentativa de melhor compreender a política indigenista desenvolvida 
na província de Mato Grosso durante o século XIX.

José Augusto Santos Moraes
• Violência e corrupção no SPI: a situação dos indígenas no sul do Mato Grosso, uma 

abordagem a partir do Relatório Figueiredo (1960-1967)
Desde meados de 1950 o Serviço de Proteção aos Índios passou a enfrentar uma série de denún-
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cias sobre irregularidades, sendo que na década de 1960 o órgão vivenciou um período ainda mais 
conturbado. Denúncias de corrupção no órgão e de conivência com a prática de violência contra 
as populações indígenas foram destaques em jornais de circulação nacional. As repercussões do 
caso resultaram na criação de duas importantes comissões de inquérito para apurar as denún-
cias contra o órgão. A primeira, de 1963, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos 
Deputados (CPI dos Índios) que investigou as jurisdições responsáveis pelo atendimento aos indí-
genas do Amazonas, do sul do Mato Grosso e do Centro-Norte do Mato Grosso. A segunda, mais 
abrangente, foi criada pelo Ministério do Interior em 1967 e investigou as irregularidades de todas 
as inspetorias que o órgão mantinha na época, nove ao todo. Como base nestas investigações, este 
artigo pretende analisar e compreender as implicações históricas e sociais causadas pela violência 
que foi praticada contra os indígenas da região, bem como pela corrupção no existente na 5ª Ins-
petoria Regional do SPI. Mas, precisamente, procura analisar as situações de violência enfrentadas 
pelos indígenas que habitavam o sul do antigo Mato Grosso (atual Mato Grosso do Sul) e como 
a corrupção do SPI promoveu o espólio de seus territórios e do patrimônio dessas comunidades. 
Para tanto, os principais documentos utilizados como fontes fazem parte do relatório final da Co-
missão de Inquérito do Ministério do Interior publicada em 1968, mais conhecido como Relatório 
Figueiredo. No entanto, as denúncias do jornal Correio da Manhã, os documentos da CPI de 1963 
da Câmara dos Deputados, publicações do Diário do Congresso Nacional e boletins internos do 
próprio SPI também serviram como fontes. O recorte espacial proposto privilegiou os indígenas 
da região sul do antigo Mato Grosso que, na época, estava sob jurisdição da 5ª Inspetoria Regio-
nal do SPI. Esta inspetoria, segundo o relator da Comissão de Inquérito do Ministério do Interior, 
seria o local onde imperavam as ilegalidades e também servia para acobertar ilicitudes do diretor 
do órgão. Apesar do destaque dado ao Relatório Figueiredo, publicado em 1968 e que remete às 
investigações realizadas a partir de 1962, a escolha do recorte temporal privilegiou o período que 
circunscreve os últimos 7 anos de existência do SPI.

Ilma Maria de Oliveira Silva (UEMA)
• A história e cultura dos povos indígenas no currículo das escolas não indígenas, em 

Imperatriz/MA: limites e possibilidades
A Lei nº 11.645 /2008 que altera a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de 1996, torna obrigatório o 
estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nos estabelecimentos de ensino – Ensino 
Fundamental e Ensino Médio – público e privado. A referida Lei possibilita um novo desenho do 
currículo escolar das escolas da educação básica, bem como, propicia o reconhecimento e inclu-
são das diferenças socioculturais dos povos indígenas, de modo a se pensar num Brasil com vários 
rostos, várias línguas, riquezas diferentes e por fim um país menos excludente e mais plural. Na 
perspectiva de investigar como vem se dando o processo de implementação desta nos currículos 
escolares, selecionamos uma escola da rede estadual de ensino, em Imperatriz, que paralelamente 
desenvolvíamos um projeto de extensão com alunos indígenas Guajajara. Esta investigação teve 
como foco analisar os limites e as possibilidades de inclusão do ensino de História e Cultura dos 
povos Indígenas no currículo, especificamente, na escola supracitada com duas professoras que 
trabalha com os alunos Guajajara e as famílias Guajajara representadas pelo Cacique e sua esposa. 
A partir da investigação realizada, chegamos as seguintes conclusões: o currículo escolar ainda se 
baseia em uma visão etnocêntrica; há urgência na implementação da Lei nº 11645/2008 e institu-
cionalização de políticas educacionais que venham criar mecanismos de acompanhamento e con-
trole social junto aos sistemas de ensino e a formação de professores tanto inicial como continuada 
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como condição fundamental para que se possam analisar criticamente os discursos, os elementos 
ideológicos, especialmente, os que estão embutidos nos livros didáticos de forma disfarçada e, 
consequentemente, contribuir para a construção curricular que considere a diversidade cultural 
existente em nosso país.

Rosimeire Ribeiro da Silva (Agepen)
• A História de Vida de Mulheres Indigenas Kaiowá e Guarani Encarceradas no Sul de Mato 

grosso do Sul
A proposta da pesquisa abaixo apresentada pretende trabalhar com as mulheres Indígenas encar-
ceradas no Sul de Mato Grosso do Sul, de como elas entraram e ou permaneceram na criminalida-
de caso haja reincidência. Nela pergunta-se pela relação que possa haver entre a delinquência de 
mulheres indígenas e ocupação de terras tradicionais indígenas por não indígenas. Quais os delitos 
são mais comuns entre as etnias, se há uma correlação com os delitos e a história cultural dessas 
etnias. Para tal trabalharemos com dados levantados em campo com as mulheres detentas, à luz 
de suas histórias de vida e dados já publicados e de obras sobre o tema. Esperamos com isso contri-
buir para o debate sobre a situação da mulher indígena encarcerada do Sul de Mato Grosso do Sul, 
para a compreensão da complexidade do tema e da urgência com a qual o Estado, deve agir para 
garantir aos povos indígenas, seus direitos e evitar que os problemas fundiários entre indígenas 
cobrem mais vitimas.

Ilka Miglio de Mesquita (Universidade Tiradentes), Valéria Maria Santana Oliveira 
(Universidade Tiradentes)
• Nos tempos do antigo aldeamento: os Xokó da Ilha de São Pedro de Porto da Folha (1849 – 

1878)
O objetivo deste trabalho é analisar a trajetória do missionário capuchinho Doroteu de Loreto 
junto aos índios Xokó, na Ilha de São Pedro, em Porto da Folha, Sergipe. Este frade chegou à missão 
de São Pedro em 1849, lá permanecendo até sua morte em 1878. A relevância do estudo da atua-
ção do referido missionário encontra-se no fato deste ter contribuído para que os índios perma-
necerem em suas terras apesar de, por outro lado, proibir severamente suas práticas tradicionais. 
No ano seguinte à sua morte, o poder municipal reivindicou ao Imperador as terras pertencentes 
ao “extinto aldeamento de São Pedro”, o que demonstra o grande interesse que já havia naquelas 
terras. Os Xokó foram expulsos e proibidos, sob a mira do bacamarte, de manifestar suas origens. 
Enquanto muitos indígenas fugiram (chegando a abrigar-se na aldeia dos Cariris em Alagoas) ou 
foram mortos em embates com jagunços armados que os perseguiram. Assim, teve início a luta 
pelo reconhecimento da propriedade daquelas terras por parte dos Xokó. No presente trabalho, o 
marco temporal estabelecido leva em consideração a chegada de Frei Doroteu de Loreto em 1849, 
na ilha de São Pedro, até sua morte em 1878. Este recorte tem por finalidade abarcar o tempo de 
atuação do frade à frente do aldeamento indígena. Buscamos através de referenciais como Fran-
cesco Peccorari, Beatriz Goes Dantas e Michel de Certeau, entre outros autores, compreender as 
características das missões aldeamento, a influência da catequese católica na cultura dos índios e 
como ali os espaços assumiram diferentes funções ao longo do tempo. A Ilha de São Pedro, locus 
de atuação do Frei Doroteu de Loreto, constituiu-se a um só tempo em espaço de catequese, tra-
balho e estabelecimento de relações sociais. Nesta pesquisa foram utilizados documentos prove-
nientes do Arquivo dos Capuchinhos em Salvador, na Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Entre 
os documentos disponíveis, consta no acervo o Memorial de Frei Doroteu, escrito por um de seus 
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discípulos, tratando de suas obras enquanto esteve à frente da missão de São Pedro, até sua morte. 
A partir das análises realizadas, foi possível identificar que a passagem do Frei Doroteu de Loreto 
pelo sertão sergipano, repercute ainda hoje, na realidade dos habitantes daquela região, seja como 
inspiração para suas lutas, seja como referencial da religiosidade popular.

Aldemir Barros da Silva Júnior (Universidade Federal Da Bahia)
• “Um importante documento etnológico”: a escrita do Bacharel Manuel Lourenço da Silveira 

como fonte para a história dos aldeamentos indígenas na Província de Alagoas
A história indígena e do indigenismo revela um diálogo com as fontes marcado por constantes atu-
alizações historiográficas. Este artigo postula analisar a escrita do relatório circunstanciado produ-
zido, na Província de Alagoas em 1862, pelo Bacharel Manuel Lourenço da Silveira – comissionado 
do exame e estudo sobre os índios – sobre o patrimônio anexado a cada um dos oito aldeamentos. 
Neste caso, a análise ocorre à luz de diferentes leituras desse documento, realizadas por historiado-
res que revelaram possibilidades de interpretação para uma mesma fonte. O relatório de Silveira foi 
apresentado por Clóvis Antunes como “importante documento etnológico”, elogiado por Dirceu 
Lindoso por “expor com probidade e interesse a situação dos índios aldeados”, e avaliado por Sávio 
de Almeida como “excepcional”, possivelmente por ser minucioso registro, e, desta forma, fonte 
para diversos estudos, o que respalda a classificação aferida pelos autores. Ao tempo que exaltam a 
qualidade desta fonte, em contrapartida, expõem suas críticas: Antunes destaca suas informações, 
Lindoso observa ser a escrita de uma nova estamentalidade, e para Almeida o indígena nessa escri-
ta representa um denada jurídico. Tal relatório foi apresentado como fala à Assembleia Legislativa 
de Alagoas pelo então Presidente da Província Antônio Alves de Souza Carvalho, em 1862, quando 
estava sendo discutida a possibilidade de extinção dos aldeamentos. As informações prestadas 
pelo governo provincial alagoano atendendo a uma exigência do governo imperial, ao que tudo in-
dica, estavam afinadas com outros governos provinciais, como sugere a proximidade das datas de 
extinção dos aldeamentos em Alagoas, Pernambuco e Ceará, podendo, entretanto, não indicar re-
lação direta entre elas. Observa-se que diversos relatórios apresentando uma síntese do panorama 
da presença indígena e aldeamentos foram produzidos em outras províncias, para Alagoas a escrita 
do bacharel deve ser entendida como preparação para a extinção dos aldeamentos. Segundo o 
relatório, os aldeamentos existentes eram habitados por indígenas que, originalmente, não ocupa-
vam as terras que compreendiam a Província de Alagoas e, desta forma, desassocia população a 
território. Assim, inaugura o argumento de que “todos os índios são dois e nenhum nosso: Kariri e 
Xucuru e todos vindos de fora, São Paulo e Pernambuco”. No Século XIX, os indígenas – mais preci-
samente as terras dos aldeamentos – representavam ameaça a expansão econômica que avançava 
sobre os vales, desta forma, tom no registro oficial revela certo incômodo diante das possibilidades 
de controle sobre a população indígena e as terras dos aldeamentos. A escrita do bacharel revela 
possibilidades de interpretações para a construção de uma história indígena e do indigenismo em 
Alagoas.

Gean Zimermann da Silva
• Duas frentes para a reforma agrária: o latifúndio e as áreas indígenas. Ações do Governo 

Brizola na questão da terra no norte do Rio Grande do Sul.
A região do norte do Rio Grande do Sul foi um palco de movimentos sociais ligados ao meio rural. 
Destacamos o período do governo de Leonel Brizola (1959-1962) no tocante às desapropriações 
de latifúndios, considerados improdutivos, e de áreas indígenas. Em meados da década de 1960, 
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havia um grande conflito envolvendo agricultores sem-terra. Um dos grupos que começaram a 
reivindicar terras consideradas improdutivas foi o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MAS-
TER), o qual era influenciado pelo PTB de Leonel Brizola e João Goulart. O MASTER era legitimado 
pelo governo do estado, que, por sua vez, tinha um “inimigo” que era a Frente Agrária Gaúcha 
(FAG), organizada pela Igreja Católica. Ambos travavam uma luta ideológica frente aos agricultores 
sem-terra. Havia duas frentes para a realização da reforma agrária nessa região do Rio Grande do 
Sul. Uma era os latifúndios, considerados improdutivos, e a outra frente era as áreas indígenas. Sen-
do assim, Leonel Brizola esteve em direção das duas frentes. Objetivamos com esse artigo, baseado 
na CPI indígena de 1968, nos relatórios anuais do governo do estado enviados à Assembleia Legis-
lativa, jornais locais, entre outros, ilustrar de uma forma sucinta, o processo de ocupação e pressão 
para que ocorresse a reforma agrária na região do centro-norte do Rio Grande do Sul, em particular 
nas áreas indígenas que haviam sido demarcadas no início do século XX.

Flávio Conche Do Nascimento (Arquivo Público do Estado de Mato Grosso)
• O vetor-temporal na Bolívia do século XXI

Provocando o encurtamento da distância entre as chamadas História do Brasil e História Indígena, 
a ascensão do “índio na História” é evidente em nosso país. Tendência internacional em abrir-se 
para os estudos da diferença, diversidade, pluralidade, minorias, etc., as pesquisas acadêmicas na 
Bolívia e/ou de origem bolivianistas também passam por transformações semelhantes às do “lado 
de cá da fronteira”. Há um “trânsito epistemológico” em voga e, neste sentido, a presente proposta 
faz uma abordagem de cunho historiográfico com o intuito de apresentar teóricos relativamente 
desconhecidos no Brasil, outrossim, aproveita da ocasião para problematizar suas contribuições 
para a História enquanto campo. Neste sentido, a escolha do “vetor-temporal” visa dar vazão para 
uma abordagem multidisciplinar, respeitando a característica acadêmica daquele país e permitin-
do análise do processo pelo qual sua cultura letrada vem passando. Composto de intelectuais au-
to-identificados como indígenas, o quadro letrado da Bolívia mergulhou em profundo debate acer-
ca da ideia de “progresso” desde os anos 1990: não somente no que tange aos tradicionais conflitos 
territoriais entre índios e não-índios, ou à identificação do mesmo nos nacionalismos e nas utopias 
de esquerda, todavia, também no concernente às impressões de tal ideia nas teorias e metodolo-
gias aplicadas na compreensão da realidade. Engajada desde o seu surgimento, na primeira metade 
do século passado, a cultura letrada boliviana do século XXI acumula bibliografia com a aborda-
gem do “vetor-temporal”, pois, dentre outras razões, identifica em sua problematização a “des-co-
lonização do saber”, e, paralelamente, a pluralização das instituições e estratégias políticas. Quais 
seriam as “funções sociais da História” em um país com tamanho percentual étnico-originário? 
Com quais referenciais a História poderia “capturar” as distintas experiências de tempo existentes 
dentre os povos, as teorias pós-coloniais e/ou des-coloniais pretendem dar conta disto? Do ponto 
de vista econômico, que não poucas vezes também fora teleológico, emancipar-se enquanto força 
de trabalho é também “emancipar-se” enquanto indígena? Estas são algumas das indagações cujas 
aporias carregam longo processo de debate e reflexão, e que, ademais, por intermédio de análise 
bibliográfica boliviana e/ou bolivianista, pretende-se contribuir com a socialização dos estudos de 
temas correlatos, enriquecendo nossa pesquisa também das contribuições feitas a partir de dife-
rentes centros acadêmicos e distintos objetos de estudo da América Latina e, obviamente, Brasil.

Wânia Alexandrino Viana (Universidade Federal do Pará)
• História militar: algumas reflexões metodológicas sobre a presença indígena nas fontes 
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militares do século XVIII
O artigo tem por objetivo refletir sobre a História militar como campo específico de abordagens 
históricas. Problematizar o uso de fontes de caráter essencialmente militar a partir da presença 
indígena nas tropas pagas. Trata-se ainda, de apontar alguns caminhos possíveis de pesquisa para 
que a atuação indígena seja efetivamente observada no projeto de defesa da coroa Portuguesa. 
Além disso, repensar a militarização na capitania do Grão-Pará, na primeira metade do século 
XVIII.

Nathan Ferrari Pastre (E. E. E. M. Professor Wilson Luiz Maccarini)
• O contato, o contexto e as representações: o indígena e o imigrante europeu no Rio Grande 

do Sul do século XIX
O presente trabalho pretende discutir acerca do contato entre os indígenas e os imigrantes euro-
peus, sobretudo no Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, durante o século XIX. A sobreposi-
ção das áreas destinadas aos imigrantes às áreas ocupadas por indígenas (kaingang) ocasionou o 
contato entre essas populações tão distintas, o qual, em geral, foi conflituoso. Os indígenas respon-
deram à ocupação de suas terras através de assaltos e sequestros, enquanto que os europeus, em 
defesa de seus interesses e com o apoio do governo, praticaram ações de repressão, seja através da 
defesa pessoal por armas de fogo, seja através de milícias de perseguição dos grupos indígenas. Nes-
te processo, há a construção de representações dos indígenas por parte dos imigrantes europeus. 
O “bugre” é visto como violento, animalesco, vingativo e vagabundo, enquanto que, em oposição, 
o imigrante passa a ser considerado o pioneiro, o desbravador, o trabalhador, o colonizador. Neste 
jogo de interesses, serão analisados alguns relatos da época para que se possa compreender melhor 
a questão, sobre o contato entre os grupos imigrantes e os indígenas. Buscar-se-á compreender 
como ganham vez as representações pejorativas dos indígenas e a exaltação dos colonos europeus. 
O artigo é parte do primeiro capítulo da dissertação de mestrado que está sendo composta pelo 
autor.

Adilson Amorim de Sousa (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
• O Movimento Indígena Equatoriana e a Construção do Estado Plurinacional: lutas e desafios.

O movimento indígena equatoriano tem conduzido, nas últimas décadas, diversas manifestações 
políticas no país tendo como pauta, a luta por mudanças na estrutura política do Estado e a cons-
trução de um modelo alternativo de organização social e política, pautada no respeito aos dife-
rentes padrões e valores culturais. Esta comunicação tem por objetivo discutir a proposta política 
e do modelo de Estado defendido por setores majoritários do movimento indígena equatoriano, 
as perspectivas e os desafios para um efetivo reconhecimento dos direitos indígenas daquele país. 
Atores centrais nesse processo são as organizações indígenas, com especial destaque para a Con-
federação das Nacionalidades indígenas do Equador (Conaie), entidade criada em novembro de 
1986, com o objetivo e unificar as lutas dos distintos grupos étnicos do país e que se consolidou 
como uma das mais fortes organizações populares da América Latina. Além de demonstrar sua 
insatisfação e oposição com as questões conjunturais, o movimento indígena passou a mirar no 
próprio modelo de organização estatal como alvo de suas criticas. A Conaie, ao longo das últimas 
décadas, formulou reivindicações mais profundas, exigindo a reestruturação política até então do-
minante, exigindo do Estado o reconhecimento dos grupos indígenas como agentes ativos do país 
e, consequentemente, a adoção do caráter multiétncio e plurinacional do Estado equatoriano. A 
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proposta política da Conaie estabelece uma oposição frontal e radical ao modelo de Estado Na-
ção até então dominante no país que, na avaliação das lideranças indígenas, buscava, por detrás 
do argumento da construção de uma unidade política/nacional, garantir o controle dos setores 
subalternos do país. A organização indígena não limita seu projeto de Estado apenas a alterações 
pontuais, com o reconhecimento da existência dos grupos indígenas e do estabelecimento de di-
reitos – embora limitados – aos seus territórios, sua cultura e língua. A Conaie propõem alterações 
mais profundas por parte do Estado, implementando medidas políticas, econômicas e culturais, 
norteadas por novos pilares de relacionamento, sedimentados no respeito e na equidade entre os 
diferentes grupos que compunham a sociedade equatoriana. As mobilizações coordenadas pela 
Conaie, a partir de junho de 1990, conseguiram impor mudanças importantes na estrutura política 
do país, entre as quais o reconhecimento formal, na constituição de 2008, do caráter multietnico 
e plurinacional do Estado equatoriano. Medida que, apesar de limitadas e ainda carentes de uma 
efetiva implantação, devem ser consideradas como uma clara demonstração da vivacidade e capa-
cidade de mobilização dos grupos indígenas daquele país.

Victor Hugo Veppo Burgardt (Universidade Federal do Pampa)
• Raposa Serra do Sol: Atas que contam histórias (1977-1998)

O trabalho considerado aborda a luta dos povos indígenas habitantes do nordeste do Estado de 
Roraima, a atual Terra Indígena Raposa Serra do Sol, pela demarcação de seu território, bem como 
os desdobramentos da iniciativa dos autóctones. A partir de uma análise das Atas de reuniões das 
lideranças indígenas, desde o momento em que estes decidiram lutar pela demarcação da terra, se 
tenta contar a história de um momento importante da vida dos povos indígenas que habitam o 
extremo norte do Brasil. Objetiva-se, a partir da análise de tais documentos, entender o contexto, 
os sujeitos e as relações de poder que influenciaram as negociações políticas na longa disputa que 
ocorreu durante o processo demarcatório.

Henrique Aniceto Kujawa (Faculdade Meridional- IMED), João Carlos Tedesco (Universidade de 
Passo Fundo)
• Políticas indigenistas no Norte do Rio Grande do Sul: bases históricas para a compreensão 

dos atuais conflitos entre indígenas e agricultores.
O centro-norte do Rio Grande do Sul, historicamente, tornou-se um palco de conflitos agrários 
(MST/latifundiários, MAB/barragens, pequenos agricultores, dentre outros); nos últimos 15 anos, 
esse mesmo espaço tornou-se um palco de intensos conflitos entre indígenas, comunidades de 
quilombolas e agricultores; novos sujeitos sociais entraram em cena; há mais de duas dezenas de 
acampamentos indígenas e de conflitos instituídos entre esses grupos sociais. A questão da pro-
priedade da terra está no centro dessas tensões sociais. Nesse sentido, buscamos fazer um recor-
te histórico e de sujeitos sociais em nosso estudo, analisando especificamente os atuais conflitos 
entre indígenas e agricultores a partir de seus elementos históricos ligados às políticas públicas de 
regularização e ocupação da terra bem como as que buscavam definir territórios específicos para 
os índios, a Constituição de 1988 e o movimento social indígena desse contexto. O texto evidencia 
os grandes argumentos que embasam a luta de ambos os grupos envolvidos, bem como localiza 
algumas de suas grandes polêmicas, defende a necessidade da compreensão das raízes históricas 
do conflito, a premência de uma ampla discussão sobre os inúmeros elementos ligados à “questão 
indígena” na sociedade atual e a efetiva ação do estado na resolução do problema.
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Priscila Faulhaber (Museu de Astronomia e Ciências Afins)
• Descendo à Terra: territorialidade e movimentos de corpos celestes nos relatos sobre a Serra 

do Aracuri.
Este trabalho parte de pesquisa etnográfica na região do Curuai (Santarém/ Pará) e procura exami-
nar os relatos sobre a Serra do Aracuri em uma abordagem interpretativa procurando compreen-
der o entendimento dos moradores da comunidade Água Fria de Cima sobre as relações céu- terra 
e como estas interferem sobre sua territorialidade. Nos depoimentos reunidos para a presente 
análise essa “serra” é imaginada como de elevada altitude, de difícil acesso e povoada por entidades 
“encantadas” que interagem com os corpos celestes que interferem sobre os humanos e envolvem 
relações céu-terra. 
Nos relatos eles apresentaram esta “serra” como um território imaginado ao qual estão associados 
serpentes encantadas, raios, trovões, e fenômenos como formação de chuvas, mudanças topo-
gráficas, movimentos de astros. Procurarei distinguir tais entidades no exame das narrativas regis-
tradas na comunidade Água Fria de Cima, bem como correlacionar com aportes do antropólogo 
Robert Murphy e outras fontes etnográficas.
O imaginário tecido em torno dessa serra é elaborado em termos de pertinência territorial por um 
grupo de cafuzos descendentes de antigos (as) escravos (as) refugiadas das fazendas e casados(as) 
com índios (as) Mundurucus que hoje vivem na localidade denominada Água Fria de Cima. Es-
tes remontam em suas narrações a episódios ainda não documentados da guerra da cabanagem 
quando conseguiram escapar refugiando-se nas áreas de floresta. O estado brasileiro montou ver-
dadeiras operações de guerra visando a dominar os revoltosos e alcançar completo controle sobre 
o território nacional. A dificuldade de acesso a esta área impediu invasões, desmatamentos e ex-
plorações... 
A abordagem etnológica dos relatos de povos nativos registrados em interações durante pesquisa 
de campo permite correlacionar como o conhecimento destes povos sobre a topografia é elabora-
do em termos de uma geografia sobre sítios rituais incorporados à cosmovisão. Esta comporta his-
toricidade uma vez que tais relatos referem-se a lugares de memória cuja significação é transmitida 
pelos anciãos aos mais jovens. Tal memória se refere a locais de refúgio somente conhecidos pelos 
nativos e que implicam um controle sobre o território por eles palmilhado. Envolve a elaboração 
de conhecimentos que integram a estruturação de práticas cerimoniais que dizem respeito tanto 
às atividades de subsistência quanto a reprodução social de grupos étnicos diferenciados.

074. História Política: conceitos, métodos e suas múltiplas experiências.
Coordenação: Carla Brandalise, Américo Oscar Guichard Freire

Resumo: Este Simpósio Temático pretende reunir pesquisadores que se dedicam à análise de expe-
riências históricas no âmbito da política em seus múltiplos enfoques.
Justificativa: O ST visa à discussão acerca de abordagens históricas sobre as relações de poder 
político-institucionais que permeiam as sociedades e o Estado em suas amplas dimensões. Almeja, 
portanto, estudos direcionados a origens, fundação e consolidação de partidos, sistemas partidá-
rios enquanto instâncias de representação político-eleitorais, formação de quadros dirigentes e de 
militância, suas propagandas, práticas discursivas e motivações. Procura abordar as relações entre 
os agentes políticos no decurso de disputas internas pela distribuição de papéis partidários e es-
tatais. O ST volta-se igualmente às tradições e famílias políticas constituídas enquanto formações 
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partidárias em meio às suas permanências e mutações, seus pragmatismos e incoerências, seus 
enraizamentos e espessura cronológica. Por outro lado, busca refletir a propósito das opções e 
mecanismos formulados com vista a atingir o poder de mando estatal, vocação própria do partido 
político e locus privilegiado onde se exercitam, por excelência, as tomadas de decisões. Em suas 
diferentes possibilidades de abordagem, o ST ambiciona também aventar os limites da cultura e 
do político, em suas ambientações históricas, dado que existem margens de contato e de fusão 
entre esses polos que merecem análises atentas, pois revelam determinados valores e convicções 
da sociedade, codificados em memórias específicas, vocabulários próprios, textos de referência, 
sociabilidades particulares e voluntarismos inerentes. A profundidade histórica do campo político 
pode assim ser dissecada através das atitudes e das cerimônias, explorando a significação dessas 
ao recolocá-las no domínio dos simbolismos e crenças. O Estado, enquanto uma construção dos 
homens e por isso mesmo só edificado porque aceito, encontra nas culturas e famílias políticas 
boa parte da sua força e da sua razão de ser. Isto porque as relações de poder encontram apoio em 
ideias, imagens, mitos e personificações, os quais codificam a arena fechada das ambições e deter-
minações. Assim aflora o estudo das culturas, tradições e famílias políticas, com sua constituição e 
transmissão de códigos que as tornam vivas e, por isto mesmo, flutuantes, onde os comportamen-
tos políticos podem também revelar choques de culturas.

Américo Oscar Guichard Freire (FGV/CPDOC)
• Historiografia e história política do regime militar: estudos bibliográficos

A comunicação tem como objetivo analisar algumas das principais tendências da historiografia 
recente sobre as bases e a dinâmica do regime militar brasileiro. Para tanto, propõe como recorte 
analítico o estudo da produção historiográfica que veio à público quando das rememorações dos 
30 anos da Lei da Anistia (2009) e 50 anos do Golpe de Estado de 1964 (2014).

Altemar da Costa Muniz (UECE)
• Profissionais versus amadores: os debates entre políticos e empresários na eleição para 

governador do Ceará em 1986
O presente trabalho mostra os debates gerados pela indicação do então empresário Tasso Jereissati 
para ser candidato do PMDB a Governador do Estado na eleição de 1986. Escolhido pelo então Go-
vernador Gonzaga Mota, fora das hostes tradicionais de políticos do PMDB cearense, gerou uma 
série de insatisfações dentro da sua agremiação e um contentamento no campo adversário, já que 
para os coronéis do Ceará, representados na candidatura do ex-governador Adauto Bezerra, seria 
mais fácil derrotar um amador do que um profissional da política A candidatura neófita, pois até 
então Tasso tinha sido apenas presidente do Centro Industrial Cearense e sem nenhuma filiação 
partidária, despertou uma série de debates nas páginas dos jornais sobre o que seria um profissio-
nal ou um amador na política. Nestes debates surgiram argumentos que exponham uma cultura 
política dos “profissionais” sobre hierarquias dos cargos a serem disputados por iniciantes, a valori-
zação do profissional em detrimento do amador, do papel de empresários na política, do compro-
misso político e financeiro com as bases eleitorais. Pelo campo dos “amadores” surgiram defesas da 
necessidade de renovação das lideranças politico-partidárias como forma de inspirar credibilidade; 
da política como contrafação inerente a todos os indivíduos, tanto quanto gênero humano e seres 
sociais; críticas da “candidatura nata” como presunção de que a classe política seria mais política 
que os eleitores; comparação da profissionalização política com o que havia ocorrido na economia, 
na qual “os costumes e os conceitos esdrúxulos levaram o cidadão a se conformar com a inflação 
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e a usura bancária”; profissionalismo como vício incrustado na sociologia brasileira. Este estudo 
busca compreender o que POCOCK, em Linguagens do ideário político, chama de choque de con-
venções, paradigmas e diretrizes de uma linguagem política. Isso ocorreria quando essa linguagem 
entra em choque com outras circunstâncias políticas e históricas, ou ocorre a adaptação das velhas 
convenções para continuar impondo-se, ou as tensões tornam inconciliáveis as adaptações e se 
criam novos usos para a mesma linguagem e, posteriormente, criam-se e se difundem em novas 
linguagens, dependendo do número de atores e a diversidade de seus atos.

Paulo Giovani Antonino Nunes (UFPB/DH/CCHLA)
• As experiências de “luta armada” no estado da Paraíba

A chamada “luta armada” foi uma das formas de resistência - e/ou enfrentamento para implan-
tação de um novo projeto de sociedade - à ditadura civil-militar no Brasil, realizada por várias 
organizações de esquerda, dissidências dos principais partidos existentes no país antes do golpe 
militar, mas principalmente do Partido Comunista Brasileiro (PCB). No Estado da Paraíba foi pouco 
utilizada, praticamente tivemos duas tentativas de ações armadas: a tentativa de assalto aos cofres 
da empresa Sousa Cruz, feita pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) e a organi-
zação de um centro de treinamento no interior do estado, na cidade de Catolé do Rocha, rapida-
mente desbaratada pelo Polícia. Este texto, busca refletir sobre essa duas experiências realizadas no 
estado da Paraíba e sobre a “luta armada” de forma mais ampla.

Diego Garcia Braga (Estado do Rio Grande do Sul)
• A ditadura civil-militar em Alegrete: partidos e sublegendas durante a eleição municipal de 

1976
O presente estudo de caso analisa as relações políticas entre a ARENA e o MDB durante o regime 
civil-militar brasileiro e delimita o tema à eleição municipal de 1976 em Alegrete. Localizado pró-
ximo às fronteiras do Brasil com a Argentina e o Uruguai, o município foi, à época, um dos poucos 
da região que manteve direta as eleições para prefeito, apresentando intensa disputa intra e inter-
partidária. O MDB, que se constituiu como o partido de oposição ao regime, venceu as disputas 
executivas e legislativas de 1968 e 1972 em Alegrete, exatamente no período mais repressivo do 
regime, o qual a ARENA, a nível nacional, foi pujante. No entanto, este cenário foi invertido no 
município em 1976, com a vitória da ARENA, numa época de crescimento nacional do MDB, em 
virtude do próprio desgaste social do regime, ao final da década de 1970. Desse modo, os resulta-
dos eleitorais alegretenses evidenciaram uma contrariedade com relação aos das esferas federais, 
muito por causa da presença das sublegendas. Partindo disso, acredita-se que as relações político-
-partidárias estabelecidas encontraram nelas importante recurso eleitoral para a obtenção do po-
der sobre as instituições formais da localidade, propiciando, à luz da análise histórica, consideráveis 
reflexões sobre a complexidade do sistema bipartidário brasileiro, vigorante entre os anos de 1966 
e 1979, e que é visto como artificial por boa parte da historiografia especializada. Assim sendo, 
buscou-se algumas conexões entre alguns aspectos discutidos pelos historiadores Serge Berstein e 
Giovanni Lévi, sendo o primeiro a partir da problemática dos partidos políticos e de suas funções 
como instituições mediadoras dos interesses sociais nos sistemas políticos, enquanto o segundo 
auxilia na questão da redução da escala de observação, importante para os objetivos da pesquisa, 
especialmente às formas pelas quais serão articuladas as estratégias partidárias e o protagonismo 
de algumas lideranças políticas locais em meio ao regime autoritário. No tocante das fontes, foram 
aproveitadas as atas finais do escrutínio de 1976 disponíveis no website oficial do Tribunal Regional 
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Eleitoral (TRE/RS), no qual apresentam os nomes dos envolvidos na disputa e os números finais do 
escrutínio, os votos obtidos por cada sublegenda e candidatos à vereança e àqueles não válidos, 
além do percentual de não comparecimento às sessões eleitorais. Junto aos referidos dados, bus-
cou-se nas informações extraídas das entrevistas concedidas por políticos do período ainda vivos e 
nas atas legislativas obtidas no arquivo da Câmara Municipal de Alegrete, de 1964 a 1979, relevante 
ajuda para a análise do pleito de 1976, das estratégias político-partidárias e das formatações das 
sublegendas.

Carla Brandalise (UFRGS)
• Retórica e interlocução: os recursos brizolistas

Entre os personagens da política brasileira contemporânea é reconhecida a proverbial habilidade 
retórica e de interlocução do líder trabalhista Leonel de Moura Brizola. Este trabalho busca analisar 
os usos dessa capacidade em um momento especial da história brasileira, os anos finais da década 
de 1950 e a década de 1960. Os recursos brizolistas eram significativos. Utilizava de uma oratória 
polêmica, voluntariosa, agressiva, emocional, por vezes afetiva, em geral, não conciliatória, mas am-
plamente compreensível às massas, objetivando naquele momento, gerar movimentos sociais de 
protesto e de resistência política. Repetia insistentemente e didaticamente as suas ideias forçando 
a captação. Sua dramaticidade era eloquente, como por exemplo, nos acontecimentos de agosto 
de 1961, na ‘Campanha da Legalidade’, ao invocar o sacrifício, a abnegação, a morte em nome da 
honra, o brio em face da indignidade inconstitucional. Tratou-se de um vulgarizador de ideias dis-
posto a um recorrente trabalho pessoal de atestação carismática, ao se colocar em uma situação de 
interdependência estratégica com seus sujeitos. Impondo uma lógica dicotômica de identificação 
e de identidade coletivas em torno das mesmas necessidades e aspirações, afirmava que todas suas 
atitudes não visavam outra coisa que o bem do povo e, portanto, em rechaço ao que denomina-
va como o ‘anti-povo’, os ‘anti-nação’. Logo, sem o apoio e reação do povo nada poderia mudar. 
Argumento recorrente, ele mesmo, Brizola, vinha do povo. Em reforço à comunhão de origens e 
crítica às elites remete-se também a Cristo, outro membro, como ele, do povo. Seu estilo contun-
dente não economizava em adjetivações aos antagonistas, provocando reações imediatas, como 
a alcunha de ‘golpistas’ e ‘gorilas’ aos membros do Exército. Soube, assim, converter em oratória 
figurativa os momentos de crise por que passava a política brasileira, movendo-se e propondo 
coordenação para além de estruturas estatais e partidárias específicas em prol de objetivos distin-
tos. Deve-se dizer que, tão importante quanto, seu discurso encontrava receptáculo numa época 
propícia, em que parcela da população, dos movimentos sociais e políticos, dos parlamentares, se 
identificava e apostava na defesa de ideais nacionalistas, reformistas, de transformações na estrutu-
ra social, política e econômica. Ou seja, repetindo a máxima de que toda mobilização de um tipo 
particular, aquela que encontra uma figura emblemática só respalda-se em um contexto adequa-
do. Dado que constitui também o produto das expectativas prévias de um conjunto de indivíduos. 
Naquele momento específico, Brizola assume um grau de personificação simbólica das aspirações 
e vontade de mudança, agrupando parte o descontentamento coletivo.

Marluza Marques Harres (UNISINOS)
• Comandos Nacionalistas no Rio Grande do Sul: adesões e perspectivas

A organização dos “Comandos Nacionalistas”, também conhecida como “Grupos dos Onze Com-
panheiros” está relacionada ao movimento de arregimentação empreendido por Leonel de Moura 
Brizola no final de 1963. O rádio foi novamente um canal de comunicação importante empregado 



1137

pelo líder petebista para sensibilizar a população simpatizante das causas trabalhistas, tal como já 
havia ocorrido anteriormente em 1961. A partir do estudo desta organização no Rio Grande do Sul 
procuramos ampliar nossa compreensão sobre a militância que aderiu ao chamado feito por Brizola 
naquele momento. Considerando o prestígio do ex-governador gaúcho e o avanço eleitoral do PTB 
no período, é pertinente pensar que o novo apelo em defesa da democracia, das reformas de base 
e do desenvolvimento independente do país, ganhou ampla repercussão, embora seja difícil reunir 
evidências sobre a situação efetivamente alcançada por essa mobilização. Analisando documentos 
produzidos pelos órgãos repressores que atuaram combatendo essa organização, deles coletando 
e reunindo informações sobre as pessoas que foram identificadas como participantes do Grupos 
dos Onze é possível perceber algumas caraterísticas recorrentes e identificadoras, pelo menos, de 
parte desta militância. Os participantes dos Grupos ficaram sob observação no contexto pós gol-
pe, sendo muitos de seus adeptos perseguidos, presos e interrogados como se fossem perigosos 
ativistas. Outro conjunto documental analisado e interessante, pela qualidade das informações 
reunidas, é formado pelos Processos de Indenizações, resultante das ações movidas por pessoas 
presas por motivos políticos, que foram vítimas dos órgãos policiais do Estado do Rio Grande do 
Sul durante a ditadura. O cotejamento das informações contidas nestes processos permite uma 
visão de conjunto deste movimento de politização, dimensionando melhor o que representou esse 
engajamento em termos políticos e partidário, o que pode ser complementado, em alguns casos, 
com a reconstrução das redes de relações mantidas por esses militantes naquele contexto. Além da 
identificação dos militantes, esperamos com essa abordagem metodológica avançar na discussão 
sobre os vínculos partidários, os ideais políticos e as motivações que os impulsionavam, bem como 
as razões alegadas para participarem e aderirem aos Comandos Nacionalistas.

César Daniel de Assis Rolim (UFRGS)
• A Formação da Frente de Mobilização Popular e a organização do povo contra o antipovo 

nos pronunciamentos políticos de Leonel Brizola (1963-1964)
Durante o ano de 1963, intensificaram-se as lutas dos trabalhadores urbanos e rurais pela apro-
vação das reformas de base. Na tentativa de congregar os diversos setores sociais e seus interesses 
mais urgentes, Brizola lidera uma frente de esquerda denominada de Frente de Mobilização Po-
pular que defendesse uma política de confronto com os grupos conservadores que não tinham 
interesse na aprovação de qualquer medida reformista do governo Goulart. O presente trabalho 
procura identificar as ações de Brizola buscando a unidade dos setores populares em torno de uma 
Frente política reformista radical, a Frente de Mobilização Popular. O grupo nacional reformista 
radicalizado consolida-se dentro do PTB, liderado por Brizola, especialmente após a formação da 
Frente de Libertação Nacional, grupo parlamentar em defesa da aprovação das reformas de base. 
Na Frente de Mobilização Popular estavam representados os estudantes, operários urbanos, su-
balternos militares, políticos da esquerda nacionalista, trabalhadores do campo e grupos urbanos, 
como a Ação Popular. A origem humilde era o ponto em comum dos muitos setores civis e mi-
litares que defendiam as reformas e compunham a Frente. A partir da pesquisa em periódicos e 
pronunciamentos de atores sociais e políticos do período procura-se analisar o desenvolvimento 
da tentativa de dar unidade às demandas por reformas sociais e econômicas defendidas pelas es-
querdas nacionalistas no período, especialmente por Leonel Brizola.

Mateus Campos Ranzan (Escola Municipal Zilá Paiva)
• O Partido Comunista da Índia (Maoísta)
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Este artigo irá estudar os métodos utilizados na construção teórico e prática do Partido Comunista 
da Índia (Maoísta) – PCI (Maoísta) – no período entre 2009 e 2010, quando esse passou por um 
processo de institucionalização e militarização, consolidando-se em termos de inserção popular 
na região de Dandakaranya , que ocupa áreas de quatro estados indianos diferentes, localizados 
no centro do país. Fundado no ano de 2004 , este partido reúne um grupo de militantes que, ao 
mesmo tempo, nega a via eleitoral como forma de alcançar o poder estatal e utiliza a luta armada 
como meio para tentar mudar profundamente a realidade política e social da Índia. Dessa forma, 
são apresentados as políticas partidárias defendidas pela organização, como os direitos das mu-
lheres e a autodeterminação dos povos que compõe a União indiana. Nesse contexto, também 
são exploradas a opção pela ilegalidade e a estratégia de luta armada defendida pelo Partido. Na 
região supracitada os maoístas revolucionários alegam administrar um governo paralelo, fato ne-
gado pelo Estado indiano. Por fim, são confrontados opiniões distintas sobre sobre as estruturas 
da organização.

Carlos Eduardo França de Oliveira
• A ideia de representação política nos primórdios da formação do Estado nacional brasileiro

A presente comunicação tem como objetivo discutir, em caráter introdutório, a ideia de repre-
sentação política nos primórdios da formação do Estado nacional brasileiro. Ao considerar que 
a centralidade do Parlamento na vida política moderna reside no fato de ele ser o espaço maior 
da representação nacional, pretende-se matizar a concepção de sistema representativo entre os 
políticos brasileiros do início do Oitocentos, atentando para possíveis diálogos entre nossos parla-
mentares e teóricos políticos do período. Longe de propor, no entanto, uma associação automática 
entre representação nacional e poder Legislativo, intenta-se observar que os políticos da época 
entendiam a representação política como uma concepção polissêmica, passível de ser aplicada de 
modos diversos e de acordo com o espaço de poder em questão.

Myraí Araújo Segal
• Elites Políticas e a Construção do Estado Nacional Brasileiro: A Atuação da Assembleia 

Legislativa Provincial da Paraíba no Período Imperial (1840-1850)
Na Assembleia Legislativa Provincial, as elites políticas paraibanas ensaiaram as possibilidades e 
os limites para o exercício de seu poder no Estado nacional em vias de construção. Sendo assim, 
o presente trabalho tem como objetivo compreender o funcionamento e o âmbito de atuação da 
Assembleia Legislativa Provincial da Paraíba, demonstrando sua relevância no cenário político-ad-
ministrativo imperial nos anos compreendidos entre 1840 e 1850. O recorte cronológico adotado 
é bastante significativo se considerada a história política do Brasil, pois foi no início da década de 
1840 que ocorreu – além da ascensão de D. Pedro II ao trono – a efetivação de algumas reformas 
como a Interpretação do Ato Adicional (1840) e a Reforma do Código de Processo Criminal (1841). 
Já no ano de 1850 foi aprovada no Brasil a lei que instituiu a proibição do tráfico negreiro, o que 
gerou uma série de mudanças nos diversos âmbitos da sociedade. Tendo em vista a importância do 
período na construção do Estado nacional brasileiro e a discussão acerca da autonomia provincial, 
partimos do pressuposto de que a Assembleia Legislativa Provincial da Paraíba foi um importante 
espaço formal de poder, onde as elites debatiam assuntos de seus interesses e que se articulavam 
ao contexto político mais amplo. Considerando o viés teórico da história política renovada, fare-
mos uso do conceito de culturas políticas com o intuito de perceber as estratégias utilizadas pelos 
deputados provinciais paraibanos para manter e perpetuar o poder. Percebemos, no decorrer da 
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pesquisa, que a influência familiar e a construção das redes de sociabilidade foram fatores funda-
mentais na ascensão política de alguns destes homens. Na elaboração do referido estudo fizemos 
a apreciação crítica de um corpus documental variado, que inclui, dentre outros, os Decretos da 
Assembleia Legislativa Provincial da Paraíba, os Relatórios dos Presidentes de Província e o jornal 
O Publicador.

Carina Martiny (UFRGS)
• Construindo a República no Brasil: notas de pesquisa sobre práticas políticas a partir da 

análise de ações sociais (Rio Grande do Sul, 1889-1895)
Esta comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa desenvolvida no curso de Doutorado 
em História na Universidade Federal Rio Grande do Sul, cuja temática centra-se no papel exercido 
por lideranças políticas no processo de construção da República no Brasil em seus anos iniciais. A 
aplicação da metodologia de redução de escala de análise em um indivíduo, o líder republicano 
Júlio Prates de Castilhos, permite compreender como a ação de lideranças foi fundamental para 
estruturar e garantir a sobrevivência da República a nível nacional com base na política estadual e 
municipal. Partindo desta temática maior, a comunicação trata de práticas políticas desenvolvidas 
a nível municipal que foram fundamentais para garantir o domínio republicano no início do novo 
regime. A análise foca no período imediatamente posterior à proclamação, entre os anos de 1889 
e 1895, objetivando identificar e analisar práticas políticas de republicanos em diversos municípios 
do Rio Grande do Sul. O conjunto documental utilizado é composto por correspondências (ativas 
e passivas) do líder republicano Júlio de Castilhos, incluindo cartas, ofícios, bilhetes e telegramas. 
A análise quantitativa e qualitativa desta documentação é realizada com base na observação das 
ações sociais, seguindo as propostas de Fredrik Barth, levando em conta a posição dos atores e 
seus padrões de ação. Busca-se, nas correspondências, identificar indícios de práticas políticas que 
visavam garantir a hegemonia republicana. Demonstra a importância, no momento inicial do novo 
regime, da construção do domínio republicano a nível municipal, viabilizado pela ação de diferen-
tes atores, com interesses e motivações distintas. Aponta que a base das práticas políticas estava 
assentada em uma importante rede de informação que tinha no líder republicano Júlio de Casti-
lhos o ponto central. O aparelhamento da estrutura burocrática-administrativa, a negociação com 
membros de outros partidos políticos, a distribuição de cargos e a formação de bases republicanas 
municipais são apenas algumas das práticas políticas implementadas no período que podem ser 
acessadas quando observamos as ações sociais.

Tassiana Maria Parcianello Saccol (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• A dissidência político-partidária através das correspondências particulares: notas de 

pesquisa
Os primeiros anos da República no Brasil caracterizaram-se pela instabilidade política e adminis-
trativa, tanto nacional quanto regionalmente. No caso do Rio Grande do Sul, a primeira déca-
da republicana foi marcada por inúmeras divergências entre algumas das principais lideranças do 
Partido Republicano Rio-Grandense, agremiação que acabara de assumir o comando político no 
estado. Algumas dessas disputas, que envolviam desde motivações ideológicas até rivalidades de 
ordem pessoal, dado o seu caráter irreconciliável, ocasionaram não só o completo desligamento de 
lideranças históricas da agremiação, mas também a atuação dos mesmos nas fileiras da oposição.
O presente estudo, em fase inicial de desenvolvimento, pretende trazer algumas reflexões sobre o 
fenômeno das dissidências político-partidárias. Para tal, nos propusemos a analisar as trajetórias 
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de alguns dos principais membros do Partido Republicano Rio-Grandense que, romperam com 
o mesmo em fins do século XIX e princípios do século XX. A partir do exame de um conjunto de 
correspondências particulares, serão analisadas questões tais como a natureza dessas dissidências 
e o efeito negativo que as cisões traziam ao partido, haja vista a instabilidade do contexto político 
da época. Do mesmo modo, pretendemos avaliar o modo como os rompimentos dessas lideranças 
afetavam o sistema de relações de poder, dado o papel importante dessas chefias junto ao eleito-
rado local. Ainda serão analisados a complexidade da decisão de deixar a agremiação e os efeitos 
dessa tomada de posição na vida do agente político e, por fim, os espaços de atuação disponí-
veis para os dissidentes atuarem como oposição, numa conjuntura em que as práticas autoritárias 
eram bastante recorrentes.

Eduardo Rouston Junior (PUCRS)
• A oposição federalista na “produção” histórica de Wenceslau Escobar: algumas 

considerações
A gênese da forma republicana de governo no Rio Grande do Sul caracterizou-se pelos confrontos 
políticos, ideológicos e militares entre as forças castilhistas/borgistas e federalistas/assisistas, tradu-
zidos em conflitos bélicos, como a Revolução Federalista (1893) e a Revolução Assisista (1923), ge-
rando-se, a partir destas, uma série de interpretações divergentes quanto aos acontecimentos que 
marcaram esse período histórico. Em geral, vinculados a um dos lados da “cizânia” política, os au-
tores produziram uma história marcada pelo engajamento partidário e pela paixão política. Nesse 
sentido, o presente trabalho visa estabelecer um estudo de caso sobre uma dessas interpretações, 
analisando a visão de um federalista: Wenceslau Pereira Escobar (1857-1938). Deve-se destacar que 
a obra de Escobar se inseriu, plenamente, nesse contexto. Intimamente ligado ao Partido Republi-
cano Federalista (1892-1928), agremiação política de inspiração parlamentarista e de oposição à 
ordem política castilhista/borgista, Escobar elaborou uma série de textos, que se constituíram em 
verdadeiros pronunciamentos políticos de contestação aos primeiros governantes republicanos 
do Rio Grande do Sul. Dentre seus escritos, “30 Anos de Ditadura Rio-Grandense”, libelo que his-
toria a formação republicana rio-grandense até 1922, segundo a perspectiva do autor, é um dos 
mais conhecidos. Do período em destaque, além da obra mencionada, serão analisadas outras três 
produções do autor: “Unidade Pátria” (1914), escrita no intuito de promover a manutenção da 
“comunhão brasileira”, ao discutir questões como língua, raça, letras, tradições, costumes, direito, 
religião, viação e impostos; “Discursos Parlamentares”, uma série de pronunciamentos realizados na 
Câmara dos Deputados, entre os anos de 1906 e 1908; e “Pela Intervenção no Rio Grande” (1923), 
contendo oito artigos e duas cartas abertas ao então Presidente do Rio Grande do Sul, Borges de 
Medeiros, defendendo a renúncia deste e/ou a intervenção federal no Estado. Em vista disso, ob-
jetiva-se aqui analisar, com base nos livros citados, a postura oposicionista de Wenceslau Escobar 
ao aparelho castilhista-borgista, procurando destacar, principalmente, as críticas produzidas pelo 
ele ao caráter autoritário do aparelho castilhista/borgista, que permitiu a manutenção do Partido 
Republicano Rio-Grandense (PRR) por três décadas no poder estadual, e a defesa insistente que o 
federalista fazia do intervencionismo federal no estado sulino.

Lara Scorsato Saya (UFPR)
• A Revolução Francesa e os Jacobinos: uma análise acerca das razões que levaram à cisão dos 

membros do Clube dos Jacobinos de Paris em 1791
A presente pesquisa busca examinar os espaços de sociabilidade política que emergiram da con-
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juntura da Revolução Francesa de 1789: os clubes. Nesse sentido, nosso foco está no Clube dos Ja-
cobinos de Paris, clube de inspiração e exercício político fundado nos primeiros dias da Revolução 
e que por todo o período revolucionário exerceu forte influência política até a tomada do poder 
francês pelos seus membros em 1792. 
Com base nas atas elaboradas em meio às reuniões dos membros é possível observar suas opiniões, 
os desdobramentos internos do Clube, destacando o processo verbal decorrido das reuniões e as 
proposições. Dessa forma, conseguimos olhar para o Clube enquanto uma instituição e, portanto, 
apreendemos suas características na qualidade de uma organização política em diálogo com ou-
tras instâncias, como a Assembleia Nacional e outros clubes aos arredores do reino francês, que 
também tiveram sua expressão no decorrer do processo revolucionário, a fim de tomar decisões 
quanto ao curso da Revolução. 
Tais documentos relevam detalhes importantes sobre os assuntos da ordem do dia a serem discuti-
dos, os embates políticos e as deliberações, em outras palavras, endossam a importância de tal es-
paço ao revelarem as características internas dos jacobinos durante as reuniões de funcionamento 
do Clube. Com esse exercício, pretendemos, por conseguinte, compreender as razões que levaram 
à cisão do Clube dos Jacobinos em 1791, momento em que é possível perceber uma radicalização 
das propostas políticas e que levará à tomada do poder pelos jacobinos em 1792, bem como cons-
truir uma leitura mais pontual sobre os jacobinos imersos no contexto Clube, que representa um 
espaço de sociabilidade política de suma vitalidade para o processo revolucionário, ampliando, 
assim, as abordagens historiográficas sobre a Revolução Francesa.

Paulo Debom (Colégio A . Liessin / Universidade Candido Mendes)
• Sob a Sombra da Águia: mitologia política no Segundo Império Francês

Essa comunicação objetiva realizar uma reflexão sobre as tentativas de Napoleão III em forja-se 
enquanto um mito na história francesa e mundial, da mesma maneira que seu tio, Napoleão Bo-
naparte, o havia feito no início do século XIX. Raoul Girardet (Mitos e Mitologias Políticas) e Roland 
Barthes (Mitologias) não veem o mito como algo que carrega de forma subliminar uma verdade. 
Para eles, é exatamente o contrário, o universo mitológico é formado por distorções e deforma-
ções. Tendo como ponto de partida a trajetória de Luís Napoleão e a análise de pinturas da época, 
será discutido o processo de construção da imagem pública do soberano entre 1852 e 1870.

Débora Jacintho de Faria
• A crise partidária da década de 1850 e a formação do Partido Republicano nos Estados 

Unidos
O presente artigo tem como objetivo a análise da formação do Partido Republicano nos Estados 
Unidos, no contexto da crise partidária da década de 1850. Pretende-se discutir os aspectos que 
possibilitaram a criação do partido, passando pela ascensão e desagregação dos Whigs, as contro-
vérsias e insatisfações com as políticas do Governo Democrata e as tensões entre o Norte e o Sul 
com a questão da abolição da escravidão.

Roberta Teixeira Gonçalves
• Lima e Silva: a Cisplatina para esquecer

O objetivo desta comunicação será analisar o relato produzido pelo marechal Luiz Manoel de Lima 
e Silva acerca da Guerra Cisplatina (1825-1828). O texto do militar foi escrito no oitocentos, mas 
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publicado apenas no século XX. Neste sentido, este trabalho pretende discutir, em alguma medida, 
como o autor descreveu o conflito, mas, principalmente, que elementos discursivos presentes no 
texto poderiam explicar o longo período em que sua narrativa esteve condenada ao esquecimento. 
Além disso, o livro de Lima e Silva apresentou contribuições interessantes acerca do universo po-
lítico em jogo durante o reinado de d. Pedro I, das disputas internas dentro do incipiente exército 
imperial e, sobretudo, das escolhas políticas e do projeto nacional estabelecidos durante o governo 
de D. Pedro II.

Arthur Roberto Germano Santos (Universidade de São Paulo)
• Estrutura partidária e elite política provincial: apontamentos a partir da Liga Maranhense

Nos debates recentes sobre a organização partidária no Brasil Império, tem prevalecido a ideia de 
que o conteúdo das diferenças ideológicas entre os dois principais partidos políticos, bem como 
a relevância dessas distinções para a aprovação das reformas institucionais pelas quais o Estado 
brasileiro passou na primeira metade do século XIX, estão ligadas diretamente ao processo mesmo 
de estabelecimento e consolidação dessa estrutura partidária. Essa discussão, no entanto, quando 
voltada para a disputa partidária provincial, caracteriza-a como localista, personalista, paroquial e 
contingencial, aparentemente em oposição às interpretações que compreendem as elites provin-
ciais, e seus interesses, como parte fundamental da formação do estado nacional brasileiro. Nesse 
sentido, este trabalho busca, a partir deste debate, analisar a organização partidária maranhense 
na década de 40 do século XIX, notadamente a Liga Maranhense. Este partido surgiu da dissidência 
tanto dos ‘liberais’ quanto dos ‘conservadores’, e foi pensado como elemento de sustentação da 
presidência de Joaquim Franco de Sá, a partir de 1846. Foi pensado, ainda, a partir de uma perspec-
tiva de filiação aos principais partidos do governo central no período, ainda que não corresponda 
diretamente a nenhum deles. Nesse sentido, acredito que o seu estudo lança luz tanto sobre a 
especificidade da organização partidária maranhense em meados do novecentos, como permite 
situar a província do Maranhão no âmbito mais amplo da política nacional.

Vítor Fonseca Figueiredo (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• Diplomar, reconhecer ou degolar: uma revisão sobre o sistema de verificação de Poderes dos 

Deputados federais brasileiros durante a Primeira República
Ao analisarmos a historiografia relativa ao período da Primeira República no Brasil, é possível iden-
tificar a existência de farta bibliografia sobre esta fase. Entretanto, em meio aos vários estudos so-
bre este período, poucos são os dedicados à compressão de uma importante instância do conjunto 
político nacional, isto é, o Parlamento. Neste sentido, a presente comunicação visa apresentar re-
sultados parciais de uma pesquisa de doutorado sobre este domínio do campo político, mais espe-
cificamente, sobre o sistema de verificação de poderes dos deputados federais entre 1898 e 1930. 
De modo geral, a verificação de poderes é conhecida por seu principal instrumento, isto é, a Comis-
são Verificadora. Esta comissão atuava a cada três anos, durante as Sessões Preparatórias, e possuía 
como premissa a análise da legalidade dos certificados eleitorais apresentados pelos postulantes 
a uma cadeira na Câmara Federal. Apesar de o processo verificador ser algo complexo e central 
às articulações políticas, a literatura se limitou a abordar os procedimentos desta comissão para 
entender a formação das bancadas e do situacionismo. Porém, a verificação era constituída por 
vários níveis de decisão e por subcomissões. No âmbito da Câmara o que ocorria era apenas etapa 
final e decisória acerca das contendas relacionadas ao ingresso dos postulantes ao cargo. Sendo 
assim, a importância de se estudar a verificação de poderes se liga à possibilidade de se expandir a 



1143

compreensão da questão para além das clássicas interpretações que, de modo geral, a apresentam 
de modo superficial e como mais uma dentre as várias formas de fraude eleitoral. O estudo desta 
temática nos possibilita rever o processo de formação das bancadas, os acordos que permeavam 
a formação destes grupos e o grau de ingerência dos executivos estaduais e federal na composição 
final da lista de deputados. Enfim, nos permite analisar a formação do situacionismo na política 
brasileira do período como um processo gradual, que tinha início nas bases e culminava com a 
ratificação do diploma de deputado. Portanto, propomos uma concepção mais complexa sobre a 
formação do situacionismo e alternativa às propostas que privilegiam a utilização sistemática da 
degola como instrumento de formação de maiorias para o governo, o que é um engano. Pesquisas 
recentes têm indicado que o índice de degola parlamentar, entre 1894 e 1930, é diminuto. Sendo 
assim, o objetivo deste estudo é o de perscrutar a complexidade do sistema de depuração e a sua 
utilização no jogo político nacional. Para tanto, em nossas análises, utilizamos como fontes corres-
pondências privadas, sobretudo dos Presidentes da República, além de outros três tipos de docu-
mentos: os oficiais (Anais e Diários da Câmara dos Deputados), os jornalísticos e os de memória.

Eliana Evangelista Batista (Universidade Federal da Bahia)
• A “Revolução de 30” no interior da Bahia: da queda da última barreira legalista, à formação 

dos primeiros partidos políticos (Alagoinhas, 1930-1934)
A “Revolução de 30” foi recebida na Bahia como uma “borrasca revolucionaria” dirigida por ho-
mens incompetentes. A impopularidade do movimento no estado justifica-se por vários motivos, 
entre eles, as circunstâncias de ser baiano, o vice-presidente eleito naquele ano, o governador Vital 
Soares, e o exílio do Ministro baiano Otávio Mangabeira. Ainda assim, as forças políticas locais 
demoraram em estruturar uma oposição, despertando para isso tão somente quando o governo 
do Estado foi entregue, em 1931, a um cearense, o tenente Juracy Magalhães, ferindo os brios de 
lideranças políticas do estado. Reagindo a essa nomeação, à permanência de Otávio Mangabeira 
no exílio, às primeiras articulações do interventor para fundar o PSD, o alcance da Revolução no 
interior do estado, e a postura adotada pelo governo em face de algumas pessoas e instituições, a 
elite política baiana reuniu-se para “desumilhar da Bahia”, fundando o movimento autonomista. 
Almejando a retomada do poder, esse grupo recompôs-se em torno da Liga de Ação Social e Políti-
ca, a LASP, disputando a Constituinte no pleito eleitoral de 1933, e da Concentração Autonomista, 
disputando o Legislativo do Estado, em 1934. Iniciadas na capital da Bahia, essas rearticulações em 
torno da política partidária não ficaram restritas à cidade de Salvador. Tão logo foram pensadas, 
houve uma mobilização para que chegassem ao interior do Estado, sobretudo porque naquele 
período, o peso do eleitorado rural e as forças políticas regionais ainda definiam os resultados das 
eleições. Se a fundação de novos Partidos não precisava do crivo dos coronéis e correligionários 
locais, não se pode afirmar o mesmo de sua consolidação. A caça aos votos no interior do estado 
foi decisiva em todos os pleitos eleitorais do período, razão pela qual não se pode negligenciar o 
papel assumido por famílias tradicionais e representantes políticos locais, e o alcance dos discursos 
e propagandas que criaram ou reproduziram nas suas instâncias de poder. A cidade de Alagoinhas, 
cenário da última batalha travada pelas tropas revolucionárias na Bahia, cuja dificuldade e vitória 
repercutiram na imprensa da capital federal, será o lócus de investigação do alcance dessa oposi-
ção no interior. Passada à cidade de Joaquim Távora, por imposição das tropas revolucionárias, foi 
em Alagoinhas, cuja população nutria admiração por Otávio Mangabeira, que por ela também 
tinha interesses políticos, conforme demonstra as suas cartas do exílio que, em 1933, o PSD teve 
a sua primeira derrota eleitoral, revelando as marcas da atuação dos autonomistas no interior do 
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Estado e o peso e influência dos correligionários locais, neste caso, o médico Joaquim Climério 
Dantas Bião, político e amigo pessoal de Otávio Mangabeira.

Wanessa Tag Wendt (PUCRS)
• A construção da nação por meio dos manuais didáticos da Era Vargas (1931 - 1945)

Discutir a função atribuída à História no modelo de ensino secundário brasileiro implantado nos 
anos Vargas é o objetivo desta comunicação. Para isso, definiremos o modelo e as diretrizes para 
o ensino da disciplina na escola secundária brasileira, expressos pelas reformas então propostas 
pelo Ministério da Educação. Além disso, serão também evidenciadas a formação e as funções da 
Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), criada em 1938. As reformas do ensino secundário 
de e o estabelecimento de regras legais para elaboração e circulação de livros didáticos contribu-
íram no processo de centralização e definição de um currículo unitário para a escola secundária 
brasileira, já que eram partes integrantes do processo de implantação de um modelo de Estado-
nação, conforme pretendemos demonstrar a seguir. Para isso, utilizamos os textos legais das refor-
mas, suas instruções metodológicas e pedagógicas e os programas aprovados pelo governo para 
o ensino de História. Por meio deste material e da revisão de literatura sobre o tema poderemos 
compreender as diretrizes para o ensino da matéria e sua utilização no projeto político varguista. A 
análise deste material só tem sentido quando em perspectiva do seu contexto (ABUD, 1993; 163). 
Neste sentido, considerando-se que a construção do Estado nacional é um processo contínuo, 
deve-se observar que há singularidades nas ações implementadas na concretização deste processo 
em cada momento histórico (GOMES, 1999; 20), traduzidas nas questões das políticas implantadas 
no momento. Ao contrário dos períodos anteriores, a Era Vargas se caracterizou pela intervenção 
direta do Estado na definição e condução de uma política educacional, inclusive controlando a 
produção e a circulação dos livros didáticos que naquele momento se constituíam na “[...] principal 
fonte de estudo, o elemento predominante e muitas vezes determinante do processo de ensino” 
(FONSECA, 2003; 49). Nesse contexto, a disciplina de história adquiriu papel de destaque no pro-
jeto governamental de construção da nação e de formação do cidadão e bem como os manuais 
didáticos produzidos.

Clayton Hackenhaar
• O Estado Novo em Santa Catarina (1937-1945): disputas políticas e conflitos culturais

Este trabalho tem como objetivo analisar o Estado Novo em Santa Catarina a partir dos conflitos 
políticos, econômicos, sociais e culturais que marcavam o estado de 1937 a 1945, sem superesti-
mar as ações do executivo nacional, mas também sem subestimar as ações do executivo estadual 
catarinense. Busquei investigar como todo o discurso ideológico estado-novista de formação da 
nacionalidade, e de construção de um povo com “uma só raça, uma só língua e uma só cultura”, foi 
instrumentalizado por Nereu Ramos e membros do Partido Liberal Catarinense para enfraquecer 
adversários políticos da Ação Integralista Brasileira e do Partido Republicano Catarinense, ligados 
às regiões de imigração do Vale do Itajaí e Nordeste catarinense. Assim, a Campanha de Nacionali-
zação em Santa Catarina foi entendida a partir dos conflitos internos catarinenses e dos interesses 
em jogo nas esferas política e econômica estaduais, e não simplesmente como resultado da política 
nacionalista do governo federal.

Camila Gonçalves Silva Figueiredo (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - 
Caed)
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• Comunistas e trabalhadores em Minas Gerais: um estudo sobre as estratégias de interação e 
articulação entre os anos de 1945-1955
Este trabalho integra a pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-graduação em Histó-
ria da Universidade Federal de Juiz de Fora e, é orientado pela professora Dr. Valéria Marques Lobo. 
A proposta de análise da tese consiste em compreender as estratégias de articulação do Partido 
Comunista Brasileiro-PCB junto às classes trabalhadoras em Minas Gerais, no período de 1945 a 
1964. Esta comunicação tem por meta expor de maneira sucinta as basilares conclusões referentes 
às estratégias utilizadas pelos membros do PCB para integrar suas ações entre os trabalhadores 
urbanos mineiros, entre os anos de 1945 a 1955. Para compreender o processo de articulação foi 
necessário examinar a trajetória história da agremiação no estado. Compreendemos que examinar 
a trajetória histórica do PCB é necessário, haja vista a relação contígua entre esta, suas ações e es-
tratégias. Isso porque, o processo de constituição do PCB em Minas Gerais não foi uma tarefa fácil, 
existiram muitos obstáculos. Além de enfrentar largo período na ilegalidade política, a agremiação 
teve que realizar diversas alterações tanto na estrutura orgânica, quanto na linha política adotada, 
no intuito de melhorar o seu desempenho a partir da ampliação do seu raio de atuação nas regi-
ões do interior do estado. Ademais, Minas Gerais possui vasta multiplicidade social, econômica e 
cultural, que não somente influenciou na escolha das cidades sedes do partido, como também na 
postura adotada pelos dirigentes na incursão ao objetivo maior, de se consolidar como um parti-
do de massas através da adesão junto à classe trabalhadora. Para o desenvolvimento das análises 
utilizamos os documentos apreendidos em várias sedes do PCB mineiro provenientes do acervo 
“Coleção Informante do Regime Militar”, que estão sob custódia do Arquivo Nacional, na cidade 
do Rio de Janeiro. Cumpre ressaltar que o trabalho de compreensão da formação da estrutura do 
partido não é uma tarefa fácil, em função da fragmentação e da incompletude da documentação, 
provavelmente em razão da forte censura a que o partido foi submetido ao longo da sua existência. 
Em virtude desse aspecto, não nos restringimos ao uso de um único acervo, mas também utiliza-
mos os documentos do Departamento de Ordem Política e Social-DOPS disponíveis no Arquivo 
Público Mineiro, sediado em Belo Horizonte. Apesar da dispersão das fontes referentes à origem e 
trajetória do PCB mineiro, foi possível identificar os principais elementos que compuseram o arca-
bouço estrutural do partido no recorte temporal deste estudo. Ademais, também localizamos as 
regiões de Minas Gerais em que o PCB destinou maior atenção estratégica para efetuar o contato 
e articulação com os trabalhadores urbanos.

Arthur Luís de Oliveira Torquato (IFRN)
• Portugal e Brasil: a “irmandade” luso-brasileira nas páginas da Revista dos Centenários.

Em 1940, Lisboa e todo Portugal foi inserido dentro da programação da Exposição do Mundo Por-
tuguês, um evento de grande extensão, que durante mais de seis meses envolveu toda população 
em congressos, festivais, palestras e grandes exposições sobre a história, os heróis e as “contribui-
ções lusitanas” para o mundo ocidental. O objetivo do presente trabalho é analisar o respectivo 
evento a partir da Revista dos Centenários, periódico responsável por documentar e propagandear 
a organização e os festejos durante todo ano de 1940. Não só para compreender o processo de 
organização, mas principalmente, para entender o processo de contradições que cercou toda a 
exposição é que a Revista dos Centenários será utilizada de encontro a outras fontes como cartas, 
artigos e documentos variados que foram trocados entre os organizadores do evento. A ideia é 
perceber o quão complexo foi exemplificar culturalmente os objetivos políticos do Estado Novo 
salazarista. Nesse contexto, a parceria com o Brasil se mostrou fundamental para as intenções lu-
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sas, principalmente por viverem períodos autoritários, possuírem a designação de “Estado Novo” 
e ambos utilizarem amplamente os serviços de intelectuais na construção dos seus discursos na-
cionalistas. Além disso, o Brasil passa a ter status de nação irmã, sendo visto como um exemplo de 
sucesso da política colonial portuguesa e, é nesse sentido, que os intelectuais desses países se uti-
lizaram da páginas da Revista dos Centenários criando uma narrativa de atração e de um passado 
luso-brasileiro harmônico.

Claudio Araujo de Souza e Silva (UFF)
• A invenção da democracia na fronteira da capital da república

Este trabalho analisa os discursos políticos publicados no jornal Luta Democrática com o objeti-
vo de evidenciar símbolos, valores e códigos culturais que ajudaram a construir o capital político 
pertencente a Tenório Cavalcanti, político popular que atuou fundamentalmente em regiões pe-
riféricas e pobres da cidade e do estado do Rio de Janeiro entre os anos 1930 e 1960. Creio que o 
estudo contribui para a reflexão a respeito de três importantes questões: as estratégias de represen-
tação utilizadas pelo político, o que permite entender melhor o papel das lideranças carismáticas 
nas democracias de massa; as formas de expressão da cidadania e da cultura popular, entendidas 
como elementos formados através de relações conflituosas e desiguais que estão intrinsecamente 
relacionados à disputa pelo poder; a dinâmica e a estruturação do campo político com o objetivo 
de fornecer novas perspectivas sobre a história política do Rio de Janeiro. A pesquisa empírica 
foi baseada nos discursos proferidos por Tenório Cavalcanti e por políticos locais pertencentes a 
sua base aliada que também atuavam no periódico como colunistas. A análise concentrou-se nos 
anos referentes ao governo de Juscelino Kubitschek, quando houve maior atuação desses políticos 
locais no Luta Democrática. Foi nesse período que a UDN – partido ao qual Tenório Cavalcanti 
foi filiado entre 1945 e 1960 – buscou estratégias de maior popularização de sua imagem pública 
visando desconstruir o rótulo de partido das elites. Assim, a capacidade do Luta Democrática em 
manejar uma linguagem mais popular esteve em consonância com a ascensão desse novo projeto 
partidário.

Alessandro Batistella (Universidade de Passo Fundo (UPF))
• O sistema político-partidário no Paraná (1945-1965)

O presente trabalho pretende analisar o processo de redemocratização de 1945 e a formação do 
sistema político-partidário no Paraná entre os anos de 1945-1965. Dessa forma, os objetivos serão: 
a) analisar as principais disputas políticas e as eleições estaduais realizadas no período em foco; b) 
verificar os fatores que levaram à determinadas coalizões políticas em determinadas conjunturas, 
e c) refletir acerca dos principais rompimentos políticos ocorridos no estado.

Ede Ricardo de Assis Soares (Colégio São Francisco)
• A bases e a direção do PCB baiano em seu retorno à clanestinidade (1948 - 1951)

O presente trabalho analisa a atuação dos militantes baianos do Partido Comunista do Brasil 
(PCB), entre 1948 e 1951. Nesse período, o Partido modificou sua linha política, abandonando 
a luta antifascista e de união nacional, adotando a linha política que foi esboçada no Manifesto 
de Janeiro de 1948 e finalizada no Manifesto de Agosto de 1950. Segundo a historiografia, após a 
cassação do registro do PCB em maio de 1947 e com as cassações empreendidas aos parlamenta-
res comunistas, o Partido decidiu modificar sua linha política, o que contribuiu para a inflexão da 
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força política do Partido junto ao operariado e a sociedade. Essa linha política, juntamente com 
o contexto de Guerra Fria, acabou diminuindo a força e a influência do PCB no país. Esta não foi 
aceita pelos trabalhadores, até então acostumados a terem o PCB como uma força política e real 
intervenção na sociedade. Postura construída com a luta antifascista desde o Estado Novo e a 
política e alianças realizada pelos comunistas a partir do retorno da legalidade democrática, em 
1945. Segundo informações colhidas em fontes do período, as modificações impostas pelos ma-
nifestos de janeiro e de agosto não foram aplicadas em sua plenitude na Bahia. As fontes indicam 
que houve resistência de alguns comitês municipais e distritais à nova linha política, ao que parece, 
por conta das especificidades da luta de classes e do campo de forças que rodeava os comunistas à 
época. Em outras palavras, as bases do Partido, onde somam-se os simpatizantes, não aceitaram as 
novas orientações, trilhando caminhos próprios. Nesse texto, analisamos como o Comitê Estadual 
do PCB atuou durante esse período, tentando identificar ações que a direção estadual tomou para 
implementar a nova linha política e como esta foi recebida pelas bases do Partido, bem como pelo 
operariado baiano.

Carlos Nássaro Araújo da Paixão (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano)
• A trajetória política de Juracy Magalhães a partir das memórias e da História.

O presente artigo busca analisar a trajetória política de Juracy Magalhães através das suas memó-
rias e a partir do discurso historiográfico, interrogando suas especificidades e diálogos, principal-
mente no momento, a partir do qual, a história buscou nas memórias seu objeto fundamental de 
problematização. Foram três os livros de memórias, escritos e organizados em torno dos depoi-
mentos colhidos por jornalistas e pesquisadores sobre a vida pública de Juracy Magalhães, a saber: 
Minha vida pública na Bahia (1957), Minhas memórias provisórias (1982) e Juracy Magalhães: o 
último tenente (1996). Nos seus três livros de memórias, destacaram-se as referências e os eventos 
que construíram uma ligação necessária entre as ações do personagem e momentos que foram 
consagrados pela memória histórica e pela historiografia como fatos cruciais e fundamentais da 
vida nacional, ou seja, a narrativa dos livros deu a entender que pela ação deliberada e consciente 
de Juracy, a história mudou o seu rumo, foi dessa maneira que ele construiu suas memórias sobre a 
conspiração em 1930, contra Vargas em 1945 e contra Jango em 1964. Sua atuação política foi des-
tacada como o retrato de uma geração, de um tempo e de uma sociedade que foram estruturantes 
para a História do Brasil. Enfim, o relato de sua trajetória política foi construído de tal modo que 
gerasse um amálgama entre ela e a História contemporânea do Brasil. Ao submeter as memórias 
da trajetória política de Juracy Magalhães ao crivo do discurso historiográfico pôde-se perceber 
as características indicadas acima, ou seja, interrogando as memórias em sua intencionalidade, 
questionando as condições de sua evocação, inserindo-as no tempo em que foram escritas, orga-
nizadas e publicadas no formato de livro, abriu-se a possibilidade de entender a memória como um 
elemento fundamental no exercício de poder. Organizar o passado de acordo com seus interesses, 
destacar fatos e personagens, diminuir a luz ou simplesmente ocultar outros e instaurar tempora-
lidades que demarquem a importância de suas ações, todos estes atos são decisivos para aqueles 
que desejam estabelecer sua dominação. E principalmente, construir para si e para os outros uma 
posição de destaque em eventos considerados cruciais para a história do país, o permitiu que ele 
consolidasse a posição de líder político e que exercesse esta hegemonia que alimentou e foi alimen-
tada por esta constante redefinição do passado.

Anderson Vargas Torres (Secretária de Educação do Rio Grande do Sul)
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• O Brizolismo entre os trabalhistas canoenses
O presente artigo pretende analisar a repercussão da radicalização política brasileira entre os anos 
de 1961 e 1964, com ênfase na atuação de Leonel Brizola enquanto líder favorável das reformas 
de base e outras medidas nacionalistas, e como a mesma foi interpretada pelas lideranças polí-
tico-partidárias do município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Apropriando-se da ideia de bri-
zolismo proposta por João Trajano Sento-Sé (1999), busca-se entender como as ações de Brizola 
eram discutidas e reinterpretadas pelos vereadores locais. Inicialmente, propõe-se uma descrição 
dos eventos daquele momento histórico em nível nacional para daí discutir as leituras produzidas 
na Câmara canoense quanto ao movimento da Legalidade e ao período de atuação da Frente de 
Mobilização Popular (FMP), ambos com participação direta daquele político petebista. Destaca-
se, também, a ação de um vereador trabalhista local, Edson de Medeiros, identificado com as ideias 
brizolistas. As fontes utilizadas foram as atas da Câmara de Vereadores de Canoas entre agosto de 
1961 e abril de 1964, bem como jornais locais e depoimentos orais de lideranças políticas locais 
daquele momento, além de outras fontes bibliográficas.

Douglas Souza Angeli (Unisinos)
• A construção da popularidade eleitoral: imprensa e candidatos a prefeito em Canoas/RS 

(1951 - 1959)
Canoas/RS é um município da região metropolitana de Porto Alegre. Emancipado em 1939, suas 
primeiras eleições municipais ocorreram somente após o Estado Novo. As décadas de 1940 e 1950 
registraram um expressivo crescimento populacional, motivado pela migração de trabalhadores 
do campo para a cidade, fazendo surgir novos bairros – habitados basicamente por famílias de 
operários. As eleições de 1951, 1955 e 1959 fazem parte do contexto de incorporação da classe 
trabalhadora ao cenário eleitoral, de ampliação do corpo eleitoral e de consolidação da experiên-
cia democrática brasileira – iniciada em 1945. Tanto a formação dos partidos políticos nacionais 
quanto a mudança do perfil do eleitorado transformaram as relações entre candidatos e eleitores, 
e nas eleições municipais, partidos e candidatos, pretendendo conquistar posições no poder local, 
buscaram mobilizar os eleitores – cada vez mais numerosos. Necessitando construir uma ima-
gem prestigiosa, partidos e candidatos encontraram um possível canal de comunicação com os 
eleitores na imprensa local – contanto com jornalistas, editores, articulistas e comentaristas mais 
ou menos identificados com os diferentes grupos políticos. Qual foi o papel da imprensa local na 
relação entre candidatos e eleitores nas primeiras eleições municipais de Canoas? Como partidos 
e candidatos se dão a ler e a ver por meio de textos e imagens? O papel exercido por candidatos e 
partidos políticos, nas suas relações com os eleitores, no período estudado, pode ser compreendi-
do pela necessidade da construção de uma popularidade eleitoral exigida pela ampliação do corpo 
eleitoral (CANÊDO, 2012), pela necessidade de modificação de seus programas e propostas no 
intuito de concorrer com maiores chances pela conquista de novas clientelas (BOURDIEU, 2012), e 
ainda pela necessidade de construção do eleitor enquanto agente que passe a reconhecer um inte-
resse nesta competição (OFFERLÉ, 2011). Diferentes programas, propostas, candidaturas e projetos 
políticos entraram em embate, disputando a preferência dos eleitores, não sem antes mobilizá-los 
e construí-los enquanto agentes políticos capazes de escolher, dentre os produtos construídos por 
partidos, candidatos e imprensa, aquele que melhor lhe representasse na tarefa de garantir o bem-
comum, o progresso e os interesses do povo (categorias sempre presentes) – e que, em Canoas, foi 
confiada aos prefeitos eleitos Sady Fontoura Schivitz (PTB), em 1951, Sezefredo Azambuja Vieira 
(PRP), em 1955, e José João de Medeiros (PTB) em 1959.
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Marcelo Coelho Raupp (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• Antes e depois do golpe: os rumos da Aliança Social Trabalhista (PSD-PTB) nas eleições 

estaduais em Santa Catarina em 1960 e 1965.
O presente trabalho tem como principal objetivo discutir a aliança eleitoral estabelecida em San-
ta Catarina na fim da década de 1950 entre o Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista 
Brasileiro. O projeto eleitoral da Aliança Social Trabalhista foi vitorioso nas eleições de Celso Ramos 
(1960) e de Ivo Silveira (1965). Ambos eram “pessedistas” e tiveram candidatos a vice do PTB. O 
que se quer entender é a relação entre as duas forças políticas em momentos distintos. Em 1960, 
permeada pela agenda nacional-desenvolvimentista, a aliança passa por uma “onda progressista”. 
Em 1965, ela foi curiosamente reeditada, estando os “pessedistas” alinhados com o regime militar 
no âmbito federal e com os partidários do governo deposto em 1964 no plano estadual.

Charles Sidarta Machado Domingos (IFSUL/Câmpus Charqueadas)
• Ligações perigosas: a Crise dos Mísseis e a deterioração das relações políticas de João Goulart 

e John Kennedy
Nesta comunicação, apresentaremos algumas conclusões de nossa pesquisa acerca da posição do 
governo brasileiro durante a Crise dos Mísseis (1962), dando especial atenção ao relacionamen-
to político que se constituía entre os presidentes João Goulart e John Kennedy. O ano de 1962 
principiara com a VIII Reunião de Consulta dos Chanceleres Americanos, evento diplomático que 
excluiu o governo cubano da Organização dos Estados Americanos e que promoveu os primeiros 
conflitos entre as políticas externas do Brasil e dos Estados Unidos. Posteriormente, no mês de abril, 
o presidente brasileiro realiza visita oficial àquele país objetivando a melhoria do relacionamento 
com a potência hemisférica – bem como um fortalecimento político interno com vistas às eleições 
de 7 de outubro de 1962. Para tanto, além do destaque favorável conquistado na opinião pública 
nacional, o governo Goulart também pretendia se valer da visita de Kennedy que seria realizada 
em julho e que acabou sendo adiada, em uma conjuntura de desestabilização política patrocinada 
financeiramente pelos EUA através do IPES e do IBAD, para o mês de novembro – após as eleições. 
Contudo, essa visita nunca ocorreu e suas causas estão diretamente relacionadas com a posição do 
governo brasileiro, através de sua Política Externa Independente, no conflito internacional conhe-
cido por Crise dos Mísseis; que acabara gerando, inclusive, outra visita, mas de um teor totalmente 
diferente, quando Robert Kennedy vem ao Brasil conferenciar com João Goulart em dezembro 
daquele ano. A postura do governo brasileiro no transcorrer da Crise dos Mísseis ¬¬¬¬– mesmo 
podendo ser considerada moderada – produziu grande insatisfação para o presidente John Kenne-
dy e acabou constituindo o ápice do desgaste entre os dois governos. A tal ponto que não seria exa-
gero perceber nesse momento a ruptura da dualidade existente no governo estadunidense entre 
negociação/desestabilização e Aliança Para o Progresso/Doutrina da Contrainsurgência, passando 
a ter largo predomínio na política de Kennedy o segundo elemento em detrimento do primeiro.

076. História, literatura e sociedade
Coordenação: Adriano Luiz Duarte, Denilson Botelho de Deus

Resumo: Este Simpósio Temático, que consiste na reedição de uma experiência bem sucedida no 
último Simpósio Nacional da ANPUH, em 2013, pretende reunir pesquisadores interessados em 
problematizar o processo de criação literária e a literatura na sua condição de documento ou fonte 
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para a história. Buscamos estabelecer um fórum de interlocução e debate entre aqueles que ana-
lisam a produção, circulação e consumo da literatura, considerando as relações dialéticas entre 
texto e contexto, ou entre história, literatura e sociedade. Trata-se de compartilhar discussões que 
tomem por base as seguintes questões norteadoras, dentre outras: Quem escreve? Em quais condi-
ções sociais, políticas, econômicas e culturais o faz? Como o produto do seu trabalho é apropriado, 
lido e consumido? Embora consideremos a dimensão estética e literária das obras e seus autores, 
pretende-se sobretudo reunir pesquisadores interessados em ir além disso, inserindo a literatura 
no movimento da história, analisando os meios através dos quais se insere no contexto de sua 
produção e circulação.
Justificativa: O que move a reedição deste Simpósio Temático, que teve uma experiência bem 
sucedida no último Simpósio Nacional da ANPUH, em 2013, é a possibilidade de promover uma 
fecunda interlocução entre pesquisadores de diferentes áreas (história, ciências sociais, antropolo-
gia, crítica literária e outras) que compartilham uma perspectiva comum ao estudar a literatura. 
Trata-se de reunir trabalhos de pesquisa que recusam um recorrente dualismo no enquadramento 
teórico-metodológico de suas pesquisas. Por um lado, rejeita-se a posição idealista que vê a arte e 
a literatura como elementos de um universo autônomo, que mereceria ser estudado em si mesmo. 
Por outro lado, recusa-se também a sua percepção como mero reflexo da realidade em que está 
inserida, como se fosse uma espécie de superestrutura ou mero espelho da história. Entendemos 
que, tal como propõe Raymond Williams, a realidade social não está diretamente refletida na lite-
ratura, porque ao adquirir a forma literária passa por um processo em que o seu conteúdo original 
se altera. Ou seja, verifica-se uma espécie de mediação que faz com que o texto literário expresse 
um processo ativo. Isto significa compartilhar um ponto de vista que faz da literatura uma ma-
nifestação cultural cuja análise implica em considerar a relação entre o objeto – o texto – e seu 
contexto, ou ainda, implica em considerá-la como uma interação social e não como resultado 
de uma determinação, seja ela qual for. Este simpósio temático reúne então pesquisadores que 
compreendem a literatura como uma intervenção na realidade e no processo histórico, e como 
parte ativa deste processo, como um elemento com potencial transformador. Daí a necessidade 
de historicizar a literatura, transformada em objeto que deve ser submetido ao interrogatório a 
que habitualmente os historiadores submetem suas fontes. Cabe também ressaltar que a literatura 
é encarada nestas pesquisas como expressão da cultura, mas não uma cultura concebida como 
totalidade harmônica, e sim como arena de conflitos, atravessada por contradições e oposições 
como as existentes no universo social. A cultura, segundo E. P. Thompson, longe de se configurar 
como uma totalidade harmônica e consensual, é arena de disputas, conflitos e lutas de classe que 
caracterizam a sociedade como um todo. Assim, o objetivo que preside este simpósio temático é o 
de reunir pesquisadores que adotam como referencial teórico a perspectiva materialista e dialética 
em suas pesquisas sobre a criação literária e a literatura como fonte documental. Tal perspectiva, 
própria da história social, sugere, por um lado, que o escritor, o livro e o leitor adquirem significado 
imprescindível quando postos no contexto material e temporal que os configuram; por outro lado, 
compreendemos que a literatura adquire plena significação quando entendida como parte da to-
talidade histórica, ou seja, um fenômeno ao mesmo tempo cultural, econômico, social e político, 
cuja autonomia é relativa apenas nesses termos. Por fim, é preciso enfatizar que não se pretende 
negar a dimensão estética ou a tradição literária como campo relativamente autônomo em que 
autor e obra se inserem indiscutivelmente, mas sim ir além disto, pensando estética e tradição 
como elementos constituintes da literatura, buscando investigar e compreender as relações entre 
texto e contexto, ou entre história, literatura e sociedade – proposta que o título deste simpósio 
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temático sintetiza.

Cicero Joao da Costa Filho (USP)
• Leituras Brasileiras: um encontro entre Paulo Prado e Sergio Buarque de Holanda a partir de 

Retrato do Brasil e de Raízes do Brasil
As “interpretações brasileiras” sempre se tornaram problemas no fazer historiográfico. Desde a 
chegada do colonizador, branco, carregado por uma concepção eurocêntrica e excludente, o Brasil 
fora concebido a partir de uma visão idílica, pitoresca, em nada condizente com a realidade das 
coisas. Os primeiros europeus que chegaram ao Brasil construíram um Brasil que ainda dormia 
“em berço esplêndido”, a espera das mãos colonizadoras e civilizadas para subtraírem todo o atra-
so e caráter bárbaro e selvagem das populações que aqui habitavam. O homem branco já lançara 
sobre o nativo um olhar de exclusão, atribuindo valores morais ao homem da cor do bronze, do 
ouro e do metal. Foram figuras ligadas a igreja juntamente com homens que chegaram depois da 
esquadra de Cabral que esboçaram as primeiras leituras de Brasil. o Caráter nacional, a importância 
que se atribuía ao meio e a raça, a influência da raça não como teoria científica, surge do contato 
do homem branco com os elementos do Novo Mundo. Homens como Ferdinand Denis, Cardim, 
alguns cronistas e mais tarde, figuras que integravam a Missão Francesa, elaboram uma visão de 
Brasil. Inúmeros intelectuais construíram suas teorias do “atraso” brasileiro, com isso, falavam da 
Terra Brasilis. Sérgio Buarque de Holanda e Paulo Prado são nomes importantes para resgatamos 
a sobrevivência desse pensamento que começou com a chegada do homem branco. Sérgio Buar-
que, embora introduzindo uma nova maneira do pensar historiográfico, um olhar não mais ligado 
a raça, mas sim a cultura, pensa em um certo caráter ibérico. Até que ponto Sérgio Buarque, com 
toda sua erudição não cristaliza uma idéia de caráter nacional? Grande parte da população, iletra-
da, ainda concebe o brasileiro como fruto do meio e da raça. Assim, o bahiano é “preguiçoso”, o 
carioca “malandro”, o cearense “cabra da peste”, etc. Lembremos que esta idéia de caráter nacional 
sofreu um impulso com o naturalismo, que buscou explicação científica para os mais variados ti-
pos de comportamento humano. 
Paulo Prado, um eminente escritor paulista descreveu o caráter do homem paulista, reforçando 
cada vez mais a idéia deste caráter, somado a importância dos elementos raciais e climáticos. Em 
Retrato do Brasil vemos a valorização que Prado atribui ao caráter brasileiro, descrevendo o Brasil 
e o brasileiro. Após a entrada do evolucionismo, do determinismo e do positivismo, assimiladas 
pelos jovens bacharéis nas faculdades de direito e medicina respectivamente, a virada no olhar his-
toriográfico, no qual Sérgio Buarque é figura importante não despreza por completo a valorização 
do meio e da raça. Até os dias de hoje vemos tais caracteres persistirem quando se trata de analisar 
o Brasil e o brasileiro.

Ana Claudia Veiga de Castro (Universidade de são Paulo)
• A cidade narrada: a literatura como fonte para a história urbana

Se é certo que nas últimas décadas se nota um interesse renovado pelas conexões possíveis entre a 
história e a literatura, os rendimentos dessa ligação continuam sendo em grande medida um desa-
fio. Do ponto de vista específico da história urbana, a incorporação de gêneros literários e discursos 
não especializados ao acervo de fontes tradicionais, além de ampliar seu catálogo documental, 
acabou por contribuir para a elaboração de um subcampo, chamado de história cultural urbana. 
Este trabalho pretende trazer elementos para se pensar os limites e as potencialidades desse tipo 
de fonte para a história urbana.
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Elisa Freitas Schemes
• A literatura de viagem como gênero literário e como fonte de pesquisa

Este trabalho aborda a literatura de viagem como gênero literário e como fonte de pesquisa para 
os historiadores. Busca-se apontar as suas especificidades, bem como os caminhos metodológicos 
para abordá-la. Um aspecto significativo da viagem e do seu relato é a experiência da alteridade: 
quem viaja tem um encontro com o outro e, ao mesmo tempo, consigo. Quanto ao relato, produto 
da viagem, problematiza-se o seu estatuto de veracidade ou fidedignidade. Ao abordar essa fonte, 
os questionamentos se voltam para: a viagem em si, os motivos, o itinerário, o contexto, a forma de 
financiamento (se houve); a trajetória de vida do viajante e seu conhecimento prévio do lugar de 
destino; e para o relato: o tempo decorrido entre a viagem e a escrita e/ou publicação do relato, o 
diálogo do texto com as outras produções do viajante, a conexão entre a forma escolhida para o 
relato e seu conteúdo, entre outros. De modo geral, procura-se estabelecer as relações entre a lite-
ratura de viagem e suas condições de produção, percorrendo os três momentos indissoluvelmente 
ligados da produção literária: autor, obra e público.

Etienne Sauthier (Unicamp)
• Marcel Proust : Um dos elementos de constituição da identidade regionalista no Nordeste 

(1924-1950)
A Primeira Guerra Mundial evidencia, para as nações sul-americanas, e, de modo mais sensível, 
para o Brasil, a necessidade de se constituir uma nova identidade cultural. Que essa identidade seja 
vivida no prolongamento da cultura europeia, como é o caso do Rio de Janeiro; na rejeição de uma 
Europa que falhou no seu papel civilizador, como acontece em São Paulo; ou que seja preciso pro-
curar essa identidade nacional brasileira nas práticas populares e rurais, em oposição aos centros 
culturais nacionais, essa cultura europeia e, particularmente francesa, não deixa de ser, na consti-
tuição das identidades brasileiras próprias do período, um interlocutor fantasma. Essa situação é 
particularmente sensível no campo da literatura.
Nesse contexto, a obra de Proust tem um papel particular em todos os espaços culturais brasilei-
ros, e é um dos elementos e dos instrumentos dessa construção cultural. No Nordeste e, particu-
larmente, em Pernambuco, essa presença questiona, na medida em que a Europa é pensada, na 
região, de modo indireto: ela constitui um modelo de imitação cultural servil que é censurada a Rio 
de Janeiro e São Paulo. É por esse motivo que a análise do uso feito do autor na constituição do re-
gionalismo se torna necessário. O modo como os volumes de Em busca do Tempo Perdido chegam 
naquela região poderia figurar – o próprio caminho de chegada -, num romance, vindos os livros, 
nas malas de Henri Rochat, o último secretario de Proust. Ao chegarem a Pernambuco, os volumes 
são rapidamente lidos e interpretados, em ligação com o contexto de recepção regionalista. 
Rapidamente se desenvolve, na região, uma oposição entre Combray - o paraíso perdido da infân-
cia -, e Paris, - o lugar do tempo perdido -, da mundanidade e da vaidade, o que pode ser lido exa-
tamente em paralelo com a relação cultural entre o Nordeste e os centros de gravidade culturais 
nacionais que são Rio de Janeiro e São Paulo. Essa leitura regionalista de Proust, específica do Nor-
deste, perdura ao longo do período de 1924-1950, apesar das permeabilidades culturais nacionais e 
pode ser analisado em vários textos de autores nordestinos ou originários do Nordeste (como Jorge 
de Lima, José Lins do Rego ou Gilberto Freyre, entre outros), quer seja na poesia, na critica literária, 
no romance ou até na imprensa.

Elton Bruno Ferreira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
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• As representações ou a invenção do caipira em Cornélio Pires (1910-1930)
O trabalho busca apresentar a análise de produções culturais que envolveram Cornélio Pires como 
escritor ou agente cultural. Ressalta-se sua primeira publicação em 1910, Musa Caipira, como o 
marco escolhido para a reflexão que tem como recorte final a gravação dos discos caipiras entre 
1929 e 1930 organizadas por ele. Nesse interim, percorre-se o mapeamento de representações que 
cercam a construção de personagens e narrativas que envolvem o caipira em sua centralidade. A 
partir dele, descortinavam-se narrações que apresentavam características cotidianas nas quais se 
estruturava um jogo de permanências e rupturas nas propostas de Cornélio. Os primeiros anos do 
século XX, contexto histórico da produção de Pires, marcados pela expansão urbana da cidade de 
São Paulo influenciaram seu pensamento. Mudou-se para a capital paulista, onde iniciou sua tra-
jetória intelectual com publicações. Nesse ambiente, cercado por discursos de modernização, que 
percorria caminhos ligando campanhas higienistas e propostas de alfabetização, Cornélio buscou 
representar o caipira em um diálogo entre o rural e o urbano. Sua produção artística foi marcada 
pelo uso da escrita e da sonoridade de sotaque acaipirado em que buscava resgatar experiências 
caipiras. Muitas vezes usou o caipirismo como discurso político, lançando mão do humor como 
ferramenta para descontrair, enquanto buscava atingir seu objetivo. A produção de Pires alcançou, 
dessa forma, um caráter documental, possibilitando recuperar formas de idealização humana, na 
qual se relacionam nacionais e estrangeiros, também espacial, no que se refere ao ambiente urbano 
e rural.

Fabiano Rodrigo da Silva Santos (UNESP - Universidade Estadual Paulista)
• Dissonâncias no coro da Belle Époque: O sublime e o problema da modernidade em Augusto 

dos Anjos e Pedro Kilkerry
As presentes considerações referem-se às tensões históricas que mediam as relações da obra de 
Augusto dos Anjos e Pedro Kilkerry com o ambiente cultural da Belle Époque brasileira. Tais ten-
sões devem-se, em grande medida, à permanência de postulados de idealistas de fundo romântico 
(e filtrados pelo simbolismo) na poesia de Augusto dos Anjos e Pedro Kilkerry que evocam um re-
pertório estético dissonante da voga objetiva e materialista que se traduz na literatura ornamental 
do período. Com efeito, o juízo comum à crítica literária brasileira que atribui a Augusto dos Anjos 
e Pedro Kilkerry o papel de inovadores em seus contextos atesta as relações conflituosas que am-
bos os poetas estabeleceram com seus contextos culturais. A hipótese que defendemos é de que a 
“dissonância” representada pela obra dos poetas no contexto da literatura do início do século XX 
não corresponde necessariamente a uma forma de renovação estética radical (como sugere a crí-
tica), mas ao desenvolvimento de projetos estéticos atentos a tradições artísticas pouco compre-
endidas e evitadas em seus contextos, justamente por representarem correntes reativas ao espírito 
progressista de fins do século XIX e início do século XX. Essa tradição é representada, sobretudo, 
pela poética do sublime romântico, recuperada por Augusto dos Anjos e Pedro Kilkerry de modo 
particular, afinada com a dicção do grotesco e da ironia, de modo a propiciar possibilidades de con-
figuração de uma poesia idealista em uma época refratária à idealidade. Desse modo, a categoria 
do sublime, em nossas considerações, surge como mirante para avaliar a singularidade estética de 
ambos os poetas de maneira sensível a historicidade de suas obras.

Ricardo de Castilho Selke
• Monteiro Lobato e seus críticos



1154

Monteiro Lobato (1882-1948) foi um intelectual de diversas facetas. Editor de livros, autor de obras 
infanto-juvenis e adultas, empresário do ramo petrolífero – não faltaram idéias e projetos ao autor. 
Um aspecto negligenciado de sua vida e obra foi a sua relação conturbada com outros intelectuais 
brasileiros de seu tempo, grande parte deles desconhecida do público contemporâneo. Esses inte-
lectuais foram os seus críticos: autores que não concordaram com as opiniões e projetos de Lobato, 
buscando retratá-lo de distintas maneiras: um racista, antipatriótico e ingênuo acólito dos Estados 
Unidos. Nosso objetivo será analisar a relação de diálogo entre o contexto histórico, o autor e seu 
público, dando ênfase aos dois últimos.

Denilson Botelho de Deus (Universidade Federal de São Paulo - Unifesp)
• Numa e a Ninfa: o Brasil republicano no romance de Lima Barreto

Analisar as condições em que se produziu e circulou o romance Numa e a Ninfa sugere a possibi-
lidade de nos distanciarmos das concepções que enxergam a literatura como fruto de um gênio 
criador e da inspiração, ou de um gênero narrativo pós-moderno. Este foi o terceiro romance do 
literato carioca publicado. Antes de tornar-se um livro, Numa e a Ninfa – seguramente o romance 
menos conhecido e comentado deste autor - chegou ao público no formato folhetim, nas páginas 
do jornal A Noite, entre 15 de março e 26 de julho de 1915. Sua escrita deu-se ao longo de 25 dias 
consecutivos do ano anterior, em 1914. Afastado do serviço público por uma licença médica, Lima 
Barreto retoma o conto com o mesmo título, publicado na Gazeta da Tarde, em 3 de junho de 
1911, para transformá-lo num novo texto ficcional. Segundo Francisco de Assis Barbosa, biógrafo 
do escritor, trata-se de um romance em que “acentuam-se os pendores do panfletário” e, mais do 
que isso, teria sido um “romance de encomenda, escrito para ganhar dinheiro”. Este fato evidencia 
que Lima Barreto fazia da literatura um trabalho, um meio de vida através do qual buscava se esta-
belecer e ser reconhecido entre os literatos do seu tempo. Em torno de Numa e a Ninfa existe um 
laborioso empenho de criação literária, marcado pelas posições políticas do escritor e a aborda-
gem crítica dos primeiros tempos republicanos que vivenciou. Esta comunicação pretende analisar 
as possíveis motivações envolvidas na produção do livro, os significados dessa obra, sua relação 
dialética com a sociedade e o seu grau de intervenção naquela realidade do Brasil da Primeira 
República. Afinal, a proposta aqui desenvolvida é um exercício de pesquisa no campo da história 
social e consiste em tomar a literatura como uma forma concreta de intervir e participar do movi-
mento da história.

Ana Carolina Huguenin Pereira (UERJ/FFP)
• A literatura russa entre “centro” e “periferia”

Inserido em contexto histórico específico, F. Dostoiévski testemunhou e recriou, através da literatu-
ra, misérias e contradições de um país que se modernizava, combinando influências estrangeiras a 
tradições próprias. Os processos históricos de modernização envolveram profundas e abrangentes 
transformações culturais, científicas e sócio-econômicas. Na vanguarda deste amplo movimento 
de redefinições, a Europa ocidental exerceu grande impacto material e intelectual sobre a Rússia 
oitocentista. A partir dos anos 1880, a literatura russa obteve grande difusão e consagração inter-
nacionais, multiplicando-se o número de leitores e a influência das obras dostoievskianas. Nes-
te contexto, a produção literária de um país considerado “atrasado” ou “periférico” em relação 
aos grandes centros industriais europeus transportou-se das “margens” – simbólicas e fronteiriças 
– para ocupar lugar de destaque no “centro” da modernidade oitocentista. O trabalho tem por 
objetivo apresentar reflexões críticas desenvolvidas por Dostoiévski, através da literatura, a res-
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peito da modernidade europeia e dos processos históricos de modernização russa. Recorrendo 
ao literato, pretende-se defender a hipótese de que a modernidade, enquanto processo histórico 
amplo, ambivalente e múltiplo, não guarda definições ou “centros” estáticos, em oposições rígidas 
a localidades “periféricas”, mas engloba uma grande variedade humana em círculos “concêntricos”, 
no âmbito de um tenso e variado diálogo.

Felipe de Paula Góis Vieira (IFCH - UNICAMP)
• A construção do passado hispano- americano em El arpa y la sombra de Alejo Carpentier

O trabalho tem por objetivo analisar o romance El arpa y la sombra (1979) do escritor cubano 
Alejo Carpentier, em particular, a forma pela qual o autor reconstruiu um dos principais perso-
nagens da trama do Descobrimento da América: Cristóvão Colombo. A investida em temas do 
passado hispano-americano foi constante na narrativa hispano- americana da segunda metade do 
século XX. Nomes como o já citado Carpentier, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos 
Fuentes ou Julio Cortázar (para citar apenas os literatos mais influentes do circuito intelectual do 
realismo mágico), na tentativa de atribuir sentidos à realidade histórica do continente, elegeram te-
mas históricos e justificaram suas narrativas através da consulta aos arquivos e de densa “pesquisa 
histórica”. Ao transpor processos históricos para a narrativa literária, tais autores elaboraram textos 
que ultrapassaram a fronteira do literário e encontraram ressonância dentro da história política do 
continente. Este ó caso, por exemplo, do Colombo de Carpentier. Nesse sentido, o objetivo deste 
trabalho é percorrer os caminhos que entrelaçam História e Literatura dentro da obra citada.

Ivia Minelli (Universidade Estadual de Campinas)
• A formação do cânone literário argentino e a Biblioteca Criolla de Robert Lehmann-Nitsche: 

sobre o discurso do nacional na virada do século XIX para o XX
A proposta desse artigo é analisar um momento da história argentina em que os embates pela 
canonização literária coincidem com o novo momento político e cultural vivido no país, frente às 
questões modernistas da virada do século XIX para o XX. As articulações do período favoreceram 
à circulação de folletos gauchescos e de revistas criollas, registros impressos cuja herança gaucha 
marca uma voz popular e que, por isso, teriam sido silenciados por um campo intelectual deflagra-
dor dos dispositivos culturais. Portanto, construir um diálogo crítico entre as produções gauchesca 
e os motivos da elite letrada na Argentina torna-se importante para reaver a pluralidade do debate 
intelectual próximo ao Centenário de independência. E a base documental para esse exercício é a 
Biblioteca Criolla de Robert Lehmann-Nitsche, acervo compilado pelo estudioso alemão durante 
sua estadia na Argentina, de 1897 à 1930, e que preserva hoje o maior número de exemplares co-
nhecidos sob essa vertente criollista.

Warley Alves Gomes (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Mariano Azuela: a literatura da Revolução Mexicana entre o conservadorismo e a liberdade

O objetivo do trabalho é analisar a atuação intelectual do escritor mexicano Mariano Azuela a par-
tir da década de 1930. Mariano Azuela foi o autor de “Los de abajo”, obra literária selecionada por 
intelectuais e políticos mexicanos como a representação literária máxima da Revolução Mexicana. 
Não obstante, Azuela dedicou o resto de sua vida a criticar o governo pós-revolucionário mexica-
no, desde os anos 1920 até a sua morte, em 1952. 
A partir da década de 1930, as críticas do escritor passaram a ganhar tons cada vez mais conserva-
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dores, baseados em concepções tradicionais sobre a família, o lugar da mulher, as práticas religiosas 
etc. Ainda assim, Mariano Azuela foi um grande defensor da liberdade, que a via cada vez mais 
ameaçada no México. Esta defesa pela liberdade foi o ponto de partida para as críticas feitas aos 
políticos revolucionários, vistos por Azuela como corruptos e repressores, que usavam da “coisa 
pública” para satisfazer suas vontades privadas.
Ao analisar a trajetória de Mariano Azuela em suas duas últimas décadas, busca-se mostrar as mu-
danças - a princípio sutis - em seu posicionamento político, além de entrelaçar a vida do intelectual 
mexicano com a história da Revolução Mexicana. Azuela, assim como Balzac na França, preocu-
pou-se por representar os principais tipos sociais mexicanos em suas obras literárias. Através des-
ses tipos sociais, Azuela manifestou sua insatisfação tanto com o Estado como pela sociedade que 
se formou no México após a revolução de 1910. Por fim, o trabalho mobiliza diversos conceitos 
como o de “conservador”, “liberalismo”, “democracia” e “revolução”

Maria Antonia Girardello Gatti (Harvard University)
• De caso de polícia a caso de política externa: redes de literatura e inteligência

No período em que a literatura brasileira questionava-se sobre o engajamento do escritor e o mun-
do polarizava-se, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dedicava muito tempo em analisar roman-
ces do “hemisfério oeste”. Enquanto escritores eram pressionados a escolher lados, o olhar pragmá-
tico da polícia prestava especial atenção àqueles que pareciam não se enquadrar em nenhum dos 
dois. Partindo de fontes primárias percebemos que, assim como para um historiador materialista 
da literatura, para a polícia estadunidense certas obras literárias tinham de ser lidas atentamente 
porque eram fonte sobre um contexto. Este ensaio refletirá sobre possíveis abordagens dos parale-
los entre política e literatura no que diz respeito a polarização e exceção no pós-Segunda Guerra, 
observando-se as redes entre escritores de esquerda (porém não comunistas) e as redes policias 
sobre os mesmos. As trocas de ideias entre uns e outros apontam para uma mesma constatação: as 
zonas fronteiriças ideológicas do mundo polarizado do século XX eram foco de atenção, e as inter-
secções entre história e literatura eram relevantes para a compreensão e definição destes espaços 
intermediários. Em obra recente, Robert Darnton (2014) examina o modo como o estado “molda” 
a literatura, e identifica que desde a França do Antigo Regime, a leitura mais atenta feita pelos cen-
sores era a das obras mais ambíguas, aquelas que não eram declaradamente contra o rei. A partir da 
análise de fichas do FBI, concluímos que no olhar estadunidense da literatura foram feitas leituras 
atentas às sutilezas e ambivalência política, enriquecendo a compreensão de um contexto am-
plo de conversas cruzadas. Entendendo a literatura como sistema (Candido, 1957), ou seja, como 
mais que a manifestação literária em si, mas como parte de um complexo de articulações e parte 
intrínseca de um conjunto maior, propomos uma metodologia que pense em redes intelectuais e 
policiais. Mapeando essa conexões, podemos visualizar a literatura de que falou Antonio Candido 
a respeito dos escritores brasileiros, e a literatura de que fala Darnton sobre o manuseio dos livros 
por parte do estado. Desde as correspondências secretas entre polícia e embaixadas até cartas e 
traduções entre escritores são documentos para a construção de redes que mostram aproxima-
ções e distanciamentos de ideais nas linhas cruzadas do estado estadunidense voltado para a lite-
ratura dentro e fora de suas fronteiras.

Michelly Cristina Silva Leite (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH/USP)
• Meu lugar escuro: o novo noir e a visão de História do Quarteto de Los Angeles, de James 

Ellroy
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A presente comunicação tem como objetivo apresentar a pesquisa de Doutorado da aluna, que 
analisa quatro livros do escritor norte-americano James Ellroy, vistos aqui tanto como fonte como 
possibilidade de reflexão para o exercício historiográfico. Lançados entre 1987 e 1992, os livros são: 
Dália Negra (1987), O Grande Deserto (1988), Los Angeles – Cidade Proibida (1990) e Jazz Branco 
(1992). Com a publicação de Jazz Branco, a tetralogia passou a ser comumente referenciada como 
Quarteto de Los Angeles, posto que as quatro histórias têm a cidade californiana entre os anos de 
1943 a 1959 como cenário.
Os livros de Ellroy, remontando a seu primeiro romance, Brown’s Requiem, lançado em 1980, apre-
sentam elementos clássicos do romance policial, mais especificamente do hard-boiled, a vertente 
estadunidense do gênero, cunhada por Ernest Hemingway com o conto Matadores, de 1927, e 
consagrada por autores como James M. Cain, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross Macdo-
nald e Joseph Wambaugh. No Quarteto, como em outros livros do gênero, um assassinato ou uma 
série de homicídios inauguram uma investigação longa e difícil; a violência e a crueldade exacerba-
das dão o tom tanto na execução do(s) assassinato(s) como nas medidas dos policiais escalados 
para desvendar o(s) crime(s); e abundam menções aos vícios e prazeres cujo acesso é facilitado nas 
metrópoles – neste caso na emblemática Los Angeles, fronteira da expansão a Oeste e cidade ao 
mesmo tempo das oportunidades e dos sonhos, bem como da frustração e do desespero.
Além do inegável prazer da leitura causado pela combinação dos elementos acima mencionados, 
as obras de Ellroy tornam-se interessantes para o historiador especialmente por dois motivos. Em 
primeiro lugar, o autor estabelece uma aproximação sui generis com o passado, entrelaçando per-
sonagens fictícios e reais em suas tramas, inserindo-os por sua vez em eventos reais da história da 
cidade. Em segundo lugar, seus romances são capazes de instigar uma reflexão sobre a disciplina de 
História, dado que a linguagem e narrativa ali contidas muitas vezes se aproximam daquelas vistas 
no texto historiográfico e, posto que, como nos diz a chamada “Nova História Cultural”, tanto a 
história como a literatura “são campos de produção textual” (PINTO, Júlio Pimentel, 1998: 159).
A maneira de lidar com o passado, nova e altamente pessoal – uma vez que a mãe do autor, Ge-
neva Hilliker Ellroy, morreu em circunstâncias semelhantes à vítima de Dália Negra, afastam dessa 
forma a obra de Ellroy dos autores considerados “clássicos” do hard-boiled, inaugurando assim 
uma nova fase na literatura do gênero, ao mesmo tempo que, para a História, desafia-nos a refletir 
sobre certos dogmas da disciplina e a noção de “verdade” nela imbuída.

Mateus Barroso Sacoman (Prefeitura Municipal de Lucélia / Governo do Estado de SP)
• O romance e o papel do escritor para Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa é um importante escritor e intelectual peruano que foi laureado com o Prêmio 
Nobel de Literatura no ano de 2010, tornando-se uma das principais figuras intelectivas da Améri-
ca Latina contemporânea. Muitos de seus romances foram influenciados pela sua percepção sobre 
a sociedade peruana e suas próprias experiências, tendo como pano de fundo os problemas sociais 
de seu país natal e até mesmo de outras nações. Por suas obras, principalmente as das décadas de 
1950 e 1960, estarem imersas em uma tentativa de representação do real, unem ficção, interpreta-
ção social e autobiografia, revelando as impressões de um intelectual que vivenciou efusivamente 
os problemas e as dificuldades econômicas, políticas e sociais nesse período no Peru. Dessa forma, 
o presente trabalho visa analisar de forma sintética as concepções de romance e do papel do es-
critor para Vargas Llosa, porque é através de seus livros que intervém também em sua sociedade, 
enquanto literato engajado, utilizando-se de suas ficções como um instrumento de expressão de 
sua inquietude intelectual. Vale ressaltar que o escrito elaborado aqui é fruto de um dos capítulos 
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que compõem a dissertação “Da serra à costa: migração e modernização peruana na obra de Ma-
rio Vargas Llosa (1950-1960)” defendida em setembro de 2014 no campus da Unesp na cidade de 
Franca.

Alexandre Lazzari (UFRRJ)
• Sobre gaúchos e vaqueiros: poesia popular e nacionalismo literário segundo escritores de 

duas províncias brasileiras.
O jovem jornalista e crítico literário riograndense Alcides Maya publicou, em 1900, uma coletâ-
nea de artigos já apresentados na imprensa de Porto Alegre. No texto intitulado “O Rio Grande 
mental” fez uma veemente defesa da performance intelectual e literária dos riograndenses, a qual 
considerou menosprezada por críticos do Rio e por literatos do “Norte”, como o cearense Adolfo 
Caminha. Em sua visão, o “gaúcho” dos pampas e da poesia popular seria o grande representante 
da “mestiçagem nacional” e suas qualidades raciais vinculadas ao clima e ao meio geográfico faziam 
dos riograndenses um povo de guerreiros e também de poetas. Sua opinião em boa parte ecoava 
as pregações do professor Apolinário Porto Alegre, um veterano mentor de jovens escritores locais 
dedicado naquele momento à coleta do “cancioneiro” e do vocabulário popular riograndense. Os 
esboços de uma literatura “gaúcha”, curiosamente, muito deviam a outro escritor cearense, o cé-
lebre José de Alencar, quer pela imitação do estilo de seus romances indianistas, quer pela recusa 
de uma obra como “O gaúcho”, a qual provocou repulsa na província e estimulou tentativas de 
compor uma narrativa dos costumes “gaúchos” considerada mais autêntica. E no outro extremo 
do Império, na província do Ceará o estilo alencariano entusiasmou jovens escritores a debater o 
nacionalismo literário e fazer experimentações nesse campo, até mesmo contra o próprio Alencar, 
como foi o caso de Franklin Távora. Os debates em torno da figura do vaqueiro ou sertanejo do 
norte tiveram um caso exemplar na crítica de Araripe Junior aos estudos e compilações da poesia 
popular dos vaqueiros cearenses, tais como as obras de Juvenal Galeno e as cartas do “Nosso can-
cioneiro” publicado por Alencar. O crítico ali desenvolve um olhar menos otimista que os seus pa-
res do extremo sul a respeito de uma síntese racial e cultural inspiradora de uma identidade coleti-
va, tal como manifestada nos rudes costumes, poesias e lendas do mundo dos vaqueiros. É preciso 
observar que o próprio Alcides Maya, em uma fase posterior, já inserido no ambiente literário do 
Rio de Janeiro, deixará de lado a exaltação pura e simples e publicará “Ruínas vivas”, livro de contos 
que retratam uma certa decadência do gaúcho dos pampas riograndenses. Este trabalho pretende 
apontar relações, similaridades e diferenças entre os debates do nacionalismo literário gerados nas 
duas províncias/estados brasileiros nas últimas décadas do século XIX. Faz parte de um projeto de 
pesquisa sobre a incorporação da cultura dos trabalhadores do campo na construção literária de 
identidades regionais e suas repercussões no ambiente literário da capital do país.

Larissa da Costa Oliveira (Universidade Federal de São Paulo)
• “O bobo” e a secularização das origens de Portugal em Alexandre Herculano

Esta apresentação é parte da pesquisa de mestrado intitulada “A construção da nação portuguesa 
em Alexandre Herculano na primeira metade do século XIX”, na qual se estuda um romance his-
tórico deste autor, chamado “O bobo” (1843). Neste romance procurou-se compreender de que 
modo Herculano selecionou um período particular do passado português – a história medieval – e 
como o utilizou na construção de sua noção de nação portuguesa e do sentimento nacional. Para 
tal, realiza-se o diálogo entre a obra, a biografia do autor e o contexto vivenciado por ele, particu-
larmente atentando para o enraizamento do liberalismo em Portugal. Este romance foi escolhido 



1159

por tratar dos acontecimentos anteriores e imediatamente posteriores à batalha na qual o então 
príncipe Afonso Henriques derrotou sua mãe, rainha D. Tereza, período tido como independência 
portuguesa.
O recorte realizado para esta apresentação tem por objetivo discutir o papel do personagem D. Bi-
bas, bobo da corte que definiu o resultado da batalha no romance e, por conseguinte, o “destino de 
Portugal”, conforme escreveu Herculano. Procurou-se realizar um diálogo entre este personagem 
e o embate oitocentista em torno da secularização das origens de Portugal, assinalando a preocu-
pação do autor com a recuperação do que seriam consideradas por ele como tradições e valores 
portugueses reveladores da “alma nacional”, o que também significava tentar legitimar a existência 
de Portugal enquanto nação independente.

Ana Flávia Cernic Ramos (Universidade Federal de Uberlândia)
• A filosofia “Brás Cúbica” nas crônicas de Machado de Assis: os embates de Lélio sobre 

ciência, raça e retórica (1883-1886)
Foi em meio a um contexto de grandes agitações políticas e sociais sofridas pelo Brasil nas últimas 
décadas do século XIX, oriundas especialmente da crise vivida pela ordem escravocrata e paterna-
lista, que a intelectualidade brasileira experimentou a chegada e a difusão de novos modelos filo-
sóficos e científicos europeus ao país. Teorias como Evolucionismo, Darwinismo Social, Positivismo 
tornaram-se moeda corrente não só nos institutos produtores de ciência, mas também na política, 
nos debates literários e nas explicações sobre o futuro da nação. Questões como raça e cultura en-
trelaçavam-se na construção de um modelo teórico-metodológico que explicasse as diferenças so-
ciais existentes no Brasil. A proposta desta apresentação é analisar como Machado de Assis, através 
do personagem-narrador Lélio, criado para a série de crônicas “Balas de Estalo”, interpretou a difu-
são dessas teorias científicas no país. Publicada no jornal carioca Gazeta de Notícias, essa série de 
crônicas acompanhou discussões políticas importantes que marcaram os anos de 1880, tais como 
a criação de uma nova lei emancipacionista e os projetos imigrantistas então defendidos por parte 
da intelectualidade nacional. Lélio, pseudônimo usado por Machado na série, apropriando-se de 
um “método de investigação” que remontava, de certa forma, à questões presentes em coletâneas 
de contos como Papéis Avulsos e em romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), 
comentará o papel e o impacto de tais ideias nos acontecimentos cotidianos da sociedade brasilei-
ra. Ao tratar dos mais variados assuntos, entre eles a venda de vinhos falsificados no Rio de Janeiro 
e a vinda de imigrantes chineses para o Brasil, ele investigará os sentidos políticos dessas ideias. 
Se como todo texto, como todo discurso, essas teorias estavam imbuídas de projetos políticos 
específicos, elas deveriam ser submetidas ao crivo da subjetividade e não tratadas como verdades 
absolutas e indiscutíveis. Chamado de “baleiro filósofo” por seus companheiros de série, Lélio, fiel 
a um “programa” temático e formal apresentado já em sua primeira crônica para as “Balas de Es-
talo”, buscava compreender, entre outras coisas, as fronteiras existentes entre a ciência e a retórica, 
questionando a forma como uma determinada classe social havia se apropriado dessas ideias para 
legitimar as desigualdades entre os homens.

Marcos Rogerio Cordeiro (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Altos e baixos do liberalismo na obra de Machado de Assis - fase inicial

Machado de Assis começou a escrever crítica de maneira regular em 1856, quando contava dezes-
sete anos. Dedicou-se, então, ao teatro e à literatura, fazendo intervenções que logo alcançaram o 
público que acompanhava as produções nestes dois campos. Seus argumentos giravam frequen-
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temente em torno de algumas questões que, para ele, mostravam-se fundamentais e inseparáveis: 
(a) o aspecto construtivo das artes, primando pela coerência, envergadura reflexiva e qualidade 
técnica; (b) correspondência - observando o item anterior - entre as artes e a sociedade, com-
preendendo-as como fator de desenvolvimento e aperfeiçoamento recíprocos; (c) defesa de um 
nacionalismo crítico que pressupunha, por sua vez, a mencionada correspondência.
Pelo diagnóstico que faz e pelas proposições que apresenta, percebe-se uma adesão um tanto 
distanciada, mas firme, aos princípios liberais que inspiravam os setores mais progressistas da so-
ciedade brasileira no século 19. O intuito era formar as bases de uma sociedade democrática e 
esclarecida, que tivesse as artes (notadamente o teatro e a literatura) como parâmetro dessa trans-
formação, que, afinal, elas vinham promover. Essas ideias eram apresentadas nos textos de crítica 
de Machado, bem como nas crônicas, onde ele desenvolvia a apreciação das artes de modo sério 
e compenetrado, apesar da forma galhofeira e da estrutura irônica que muitas vezes essas crônicas 
apresentam.
Essa concepção de arte e sociedade vai ganhando corpo até meados de 1870, quando o escritor co-
meça a desmontar o aparato ideológico do liberalismo e a mostrá-lo do avesso. Esse período coin-
cide com o início da atividade de Machado como romancista, que faz parte do projeto liberal do 
escritor: o romance, gênero moderno e burguês por definição, se mostra, num primeiro momento, 
como o veículo adequado de formalização artística dos impasses do liberalismo com sua defesa do 
indivíduo, das relações sociais civilizadas, do reconhecimento do mérito, das possibilidades do tra-
balho livre e da ascensão econômica. A partir da metade de 1870, inicia-se o desmascaramento do 
liberalismo através dos personagens que o representam. A visão sobre o presente brasileiro muda 
e com ela nasce a percepção dos conflitos, acomodados sobre um refinamento tosco, embora 
funcional. Ao mesmo tempo, relativiza-se muito a maneira de inserir as artes no rumo do esclare-
cimento e da qualidade técnica.
O interesse dessa comunicação é, pois, discutir os aspectos programáticos desse movimento in-
telectual que se processou no maior escritor brasileiro, e, pontualmente, confrontá-los com o re-
sultado artístico, isto é, as linhas gerais de seus romances iniciais: “Ressurreição” (1872), “A mão e a 
luva” (1874), “Helena” (1876) e “Iaiá Garcia” (1878).

Daniela Magalhaes da Silveira (Universidade Federal de Uberlândia)
• Descrença ou abstenção eleitoral: o narrador machadiano e a participação popular em 

eleições nos primeiros anos da República
Machado de Assis, entre 1892 e 1897, publicou na Gazeta de Notícias a série de crônicas “A Se-
mana”. Em sua primeira crônica, publicada no dia 24 de abril de 1892, o cronista comentou sobre 
o processo eleitoral que transcorria naquele momento. Isso aconteceu depois de o jornal ter no-
ticiado, ao longo da semana anterior, os encaminhamentos em torno do preenchimento da vaga 
ocorrida a partir da renúncia de João Severiano da Fonseca. Ao verificar a baixa participação do 
eleitorado em um momento tão importante para a construção da jovem República brasileira, o 
narrador da série considerava as diferenças entre deixar de votar por descrença, ou seja, “um fenô-
meno alheio à vontade do eleitor”, ou se a ausência do eleitorado poderia ter sido proposital. Mais 
adiante, em 24 de julho de 1892, com o surgimento de uma nova vaga para deputado na capital 
federal, Machado de Assis retoma a temática e, mais uma vez, sob o viés da baixa participação no 
processo. Ao eleger essa questão como temática interessante e que deveria ser discutida, o narra-
dor de Machado de Assis polemizava com os articulistas do jornal que servia de suporte à sua série, 
questionando outros posicionamentos ali mesmo apresentados. Com isso convidava os seus leito-
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res à reflexão sobre a forma como a República brasileira era conduzida pela classe política logo em 
seus anos iniciais. O artigo proposto tem como objetivo acompanhar as discussões ocorridas na 
Gazeta de Notícias, mostrando como Machado de Assis recorria ao jornal para elaborar sua última 
e mais longa série de crônicas. Além disso, pretende mostrar como essa temática ajudou na própria 
construção da série e de um narrador que, embora alegasse pouco conhecimento sobre a questão, 
parecia assumir uma posição social bem clara. Esta será mais uma oportunidade de vislumbrar um 
Machado de Assis às voltas com uma questão política de extrema importância e de demonstrar 
como a literatura brasileira oitocentista acontecia em meio a artigos de jornais, colocando em sus-
pensão as barreiras entre realidade e ficção.

Cristina Ferreira (Universidade Regional de Blumenau - Furb)
• Literatura e Política em José de Alencar: as Cartas de Erasmo e o Imperador (1865-1871)

No Brasil oitocentista, alguns homens de letras utilizavam o romance como um meio de divulga-
ção da cultura nacional, com o propósito de estabelecer as bases de uma tradição autenticamente 
brasileira para consolidar a Nação. José de Alencar publicou uma série de romances destinados à 
consolidação da literatura brasileira, inúmeros artigos de jornais e cartas abertas, editadas no final 
dos anos de 1860 e início de 1870. O interesse dessa pesquisa está circunscrito no estudo da relação 
entre história e literatura, cujo documento base são as correspondências publicadas por José de 
Alencar ao Imperador D. Pedro II. Na primeira série (1865), composta por onze cartas, intitulada 
Ao Imperador, Cartas de Erasmo o autor apelava ao Monarca para intervir e “tirar a nação da crise 
política, moral, militar e financeira”, temática recorrente também na imprensa, diante das refor-
mas políticas e sociais que estavam em voga nesse período. Na terceira e última série (1867-68), 
composta por sete cartas, intitulada Ao Imperador, Novas Cartas Políticas de Erasmo, a emanci-
pação dos escravos era um tema predominante na abordagem, em consonância com os debates 
e querelas políticas sobre o assunto em todos os recantos do Brasil. Sua linha mestra de argumen-
tação apontava para uma oposição quanto à intervenção estatal nos debates políticos em torno 
da escravidão e, por extensão, estava convicto de que esse assunto deveria ser discutido na esfera 
privada. Sua proposta era tomar o fim da escravidão como um acontecimento “natural”, portanto, 
sem violências ou rompimentos abruptos, para conservar intactas as relações de dependência en-
tre a população cativa e os senhores de escravos. As Cartas de Erasmo partiram das experiências de 
Alencar e suas interações em relação à vida social e política de seu próprio tempo, portanto, não 
eram uma representação literal, mas sim uma narrativa que expressava os múltiplos sentidos evo-
cados no entrecruzamento da realidade com a escrita literária. Na obra de José de Alencar a com-
plexidade dos debates em torno da escravidão expressavam suas inquietações acerca dos temas e 
sua divulgação na imprensa era um vetor importante para a formação da opinião pública. Diante 
do exposto, é possível afirmar que Alencar idealizava as supostas boas relações interclassistas e, ao 
mesmo tempo, apesar de monarquista convicto, direcionava suas críticas ao próprio Imperador. 
Tais embates da política imperial, iniciados em 1860 para discutir as reformas e a possível erradi-
cação da escravidão, tornam-se uma temática privilegiada e possibilitam analisar os sentidos das 
narrativas de José de Alencar em cotejo com as proposições imperiais, tanto em relação à legislação 
quanto aos próprios debates acalorados em torno do início da emancipação dos escravos no Brasil.

Patrícia Trindade Trizotti (UNESP)
• O folhetim nas páginas do Correio Paulistano (1854-1940)

Durante o século XIX, a adoção da rubrica folhetim ocorreu de forma gradual nos impressos euro-
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peus e constituiu-se como um espaço diversificado que abrigou textos de natureza variada, como 
crônicas, romances, críticas teatrais, poesias, biografias, charadas, anúncios e programas de espetá-
culos. No Brasil, o primeiro periódico a inseri-lo em suas páginas foi o Jornal do Comércio (1839), 
que logo passou a oferecer aos seus leitores romances, publicados ao longo de várias semanas. Des-
de então, os nossos jornais reservavam espaço em suas páginas para o folhetim que assim como no 
velho continente, também estampava diferentes gêneros textuais. Os romances, sempre associa-
dos ao mesmo, só se tornaram predominantes décadas mais tarde. No caso paulista pode-se des-
tacar vários jornais que a adotaram a rubrica, entre eles o Correio Paulistano (1854 - 1963), órgão 
fundado por Joaquim Roberto de Azevedo Marques. Assim, o objetivo da presente comunicação 
é analisar o espaço denominado folhetim, destacando suas transformações e adaptações ao longo 
da trajetória do Correio, além de enfocar outras questões pertinentes ao tema.

Luiz Alberto de Souza (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Reinventando a Literatura Nacional: aspectos do debate estético brasileiro durante a década 

de 1880
A conjuntura do debate estético, durante a década de 1880, acompanhava as altas temperaturas 
das discussões políticas. Fazia tempo que as musas já não tinham um mínimo de sossego, e, nos 
bares e nos cafés, frequentemente se falava tão alto sobre poesia quanto do último gabinete mi-
nisterial, da legitimidade da escravidão ou das vantagens e desvantagens da república por sobre a 
monarquia. Ser escritor, no Brasil do final dos Oitocentos, significava, portanto, para muitos, tomar 
parte num esforço percebido como sumamente importante e, para alguns, ainda nem sequer ini-
ciado: realizar a literatura brasileira. Esta comunicação trata do modo como os intelectuais brasi-
leiros do final do século XIX compreendiam as relações entre literatura e sociedade no contexto da 
crise do Segundo Reinado. Mais precisamente, busca identificar o debate em torno das letras e das 
artes como um dos elementos constitutivos dos diferentes programas de reformas que, a partir da 
década 1870, mobilizaram uma boa parte da nossa intelligentsia. Discussão que evidencia, entre 
outras coisas, o papel dos escritores enquanto agentes definidores de uma certa ideia de Brasil 
moderno.

Silvia Cristina Martins de Souza e Silva (Universidade Estadual de Londrina)
• “Na linguagem clara e compreensível do povo”: história e cotidiano politizado nas poesias de 

lundus (Rio de Janeiro, segunda metade do século XIX) .
Nesta comunicação, na qual são analisadas lpoesias de lundus que foram cantados e publicados 
no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, procura-se mostrar como sers autores esta-
beleceram um diálogo entre si e seus receptores acerca do progresso e seus desdobramentos para 
o cotidiano da sociedade carioca, apresentando diferentes visões sobre o tema e procurando por 
meio delas intervir sobre a realidade do seu tempo.

Marilia Mezzomo Rodrigues
• Corpo social doente: medicina e identidade nacional na obra de Erico Verissimo

Em ‘Literatura e Sociedade’, Antonio Candido afirmou que a literatura foi fundamental para formar 
uma consciência nacional, como uma verdadeira pesquisa de problemas brasileiros, sendo as déca-
das de 1920 e 1930 exemplares nesse sentido. Assim, busquei compreender de que forma um dos 
autores que mais venderam no Brasil a partir da década de 1930, antifascista a toda prova, como 
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foi Erico Verissimo, buscou premissas médicas de seu contexto para apontar soluções a arbitrarie-
dades e desequilíbrios sociais em suas histórias. Nestas, há igualmente uma profusão de imagens 
de decomposição, degeneração, decadência física e do meio. Em seus livros, o oposto da doença 
física e também social, mais que a saúde, parece ser a medicina, representada por profissionais 
emblemáticos. Uma aparente contradição se apresenta, pois das premissas médicas do período 
tradicionalmente se enfatizam os aspectos autoritários e sua vinculação ao Estado Novo. Assim, 
é necessário compreender as adesões de artistas e intelectuais a projetos governamentais na era 
Vargas, entendendo que as motivações para isso foram variadas. Há que se perceber igualmente 
a importância de saúde, educação e literatura na construção da identidade nacional no período, 
convergindo na preocupação com o futuro das novas gerações. Hereditariedade e sagas familiares 
encontram-se num ponto dessa convergência, nas construções literárias de Verissimo, apreensíveis 
pela pesquisa do historiador, em diálogo permanente com o campo da literatura

Kelly Yshida
• Bilhete pra um operário: diálogos entre a crônica jornalística de Lourenço Diaféria, sua 

trajetória e a reabertura política
Lourenço Carlos Diaféria (1933-2008) foi cronista da Folha de S. Paulo de 1964 a 1980. Era católico, 
casado, torcedor do Corinthians Paulista e nutria grande afeição pela cidade de São Paulo, espe-
cialmente pelo bairro do Brás. Em 1977 foi acusado de infringir a Lei de Segurança Nacional pela 
publicação da crônica “Herói.Morto.Nós”, em que criticava a figura heroica de Duque de Caxias 
como representação dos militares no poder. O processo jurídico, iniciado pelo então Ministro do 
Exército, Sylvio Frota, terminou apenas em 1980, mobilizando diversas questões e críticas em re-
lação aos aparatos repressivos do governo dos militares e às demandas pela reabertura política. O 
caráter combativo de suas crônicas tornou-se mais notório com o decorrer do processo jurídico. 
Este foi acompanhado pela mídia e, a partir dele, Diaféria ganhou visibilidade em meio aos deba-
tes sobre liberdade de expressão e demandas democráticas. Além disso, era próximo da esquerda 
católica, especialmente do movimento da Firmeza-Permanente, cuja preocupação com os traba-
lhadores era primordial; do Sindicato dos Jornalistas; e tinha grande influência do cenário do Brás, 
onde emergiram suas preocupações iniciais com os operários e problemas urbanos. Assim, a figura 
do líder sindical Luís Inácio da Silva, o Lula, e a proposta do Partido dos Trabalhadores se tornaram 
caras para o cronista no sentido de uma possibilidade de mudança política de acordo com seus va-
lores e vivências. Em setembro de 1980 Lourenço Diaféria publicou “Bilhete pra um operário”, onde 
podemos perceber estas relações. Com o intuito de verificar como a crônica jornalística constrói e 
representa a realidade social, ela é analisada também na medida do diálogo com o meio em que é 
produzida. Lida de acordo com os debates que a permeiam, busca-se compreender a experiência 
do cronista a partir da elaboração literária.

Gilmário Moreira Brito (DEDC/UNEB)
• Cotidiano de Salvador nos anos 1950 em folhetos de cuíca de Santo Amaro – artigo

Este artigo trata de aspectos do cotidiano de Salvador nas décadas de 1950 e 1960 registrado em 
versos, imagens, desenhos e divulgado em praça pública a ouvintes e transeuntes de ruas, praças, 
feiras e logradouros públicos da cidade por uma recitação que chamava à atenção mediante apre-
sentação performática e abusada com as quais o poeta e comunicador popular Cuíca de Santo 
Amaro, provocava seu público, moradores de Salvador, a prestar atenção sobre acontecimentos 
políticos, sociais, econômicos, culturais que pulsavam na cidade e que selecionava para ser objeto 
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de suas narrativas poéticas. Enfrentamos o desafio de indagar a narrativa satírica e polêmica de um 
sujeito que utilizava sua habilidade poética e performática do “trovador-repórter”, como se auto-
denominava, para analisar as relações culturais e as linguagens utilizadas tanto para dialogar com 
vários grupos de moradores escrachando a moral estabelecida quanto para divulgar informações 
e fazer propaganda de casas comerciais de Salvador. Assim, utilizamos folhetos de autoria de Cuíca 
como uma das fontes, cruzando-as com informações de jornais, revistas, relatos de folcloristas, 
memorialistas, estudiosos e literatos como fontes bibliográficas do período para problematizar 
e narrar aspectos da história da cidade entre os anos 1950 a 1963; dialogamos com historiadores 
e outros estudiosos que se dedicaram a refletir sobre cotidiano, relações entre cultura escrita e 
oralidade, relações e tensões sociais, inter-relações entre culturas e linguagens, mídias e relações de 
poder, biografia, leitura, como Michel de Certeau, Roger Chartier, Paul Zunthor, Raymond Williams 
e E. P. Thompson, dentre outros, que servem de referência teórica e metodológica deste trabalho. 
Para dar conta deste desafio levantamos folhetos de Cuíca em acervos do Centro de Estudos Baia-
nos da Fundação Cultural da Bahia, do Museu Casa do Sertão da UEFS e da Fundação Casa Rui Bar-
bosa, selecionamos abordagens que versavam sobre evidencias corriqueiras emergentes apreendi-
das pelo autor, problematizando-as a partir de relações e de conflitos estabelecidas entre diversos 
grupos de moradores da cidade.

Gabriela de Oliveira Nery Costa
• Graciliano Ramos e a Revista Cultura Política

Este trabalho tem como objetivo analisar a produção de Graciliano Ramos para a revista oficial do 
regime estadonovista, a Cultura Política, especificamente na seção Quadros e Costumes do Nor-
deste. Para tanto, alguns eixos de análise serão estruturados na busca por elaborar hipóteses para 
uma das maiores, mais controversas e regulares contribuições do autor alagoano à imprensa.
Incialmente, serão apresentadas as formas como o Estado Novo encaminhara seu projeto político-
cultural, estabelecendo-o como um importante alicerce da burocracia estadonovista para a cons-
trução de uma ideia de nacionalidade, cidadania e sociedade que estivesse simbioticamente ligada 
ao Estado, configurando-o como sustentáculo e conformador de toda a ordem social.
A partir desta ideia, será apresentada uma análise de como a intelectualidade se constituíra como 
um grupo chave para a política governamental - através de uma concepção elitista e hierárquica de 
exercício da política - tentando compreender as formas como a ideologia estadonovista foi elabo-
rada, incorporando uma série de pressupostos comuns ao mundo intelectual dos anos de 1930 e 
1940. Desta forma, o Estado Novo pode tecer relações indiretas com uma série de intelectuais que 
partilhavam deste vasto conjunto de ideias, e assim, e pela ação de seus intelectuais orgânicos, tra-
balhar imensamente para trazer literatos, artistas, filósofos e cientistas para dentro de seu aparato 
técnico-burocrático.
No caso de Graciliano Ramos, serão tomadas estas considerações na tentativa de compreender 
como sua produção para Cultura Política foi estruturada. Serão analisadas as formas como Qua-
dros e Costumes do Nordeste puderam ser, ao mesmo tempo, representativos de uma visão de 
literatura engajada e típica ao autor, buscando trazer à tona o que considerava o verdadeiro povo 
brasileiro, ao passo que também coube em uma certa faceta do projeto estadonovista.
Por fim, este trabalho considerará as colaborações de Graciliano Ramos dentro da perspectiva de 
que o autor necessitava sustentar-se na capital do país quase exclusivamente através do ofício de 
escritor, tarefa árdua apesar da dinamização do mercado editorial.
No entremeio do colaboracionismo e do oposicionismo, será analisada a produção do autor alago-
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ano a partir de seu ofício como escritor, de suas concepções político-sociais e artísticas e, especial-
mente, em sua relação com regime do Estado Novo.

Anahy Sobenes
• Jubiabá: uma cartilha para feiticeiros e comunistas

O presente trabalho tem como foco a relação entre candomblé e resistência, a partir do romance 
Jubiabá. Obra escrita por Jorge Amado, um ogã que também era comunista, possui muitas pistas 
sobre essa relação aparentemente paradoxal entre religiosidade e comunismo.
O candomblé é uma religiosidade que possui aspectos rituais e históricos que podem ser consi-
derados como resistência à cultura dominante, tais como temporalidade, oralidade, entre outros. 
Porém, dentre a diversidade de resistências possíveis, uma nos interessa em particular, a resistência 
de ordem político-econômica e para a qual o autor insere um personagem especial, o orixá Exu. 
Não existe um candomblé homogêneo, mas uma diversidade das chamadas “nações” que repre-
sentam tipos diversificados de candomblé. A que nos interessa aqui, por ser a mais utilizada no 
romance de Jorge Amado é a nação iorubá. De acordo com a mitologia iorubana, Exu é o orixá do 
movimento e da transformação. É também o mensageiro dos orixás e entre estes e os humanos.
No interior da mitologia iorubana, não há o maniqueísmo presente nas tradições judaico-cristãs. 
Os orixás possuem defeitos e qualidades próximos dos humanos. Por ser um orixá ligado às discór-
dias e à sexualidade foi erroneamente assimilado à figura do Diabo cristão. Mas foi justamente esse 
personagem, o primeiro a ser homenageado nas cerimônias e também aquele responsável pelas 
mudanças, que o escritor escolheu para ser o companheiro do operário em seu despertar para a 
consciência política. 
A narrativa acompanha um personagem proveniente das classes baixas, morador do morro, rumo 
ao seu amadurecimento biológico e ideológico. Nesse processo, acaba despertando para a necessi-
dade da luta política e classista, porque unificadora das demais lutas (racial e religiosa, sobretudo).
O título da narrativa se refere ao personagem que é o pai-de-santo no romance. Trata-se do mesmo 
nome pelo qual na vida real era conhecido um pai de santo baiano. Inevitavelmente iniciaram-se 
aproximações e comparações entre os dois pais de santo, o da ficção e o da vida real. Porém, no 
decorrer da leitura poderemos perceber que são figuras muito distintas em vários aspectos, senão 
em todos, o que nos levará a possibilidade de uma referência pelo contraste, ou seja, Jorge Amado 
pretendia que não apenas o pai de santo mas todo o povo do terreiro percebesse que só acabaria a 
perseguição policial religiosa quando ingressassem em uma luta mais ampla, que envolvia a todos 
os pobres, ou seja, era classista. Assim, pretende convidar os candomblecistas para a luta política.
Trata-se de uma cartilha com a qual o escritor pretende conquistar os candomblecistas para a luta 
política e apontar aos companheiros do partido como o terreiro é um local potencialmente revo-
lucionário.

Adriano Luiz Duarte (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Pedro Maneta: Mundos do trabalho, identidade nacional

O foco deste estudo é o no 1° Concurso Nacional de Romance e Teatro, para operários, promovi-
do em 1942, pelo Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC). O vencedor, na categoria 
romance, foi Pedro Maneta de autoria de Paulo Lício Rizzo. O estudo dessa obra, bem como de 
todo o processo de realização do concurso permitirá um acesso privilegiado às imagens e repre-
sentações do que então se concebia como o mundo do trabalho, o que nele era aceitável e o que 
não era. Nesse sentido, o estudo desse concurso possibilita, simultaneamente, a discussão sobre as-
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pectos importantes do Estado Novo e seus mecanismos de decisão, bem como do modo como se 
concebia o trabalhador ideal e tudo aquilo que deveria ser combatido na consecução desse “novo 
homem” do Estado Nacional. Nesse sentido, o trabalho propõe-se refletir sobre como, no Estado 
Novo, 1937-1945, conceberam-se os múltiplos aspectos do mundo do trabalho, partindo do pres-
suposto de que esse é um dos temas centrais para a compreensão dos embates políticos e sociais 
nas décadas de 30 e 40. Assim, meu objetivo é investigar as complexas conexões entre o mundo do 
trabalho e os significados atribuídos, por diferentes atores sociais, à identidade nacional e à cultura 
popular, pilares fundantes do Estado Novo.

Guilherme Gustavo Simões de Castro (Colégio Catarinense)
• Samba de porão paulista: literatura, história e música nos anos 50

Guilherme Gustavo Simões de Castro, doutorando em História pela Universidade Federal de Santa 
Catarina.
Investigar o samba de porão. Este é o tema de estudo deste trabalho. Em São Paulo, nos anos 50, 
havia um problema estrutural: os espaços de produção, experiência e vivência de música popular 
estavam marcados por uma contraposição urbana. Uma área geográfica localizada na região do 
quadrante sudoeste que estava protegida por uma minuciosa legislação. E uma área três vezes 
maior, formada pelos bairros industriais e periferias, que estava entre uma condição legal e uma 
condição ilegal. 
Até a década de 50 os cortiços e as primeiras favelas estavam localizados nas regiões mais próximas 
aos bairros centrais no âmbito da irregularidade legal, passíveis de demolições e despejos. Poste-
riormente, estas favelas e também cortiços foram cada vez mais sendo deslocados para locais peri-
féricos, também numa condição de terrenos e imóveis legalmente irregulares, num movimento de 
crescimento em espiral e de forma caótica.
Entre 1945 e 1946, a cidade de São Paulo registrou no Fórum 8.226 ações de despejo. Em geral os 
despejados eram moradores dos antigos bairros populares e industriais próximos ao centro como 
Brás, Bexiga, Barra Funda, Lapa, Cambuci, entre outros. Estes números continuaram altos na déca-
da de 1950. Uma dedução da análise destes argumentos é a existência de uma segregação social, 
espacial e histórica no território urbano. 
Um dos tipos de registros culturais produzidos pela imaginação humana, que surgem das experi-
ências de observação da realidade, é a crônica. Além das cônicas escritas, impressas ou narradas, o 
samba é uma das formas de crônica em formato musical. Tocado e cantado em espaços como as 
vilas, cortiços, entre outros lugares, ou, a partir de 1917, gravado para se escutar em aparelhos ou 
submetidos à radiodifusão. A partir da década de 1930 passa a existir a crônica no rádio como área 
profissional ocupada pelos grandes escritores. 
Para tentar entender de maneira mais profunda este problema pretendo analisar uma crônica cha-
mada “Conflito na Barra Funda”, escrita por Osvaldo Moles e publicada no livro “Piquenique Classe 
C”, 1962. O interesse é pela expressão “samba de porão”, contida nesta crônica. As referências aos 
“sambas de porão” são raras e se resumem na sequência de ações, enredos e contextos, imagens 
mentais fictícias na crônica “Conflito na Barra Funda”. As noitadas de samba os espaços sociais 
onde ocorriam as experiências dos personagens. 
A partir da análise desta crônica aliada com outros estudos sobre a cidade de São Paulo em dife-
rentes áreas como história, literatura, música, comunicação, arquitetura e urbanismo, pretendo 
investigar e refletir a história
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Marisângela Terezinha Antunes Martins (UFRGS)
• Uma reflexão sobre a ficção de Justino Martins na “Revista do Globo” (Porto Alegre/Estado 

Novo)
Esta comunicação apresenta alguns resultados do projeto de pesquisa “A trajetória de Justino Mar-
tins na Revista do Globo (Porto Alegre/1939-1947)”, cujo objetivo é analisar as regras que pauta-
vam o universo literário na capital do Rio Grande do Sul nas décadas de 1930 e 1940 a partir da tra-
jetória do jornalista Justino Martins na Revista do Globo. Militante do Partido Comunista do Brasil 
(PCB), ao assumir a direção do quinzenário, Martins promoveu uma série de mudanças em sua 
linha editorial e se constituiu em figura estratégica para a consagração de romancistas, contistas e 
poetas comunistas no estado, tanto mais pelo papel central da Editora, da Livraria e da Revista do 
Globo no cenário cultural gaúcho. No presente trabalho, exploramos contos e novelas produzidos 
e publicados por Justino Martins no impresso sob sua direção. Nosso propósito é avaliar como seus 
textos ficcionais se inseriram e dialogaram com o universo literário porto-alegrense no contexto 
estado-novista.

077. História, memória e práticas educativas no ensino de história, na história da 
educação e na educação patrimonial
Coordenação: Helenice Ciampi e Alexandre Pianelli Godoy

Resumo: A proposta deste simpósio temático é a de reunir trabalhos que enfoquem as relações 
entre história, memória e práticas educativas de modo a conferir peso e abrangência significativos 
às pesquisas e relatos de experiência que tratem do ensino de história, da história da educação e da 
educação para o patrimônio cultural. Pensar as trocas, negociações e conflitos entre as represen-
tações da memória e historiográficas no âmbito das práticas educativas é fundamental em nosso 
atual regime de historicidade presentista (HARTOG, 2013) que reduz a compreensão dos fenôme-
nos sociais aos abusos da memória (TODOROV, 2000) e do esquecimento (RICOEUR, 2007). Den-
tro desse contexto, é fundamental rediscutir as finalidades das práticas dos professores de história 
nas diferentes culturas escolares (VIÑAO, 2006), da emergência práticas educativas diferenciadas 
na longa duração da forma escolar (VICENT; LAHIRE; THIN, 2001) e das ações educativas em ins-
tituições de patrimônio de modo a dialogar saberes, seus sujeitos e suas memórias nos mapas da 
interculturalidade (CANCLINI, 2005).
Justificativa: O simpósio temático se insere na proposta geral do evento ao possibilitar a reflexão 
sobre a produção do conhecimento histórico escolar e acadêmico e sua circulação e divulgação 
no espaço público. As práticas educativas são compreendidas como o elo entre a produção do 
conhecimento histórico e a forma como é apropriado pela sociedade. Nesta transição está em 
jogo o modo como os professores de história lidam com as representações historiográficas no 
processo de mediação didática em sala de aula e como seus alunos recepcionam tais conheci-
mentos em uma sociedade que elege o presente como único horizonte explicativo. Este presente 
onipresente parece conferir maior importância às representações da memória que reencenam a 
história para atender interesses imediatos do consumo, do hedonismo e da consagração da indi-
vidualidade contemporânea. Neste sentido, é fundamental que as representações historiográficas 
e da memória sejam problematizadas nas práticas de sala de aula para que o conhecimento his-
tórico reestabeleça seu potencial crítico e que as memórias dos sujeitos possam se manifestar de 
maneira plural e heterogênea. Tal é o papel também da documentação de práticas na história da 
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educação que nos ajudem a compreender processos educativos que ao questionarem as institui-
ções escolares acabaram reforçando a forma escolar como um modo de socialização no espaço 
público redundando em conflitos e tensões nas culturas escolares. É o que se verifica hoje na va-
lorização das tradições orais, das diferentes memórias e linguagens em sala de aula, mas que ao 
serem escolarizadas ganham uma gramática, uma escrita, que dificilmente consegue apreender o 
modo como operam outras formas de conhecimento não escriturárias antigas ou contemporâne-
as. Deste modo, a educação para o patrimônio também é fundamental para estabelecer a relação 
entre os saberes sociais, os conhecimentos acadêmicos e as práticas escolares. As ações educativas 
em museus, arquivos, parques ecológicos e sítios arqueológicos vêm se constituindo com base em 
uma nova concepção do público na gestão, participação e preservação dos bens culturais. Partindo 
das memórias e conhecimentos do público sobre determinado bem cultural conseguem dialogar 
seus saberes com o conhecimento sistematizado pela produção científica de modo que sejam cria-
dos pontos de intersecção e comunicação que tornem significativos a valorização do patrimônio 
porque pertencente a uma coletividade. Porém, em todo processo comunicativo há divergências, 
dissensões e desconexões que devem ser levados em consideração, pois chamam atenção à inco-
mensurabilidade das trocas, dos acordos e das negociações culturais. Resta saber se ações educa-
tivas nas instituições de patrimônio estão preparadas para lidar com tais desafios ou se preferirão 
conquistar o público ao tornar a memória um canto do cisne de aspirações presentistas.

Daniel Ferraz Chiozzini (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Kadine Teixeira Lucas 
(Escola Lourenço Castanho)
• O lugar da educação do negro no projeto civilizador paulista do fim do século XIX (1880 - 

1900)
O presente trabalho se propõe a investigar o sentido atribuído à educação de negros livres, libertos 
e ingênuos pelo discurso civilizador paulista (SOUZA, 1998; VEIGA, 2002: SANTOS, 2003) entre as 
duas últimas décadas do século XIX. Para tanto, analisamos de que maneira esse discurso se pro-
pagou na sociedade paulistana a partir de veículos da imprensa - entendidos enquanto “produto 
social” (SCHWARCZ, 2008) - que representavam o ideário da elite branca e, em oposição a eles, 
dois jornais da imprensa negra (BASTIDE, 1961) e um periódico abolicionista. São eles: O Correio 
Paulistano (1854 – 1942) e A Província de São Paulo (1875 - 1889), aos quais identificaremos como 
imprensa branca; O Progresso - Orgam dos Homens de Côr (1899) e A Pátria - Orgam dos Homens 
de Côr (1889), jornais da imprensa negra; e A Redempção, Folha abolicionista (1887 – 1899). É per-
ceptível a presença do ideário civilizador e do discurso modernizador nos periódicos de todos os 
segmentos. A questão que os diferencia é se os descendentes de africanos têm ou não “capacidade” 
de se inserir na sociedade civilizada e de que modo a educação pode ou não contribuir para tanto. 
Assim, nossa pesquisa analisa também os olhares da imprensa acerca das instituições escolares que 
atendiam negros e ingênuos e do trabalho educacional que desenvolviam, procurando perceber 
de que maneira tais instituições estão afinadas com o discurso propagado pelos periódicos. Nesse 
sentido, analisaremos mais detidamente a ação do Lyceu do Sagrado Coração de Jesus entre 1885 e 
1900, período em que se dedicou à educação de menores abandonados, procurando compreender 
de que maneira o atendimento a alunos negros era fruto da conivência com o discurso civilizador 
da época. Outra instituição que será objeto de análise é o Grupo Escolar Sul da Sé em seus primei-
ros anos de funcionamento que, segundo o jornal abolicionista A Redempção, era “um dos estabe-
lecimentos de ensino onde reina a maior ordem”, pois lá “encontra-se de mistura com os meninos 
brancos, pardos e negros, tornando-se verdadeiramente uma escola popular” (18/07/1897). Para 
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identificar como o poder público percebia o projeto dessas instituições, sua ação e o público que 
atendiam, recorremos aos relatórios dos Inspetores da Instrução Pública da Província de São Paulo 
(alguns dos quais digitalizados e disponibilizados em anexo aos relatórios dos presidentes da Pro-
víncia no site do Center for Research Libraries, outros no Fundo da Instrução Pública do Arquivo do 
Estado de São Paulo), analisando-os sob a perspectiva de Karnal e Tatsch (2013). Para análise dos 
periódicos, utilizaremos o referencial metodológico de Cruz e Peixoto (2007) e Luca (2014).

Paolla Ungaretti Monteiro (PUCRS)
• História da Educação Pública Feminina Brasileira na cidade de Porto Alegre: Ensino Primário 

(século XIX-XX).
O artigo investiga a História da Educação Pública Feminina Brasileira na cidade de Porto Alegre, 
capital da Província de São Pedro e posterior Rio Grande do Sul, no século XIX e no começo do 
século XX. Concentra-se no nível primário de ensino, com enfoque no período após a Constituição 
de 1824 - que estabeleceu o ensino primário e gratuito a todos os cidadãos em território nacional. 
Explora a forma como ocorreu a implementação do ensino, até a década de 1920. Utiliza um re-
corte de gênero na História da Educação, a fim de perceber sua organização concreta e simbólica.

Rosana Aparecida Silva Romero (Prefeitura de São Paulo)
• Origem da rede municipal de ensino de São Paulo

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa bibliográfica sobre a origem da rede Municipal de En-
sino de São Paulo, parte da pesquisa para a obtenção do título de Mestre no Programa Educação: 
História, Politica, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O texto introdutório 
do Projeto Político Pedagógico da EMEF João Ramos Pernambuco Abolicionista aventa a hipótese 
de o ensino municipal em São Paulo ter sido criado a partir de uma conversa num jantar informal 
entre uma professora e o prefeito da cidade, Wladimir de Toledo Pizza, por volta dos anos 50. Pa-
rece um tanto inverossímil que a maior cidade do país tenha criado uma rede de ensino a partir da 
conversa de uma professora com o prefeito num jantar. Esta professora teria tanta influencia políti-
ca para gerar um ato de tal vulto? Para elucidar esta questão foi realizada uma pesquisa bibliográfi-
ca em bibliotecas das universidades e na Secretaria Municipal de Educação objetivando levantar os 
trabalhos produzidos sobre o tema. Foram encontrados artigos, dissertações e teses relacionadas 
ao tema, que permitiram construir a ideia de que já havia movimentações politicas tanto na Câma-
ra dos Vereadores quanto no Executivo que rumavam para a criação da rede municipal. Em 1956 
prefeitura e estado rompem com o convênio escolar vigente e é instituído o ensino municipal. As 
pesquisas apontam ausência de planejamento, resultando em classes abertas em locais impróprios 
para o ensino, em caráter precário.

Natália Frizzo de Almeida (Prefeitura de São Paulo)
• Os estudos sobre as escolas secundárias renovadas de São Paulo na década de 1960 e a 

criação de uma memória educacional
Nas décadas de 1950 e 1960 houve um intenso debate sobre a educação em torno da elaboração 
da primeira Lei de Diretrizes e Bases, assim como uma grande mobilização popular pela democra-
tização do ensino. O desenvolvimentismo pontuou o debate sobre a reestruturação econômica, 
política e social do país ao longo desses anos e constituiu-se em um solo fértil para a retomada e 
a expansão do ideário da Escola Nova. Houve a orientação de um conjunto de ações no âmbito 
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do debate intelectual e da formulação de projetos de políticas estatais, que visavam a articulação 
entre industrialização, desenvolvimento científico e renovação educacional.
No que tange o curso secundário no Brasil, esse tinha como marca da dualidade o secundário pro-
pedêutico e o ensino técnico. Em São Paulo criaram-se experiências educacionais que visavam a 
superação dessa dualidade, e que serviriam de modelo para a expansão do secundário.
Nesse trabalho fizemos um levantamento sobre os estudos sobre essas escolas renovadas, visan-
do compreender como o tema vem sendo discutido na historiografia educacional. Analisaremos 
alguns artigos, dissertações e teses e livros e documentários criados por grupos de memória sobre 
essas instituições, nos últimos vinte anos. Em boa parte dessas produções, acaba se criando uma 
memória sobre essas experiências e reconstrói-se o passado sem contradições. Como se houvesse 
um projeto pedagógico único que foi implementado pelo corpo gestor e docente sem embates em 
torno desse projeto.
Acreditamos que na recuperação da história dessas instituições escolares, ao não se problematizar 
o passado, se cristaliza uma memória idealizada do passado como uma escola a ser resgatada e, 
muitas vezes, aparece como proposições às escolas públicas do presente. Nossa crítica se realiza 
no sentido do anacronismo dessas pesquisas por desconsiderarem o contexto histórico que essas 
experiências educacionais estão inseridas.
Com isso, pretendemos entender como essas produções da história da educação das escolas re-
novadas da década de 1960 criam uma memória educacional, que não problematiza o passado 
historicamente. Os historiadores tem buscado estabelecer balizas e fronteiras entre a história e a 
memória. Partindo da leitura sobre o tema, proposta por autores como Ulpiano Bezerra Meneses, 
a Memória não é sinônimo de História, embora ela se constitua como uma fonte significativa para 
o trabalho dos historiadores. Segundo o autor, o historiador não pode abandonar a sua função crí-
tica, sendo que “a Memória precisa ser tratada como objeto da História”. Portanto, propomos uma 
discussão metodológica de como operar com essas memórias educacionais cristalizadas e como 
elas podem ser objeto para as pesquisas na História da Educação.

Juliana Miranda Filgueiras (UNIFAL)
• A expansão da educação escolar em Alfenas pelo olhar de uma educadora: a experiência de 

Aspásia Vieira Ayer
Durante os anos 1960 e 1970 a educação escolar no Brasil foi marcada por uma expansão expres-
siva, ocasionada por toda uma ambiência social que incluía forte pressão das camadas populares 
por acesso ao ensino secundário e superior, acalorados debates na grande imprensa, nos órgãos 
federais, estaduais e municipais, além de uma série de regulamentações oficiais, com destaque para 
a LDB n. 4.024/61 e, durante a ditadura militar, a lei n. 5.692/71. Em Alfenas, cidade do sul de Minas 
Gerais, um número significativo de escolas foi inaugurado nesse período. A presente comunicação 
tem como objetivo discutir o processo de expansão das escolas públicas na cidade nas décadas de 
1960 e 1970, tomando como referência os conceitos de forma escolar, de Thin, Lahire e Vicent, e 
a noção de escolarização proposta por Faria Filho. Para tanto, será utilizado como uma das fontes 
principais o livro produzido pela professora Aspásia Vieira Ayer, obra que apresenta a trajetória da 
educação escolar em Alfenas a partir das memórias de Ayer, como educadora e Inspetora Federal 
de Ensino do MEC, e complementadas com outras fontes - legislação, a imprensa da cidade, depoi-
mentos, discursos, pronunciamentos e documentos das escolas. Nessa obra a professora pretendia 
expor algumas “fases” da educação da cidade, com destaque para o processo de implantação de 
seis instituições escolares. Os dados iniciais permitiram constatar que esses estabelecimentos fo-
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ram inaugurados como grupos escolares, curso complementar ou ginásios e transformados em 
escolas estaduais de 1o grau após a implantação da lei n. 5.692/71. Analisar a expansão da educa-
ção escolar em Alfenas pelo “olhar” de uma educadora ativa nas décadas de 1960 e 1970 possibilita 
verificar como as reformas da educação básica, instituídas em âmbito nacional e encaminhadas 
para serem implantadas por cada estado, foram efetivadas nesse município. Permite compreen-
der, desse modo, a partir das memórias de uma educadora, as especificidades do processo de es-
colarização em uma região afastada dos grandes centros urbanos. Com essa pesquisa busca-se 
problematizar a história da educação na perspectiva regional e local, por meio da recuperação das 
experiências e das fontes da cidade. Nesse sentido o estudo dialoga com as pesquisas que exami-
nam a educação em Minas Gerais e os trabalhos que analisam a constituição da escola de 1o grau 
durante a ditadura militar.

Vagner de Alencar Silva
• O fracasso escolar no jornal Folha de S. Paulo durante a Ditatura Brasileira

Este estudo busca verificar a disseminação do conceito “fracasso escolar” no jornal impresso Folha 
de S. Paulo. Para isso, analisa, como, durante o período da Ditadura Brasileira – compreendido 
entre os anos 1964 e 1985 – quais foram as abordagens atribuídas pelo periódico em referência 
ao referido termo. Como procedimento analítico, analisaremos reportagens, artigos e colunas de 
opinião veiculadas durante o recorte temporal proposto. Assim, pretendemos ainda compreender 
quais foram essas concepções e as fontes adotadas pelo veículo de comunicação, buscando com-
preender o papel desempenhado pelo jornalismo nesse processo. Afinal, estaria a mídia, na sua 
obrigação de informar, acabando por incutir determinadas concepções aos seus leitores? Ou seja, 
ao invés de incentivar uma leitura problematizadora do fracasso escolar, estariam determinados 
veículos de comunicação “simplificando” a questão”? Como objeto de estudo, a escolha pela Folha 
de S. Paulo de seu por ser considerado um dos jornais impressos mais antigos e influentes do país, 
com um dos maiores números de tiragens e circulação de exemplares entre os diários nacionais, de 
acordo com o (IVC) Instituto Verificador de Circulação, órgão responsável por auditar as tiragens 
das publicações no Brasil. Segundo informações do próprio periódico, essa posição se deve ao fato 
de ter colaborado pela redemocratização do país, em 1984, ao empunhar a bandeira das eleições 
diretas para presidente. Como referencial teórico para análise documental, utilizaremos de fontes 
de pesquisas, dissertações, teses e bibliografias de referências e alguns autores como Nunes (2000), 
Souza (2008), Patto (1996), Charlot (2006), Chartier (1995), Morin (2005), Traquina (2004), Sodré 
(2008) e Arbex (2002).

Eduardo Norcia Scarfoni
• XVII Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (1980): uma análise do 

sindicalismo brasileiro pelos dirigentes dos estabelecimentos particulares de ensino
Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento e pretende colabo-
rar com o debate sobre a privatização do ensino no período da ditadura civil-militar brasileira. 
Os Congressos Nacionais dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (CONEPEs) têm inicio em 
1944, e tinham como função organizar os dirigentes de estabelecimentos particulares de ensino. 
Os CONEPEs contavam com dirigentes das escolas particulares da maioria dos estados brasileiros. 
Diversas questões sobre a educação nacional eram selecionadas e debatidas nesses encontros a 
partir dos interesses desses sujeitos, que as entendiam como cruciais para intervir no desenvolvi-
mento educacional do país. A Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (FENEN) era a 
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principal organizadora desses congressos sendo a centralizadora das ações, sempre buscando for-
talecer os interesses das escolas privadas. Diferentes posicionamentos sobre a educação nacional 
foram debatidos nos CONEPEs sendo possível observar as diferenças entre os sujeitos ali presentes, 
desde membros da Associação de Escolas Católicas (AEC) até empresários sem qualquer ligação 
religiosa. Esses sujeitos se constituíam como uma força social ativa que em momentos decisivos 
se mantinham coesos para defender seus interesses e se fazer hegemônicos na educação nacional. 
Nesse trabalho iremos analisar a conferência do então presidente da FENEN, Roberto Dornas no 
XVII Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (CONEPE), que foi realizado 
entre os dias 20 e 24 de janeiro de 1980 em Fortaleza. Essa conferência com o titulo de “A escola 
particular e sua participação sindical” foi uma análise do sindicalismo brasileiro e um chamado 
para o fortalecimento dos sindicatos das escolas particulares, com a intenção de defesa de seus 
interesses devido ao processo que o país vivia. Com a pressão para a volta da democracia e algu-
mas políticas que sinalizavam a abertura do regime ditatorial como a política de Anistia e a queda 
do AI-5, esses sujeitos, dirigentes dos estabelecimentos particulares de ensino, viam a necessidade 
de fortalecer cada vez mais seus sindicatos para atuarem organizados nesse novo período, pois o 
entendiam como um novo período de disputas com os defensores do ensino público.

Antonio Simplicio de Almeida Neto (Universidade Federal de São Paulo), Paulo Eduardo 
Dias de Mello (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Raimundo Nonato Araújo da Rocha 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
• Ensino de História: memórias e escritos de um campo de pesquisa

Trata-se de projeto de pesquisa (CNPq processo nº 471240/2014-1) em andamento, cujo propó-
sito é investigar os processos de constituição do campo do ensino de história e mapear como se 
configuram as dinâmicas de sua delimitação “territorial” na área de pesquisa a partir de registros 
diversos, enfatizando aspectos históricos e socioculturais com destaque para suas origens e trans-
formações, a constituição de sua comunidade, os programas de pesquisa, os eventos, as publica-
ções e os projetos, suas relações com a formação dos professores e as formas de intervenção nas 
políticas educacionais da Educação Básica. Assim, intentamos: a) identificar e b) mapear alguns dos 
principais autores dessa área no Brasil, bem como promover um c) levantamento de sua obra e d) 
coletar suas narrativas orais, sempre que possível, de modo a construirmos um e) amplo painel das 
contribuições desses pesquisadores em suas f) várias tendências e g) transformações, produzindo 
um h) banco de dados de obras e relatos orais organizados em i) 3 polos de pesquisa localizados 
em São Paulo (UNIFESP), Paraná (UEPG) e Rio Grande do Norte (UFRN) e a constituição de j) acer-
vos de livros e outras publicações.

 Elvis Roberto Lima da Silva (PUC/SP e EMEF Prof. Roberto Patrício)
• A produção do conhecimento histórico escolar sob a ótica da interdisciplinaridade

O escopo central deste texto são apontamentos parciais da dissertação “Intelectual sim, professo-
rinha não! O saber histórico escolar do Ensino Fundamental I na cidade de São Paulo (2007-2013)” 
defendida em 2014, na PUC/SP. A intenção da pesquisa é analisar o saber histórico escolar e a 
arquitetura das práticas pedagógicas nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, de duas escolas 
municipais da cidade de São Paulo. Contudo, o objeto do estudo nos desafia a investigar, também, 
a construção social do currículo de História no município de São Paulo. O recorte cronológico foi 
delimitado entre os anos de 2007-2013, tendo em vista que, em 2007, houve a implantação das 
Orientações Curriculares da Rede Municipal de Ensino e, em 2013, sua substituição pelo Projeto 
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Mais Educação. Neste sentido, o presente texto, tendo como base tais balizas cronológicas, discor-
re sobre a produção social do currículo paulistano, focalizando a disciplina de História, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental I, sob a ótica da interdisciplinaridade. Para, além disso, no estudo 
apresentado neste evento, almejamos analisar a atuação dos sujeitos na elaboração da proposta 
curricular, o seu processo de construção, suas abordagens teórico-metodológicas, e por fim discu-
tir os princípios epistemológicos norteadores desse processo. Esse mote nos inspira a (re)pensar 
sobre os diversos caminhos e desafios que se oferecem à produção do conhecimento histórico 
escolar, destinado às crianças inseridas nesta etapa da escolarização. Nesta tarefa, serão mobiliza-
das as análises de Goodson (1997), ao defender que a história do currículo possibilita entender o 
conhecimento escolar no passado, como uma construção que influencia as práticas e concepções 
do ensino presente. A pesquisa tem como fontes de consulta os Relatórios de Gestão da PMSP e as 
Orientações Curriculares do eixo Natureza e Sociedade, cuja análise terá como aportes teóricos os 
estudos de Ivor F. Goodson, José Gimeno Sacristán e Pérez Gómez.

Joao do Prado Ferraz de Carvalho (Universidade Federal de São Paulo)
• O ensino de história nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a educação para as relações 

étnico-raciais: discussões em torno de uma experiência de enfrentamento da discriminação 
racial no Brasil
Resultado das lutas dos movimentos sociais, a sanção presidencial da Lei 10.639/2003 - completada 
com a lei 11.645/2008 - delineou novas perspectivas em torno da discussão da temática étnico-
-racial na sua relação com o currículo escolar no Brasil. Nesse contexto, várias pesquisas indicam 
as dificuldades de se implementar alterações no currículo do ensino de história na escola de edu-
cação básica em função da sua trajetória eurocêntrica, de matriz branca e cristã, dificuldades que 
atingem inclusive o campo de formação dos chamados professores especialistas, formados nas 
licenciaturas em história. Diante dessas constatações, o objetivo neste trabalho é discutir a imple-
mentação dessa legislação no âmbito dos anos iniciais do ensino fundamental, espaço de atuação 
no qual o professor tem uma formação polivalente. Para pensarmos essa questão, acompanhamos 
nos últimos anos uma política educacional desenvolvida na cidade de Guarulhos-SP, especifica-
mente em torno de um prêmio de promoção da igualdade racial destinados aos educandos da 
rede municipal. Existente desde 2009 e tendo realizado quatro edições, o Prêmio Akoni de Pro-
moção da Igualdade Racial acumulou um acervo de documentos produzidos por educadores e 
alunos no contexto das práticas escolares, documentação essa que são as fontes privilegiadas neste 
trabalho para pensar como os professores da escola da infância estão implementando as determi-
nações das leis no campo da educação para as relações étnico-raciais. Objetivando aferir com quais 
saberes históricos os professores estão trabalhando, analisamos as fichas de inscrição dos trabalhos, 
onde há espaço para o educador descrever os objetivos, as etapas desenvolvidas, os materiais e os 
recursos utilizados, os saberes construídos, além de indicar a bibliografia. Atento às observações 
de Hebe Mattos (2003), buscou-se compreender com quais conceitos o educador trabalha e qual 
saber objetiva construir no enfrentamento ao racismo estrutural vigente na sociedade brasileira. 
Pensando o ensino de história como uma zona de fronteira (MONTEIRO & PENNA, 2011), o cur-
rículo como um território em disputa (SILVA, 1999) e resultante da seleção cultural (FORQUIN, 
1993) e concebendo que o conhecimento histórico na escola da infância deve ser compreendido 
na sua relação com as demais áreas, constituindo-se como conhecimento interdisciplinar, busca-se 
compreender quais saberes (TARDIF, 2008) os educadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
acionam para ensinar história na sua relação com a educação para as relações étnico raciais.
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Maria da Paz Cavalcante (UERN)
• Interpretar textos de História no ensino fundamental

O presente trabalho discute sobre a interpretação de textos de história no Ensino Fundamental. 
Objetiva refletir sobre a interpretação de textos (escritos) de história, de modo operativo, no pro-
cesso de ensino e de aprendizagem da História. Optou-se pela pesquisa colaborativa e se empre-
gou como procedimento os Ciclos de Estudos Reflexivos. Os resultados revelam a constituição de 
um meio de ensino – mapa da atividade –, para auxiliar os alunos do Ensino Fundamental (anos 
finais) a interpretar textos escritos de história. Esse mapa é constituído de temática e de um sistema 
de ações. Nesse sistema há as ações de ler, explicitar o que se encontra manifesto e obscuro, bem 
como criticar, com uma atenção para com o desenvolvimento da consciência histórica crítica do 
educando. Esse mapa recebeu um aprimoramento, na modalidade da escrita, por ocasião de um 
processo de formação realizado com uma professora de História. As reflexões apresentadas po-
dem se constituir em elementos geradores de ressignificação das atividades docente e discente no 
processo de ensino e de aprendizagem da História. Este estudo integra as reflexões da tese de dou-
torado intitulada Ensinar e aprender história na relação dialética entre interpretação e consciência 
histórica crítica, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.

Conceição Aparecida Cabrini (Escola Nossa Senhora das Graças)
• A busca do pensamento na velocidade digital

Para o XXVIII Simpósio Nacional de História da ANPUH - Lugares do Historiador velhos e novos 
desafios - trouxe fragmentos de minhas investigações sobre o ensino de História e as práticas de 
leitura e escrita em diferentes suportes midiáticos. Investigo o significado da comunicação escrita 
no ambiente escolar e nas redes sociais, buscando novas práticas que possibilitem a transformação 
da sala de aula em lugar de estímulo à pesquisa e na busca do conhecimento histórico de manei-
ra horizontal. Professores (as) e alunos (as) se colocam no papel de produtor se apropriando da 
comunicação por meio de computador (CMC) e dispositivos móveis como recursos de compar-
tilhamento de ensino/aprendizagem/ensino. Criam-se novos espaços de saberes e comunicação, 
onde a escrita torna-se um veículo de divulgação de sentidos. As fontes estudadas para o desen-
volvimento da pesquisa têm sido realizadas em autores como Michel de Certeau, Roger Chartier, 
Vilém Flusser, Michel Serres, Walter Benjamin e Néstor Garcia Canclini , assim como na experiência 
do cotidiano escolar.

Mara Cristina Gonçalves da Silva (Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar)
• O Cinema e a História - História em movimento – HEM

O objetivo do projeto História em Movimento – HEM foi a utilização do cinema como veículo, 
ferramenta de ensinar possibilitando a oportunidade de enfocar aspectos históricos, literários e 
cinematográficos, seja de forma separada e/ou em conjunto. 
O cinema está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer e entretenimento que 
passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, na cabeça dos alunos, significa descanso e não 
“aula”, o que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso. Para tanto foi preciso nos 
aproximar dessa linguagem visual e de seus estímulos buscando incentivar a pesquisa, a leitura e a 
escrita na construção de roteiros para as interpretações dos estudantes sobre os temas históricos 
retratados.
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As características do cinema como documento histórico estão relacionadas devido à sétima arte 
ser efetivamente motivadora da emoção e do entendimento e inúmeras obras cinematográficas 
serem baseadas em versões, interpretações de eventos históricos e/ou situações literárias, científi-
cas e culturais. O cinema parte do concreto, do visível, do imediato e toca todos os sentidos; por-
tanto, o cinema combina a comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a 
lógica, a emoção com a razão.
Para desenvolver a sensibilidade e a capacidade de observação dos estudantes que participaram 
voluntariamente do projeto HEM, nós utilizamos de duas estratégias: a exibição de curtas e longas 
metragens e oficinas. Ao longo das exibições dos filmes as mesmas sofreram pequenas interrup-
ções para o destaque de alguma cena em particular, ou observações sobre cenários, figurinos, trilha 
sonora, fotografia, e outros detalhes que compõem a interpretação da linguagem cinematográfica 
que a obra apresenta. Após a exibição do filme foram realizados debates entre os que assistiram a 
obra os que se interessaram responderam a um questionário que aprofundava a interpretação e o 
entendimento da obra em vários aspectos.
Para tanto apresentamos quinze longas metragens e sete curtas metragens e a nossa escola parti-
cipou da parceria entre o Centro Paula Souza e a ONG Rede Brazucah, participação que foi funda-
mental para valorizar o uso majoritário de filmes nacionais no HEM.
A outra estratégia foi um esforço para retirar os estudantes da posição de espectadores/consu-
midores de audiovisuais e tentar conduzi-los a posição de produtores de audiovisuais. Para esse 
percurso realizamos oito oficinas. Também desenvolvemos várias visitas técnicas e a realização I 
Festival de Audiovisual da Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar, cujos temas debatidos ao longo do 
projeto foram explorados pelos estudantes participantes.

Patricia Cerqueira dos Santos (EMEF Prof. Jorge Americano)
• O lugar do/a historiador/a na produção de matérias didáticos no ensino da História na 

escola regular.
Nesta análise de prática docente, procurarei apresentar e discutir a possibilidade do/a professor/a 
de história experimentar para além da escolha de conteúdos e metodologias e assim ser autor/a de 
sua própria prática, inclusive na produção do material didático que será utilizado para desenvolver 
as aprendizagens dos/as estudantes. O público alvo deste trabalho foi os/as estudantes do 2o ano 
do ensino médio de uma escola pública localizada no extremo sul da Zona Sul da Cidade de São 
Paulo. A experiência foi desenvolvida ao longo do ano letivo de 2013. 
O projeto didático, intitulado “Quilombo: Espaço de Resistência Ontem e Hoje,” não se constituiu 
em uma experiência restrita a sala de aula. Por meio da leitura de diversos textos, análise de víde-
os e iconografias, debates (recursos didáticos já conhecidos desta disciplina escolar), procuramos 
também possibilitar aos estudantes através do estudo do meio, o contato direto com a realidade, 
ao visitar o Quilombo de Cafundó em Salto de Pirapora, São Paulo, com o objetivo de afirmar co-
nhecimentos adquiridos e produzir novos conhecimentos. Como produto final desta intervenção 
no currículo oficial, foi elaborado um caderno de campo para guiar a visita e um vídeo de registro 
das impressões dos/as estudantes sobre o processo de estudo vivido. 
Com o relato e análise da experiência do projeto “Quilombo: Espaço de Resistência Ontem e Hoje,” 
pretendemos demonstrar como o lugar do/a historiador/a também pode ser a sala de aula. É neste 
espaço acompanhando por diferentes olhares, dos estudantes, de seus pais, dos colegas de traba-
lho, da gestão escolar, dos técnicos de educação, dos órgãos administrativos, dos autores de livros 
didáticos, de revistas voltadas para a educação escolar, dos pesquisadores da universidade que o/a 
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professor/a de história tem que atuar. 
O mapa da proposta curricular nos guiou a apresentar o tema da escravidão na História do Brasil, 
mas nossa experiência em sala de aula nos levou alcançar a meta com um trabalho de campo en-
tre quilombolas no interior do Estado de São Paulo. Enfim lidar com estas questões nos motivou 
a buscarmos novos e desafiantes caminhos para a construção de saberes e práticas no cotidiano 
escolar onde professores e estudantes sintam-se sujeitos da História, responsáveis por suas apren-
dizagens e atuantes diante da realidade da qual fazem parte.

Bruno de Araújo Rangel (Colégio Magnum Agostiniano), Leonardo Luiz Silveira da Silva 
(Colégio Magnum Agostiniano)
• Espaços, tempos e ritmos: crônicas de vidas possíveis no povoado de Chapada, Ouro Preto, 

Minas Gerais.
Nosso trabalho aborda duas frentes do processo de globalização: as mudanças e permanências 
espaciais e identitárias. Com o objetivo de assimilar, compreender, aplicar e questionar as inco-
erências do processo de globalização, realizamos, junto com nossos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, um trabalho de pesquisa em um pacato povoado de Ouro Preto chamado Chapada. 
Nesse povoado, foi estabelecido contato com um modo de vida diferente do cotidiano das grandes 
cidades e pudemos refletir sobre a validade dos pressupostos teóricos de Milton Santos quanto às 
promessas não realizadas da globalização (ver página 3). Seriam tais questionamentos de Milton 
Santos válidos? Ou a generalização de David Harvey, ao propor a compressão tempo-espaço, pode 
ser entendida como uma correta leitura da realidade? O ambiente encontrado em Chapada fora 
adequado para avaliar tais paradigmas. Ao lado dessa perspectiva, nosso trabalho buscou realizar 
uma micro-história social do lembrar, que considera a relevância da transmissão da memória, mas 
também os usos do esquecimento coletivo como forma de construção da identidade.
Nossos alunos tiveram papel relevante em todo o processo, pois além de coletarem os dados no 
campo, eles também participaram da análise dos dados a luz dos pressupostos teóricos que nos 
nortearam. Em nosso entendimento, a melhor forma de ensinar história e geografia e propiciar a 
prática da construção do saber e permitir o aluno ter contato direto com o objeto de estudo em 
questão. No caso deste trabalho a memória e a globalização.

Bárbara Virgínia Groff da Silva (Secretaria Estadual de Educação do RS)
• Você prefere um governo ditatorial ou democrático? Possibilidades de discussão sobre 

a ditadura civil-militar brasileira em sala de aula a partir de uma pesquisa de opinião 
realizada pelos alunos
Este trabalho pretende expor e problematizar uma atividade desenvolvida em sala de aula com alu-
nos do segundo ano do ensino médio de uma escola pública estadual de Porto Alegre (RS) sobre 
a ditadura civil-militar brasileira. A proposta era discutir os conceitos de ditadura e democracia, 
levando em consideração o contexto histórico brasileiro. Esta atividade foi desenvolvida em 2014, 
ano em que ocorreu o cinquentenário do golpe que instaurou o período ditatorial no país. Devido 
a esta data, diferentes discursos de memórias estavam sendo veiculados pela mídia, proporcionan-
do o debate em sala de aula sobre esses usos do passado para legitimar e enquadrar memórias do 
período ditatorial. A escolha por trabalhar com esses discursos em sala de aula leva em considera-
ção que o aprendizado da história não está restrito ao sistema escolar, havendo diferentes agentes 
e espaços de interação que possibilitam diversas aprendizagens. Entretanto, sendo a sala de aula 
um dos espaços de atuação do historiador, torna-se importante que este profissional trabalhe com 
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esses usos do passado de maneira a permitir um momento de debate, reflexão e crítica racional 
por parte dos alunos, pois são jovens que não vivenciaram o período ditatorial (pois nasceram 
entre 1995 e 1999).
A atividade consistia em uma pesquisa de opinião que foi organizada da seguinte maneira: os dis-
centes deveriam escolher cinco pessoas próximas que nasceram entre 1960 e 1980 e perguntar 
se elas preferiam um governo ditatorial ou democrático e porquê. Além de anotar a opção e a 
justificativa de cada um, foi solicitada a coleta de informações adicionais dos entrevistados (idade, 
escolaridade e gênero). Após a coleta dos dados, houve a contagem das informações recolhidas 
pelos discentes em cada turma e a construção de gráficos com os resultados finais da pesquisa. Em 
cada turma foi possível organizar gráficos apresentando os resultados para a pergunta, divididos 
por gênero, além de informações dos entrevistados (escolaridade e idade) também divididos por 
gênero. Ao todo, a atividade envolveu cerca de 210 alunos divididos em sete turmas de segundo 
ano do ensino médio que entrevistaram 709 pessoas (313 homens e 396 mulheres). Após toda essa 
primeira parte de coleta e construção dos gráficos, houve uma segunda fase da atividade que se 
propôs a analisar as respostas de alguns entrevistados sobre a escolha do tipo de governo. Diferen-
tes motivos levavam as pessoas a escolher um governo ditatorial ou um governo democrático e as 
memórias, seus enquadramentos e discursos se fizeram presentes nas respostas, proporcionando 
discutir e relacionar as argumentações de pessoas próximas aos discentes com os discursos de ou-
tros espaços, como a mídia.

Adriana de Souza Quadros (Estado do Rio Grande do Sul)
• O que lembrar e o que esquecer? Os desafios da educação patrimonial no contexto escolar.

No campo do ensino da História muito se vem discutindo sobre o papel do professor nas escolas, 
o significado desta disciplina, os problemas no processo de didatização ou transposição do conhe-
cimento e a preocupação com a formação de docentes que saem dos cursos de licenciatura des-
preparados para enfrentar a realidade da sala de aula. Realidade esta que se impõe a cada dia nas 
diferentes escolas do Brasil, espaços por onde circulam vidas, ideias, afetos e desafetos, diferentes 
identidades, presenças e ausências.
A escola, em comunidades carentes, parece com um lugar de fronteira, e como em todo espaço 
de fronteira lembra passagem, cruzamentos, conflitos, diversidades. Lugares de intensa e dinâmi-
ca produção de significado que permanecem registrados de diversas maneiras: através de seus 
documentos, fotografias, arquitetura de seus prédios, seus móveis, dos olhares de seus alunos e 
professores, funcionários, dos moradores do bairro que a circunda, enfim, a escola é também um 
lugar de produção de registros patrimoniais. Neste sentido, a presente proposta de pesquisa, ainda 
em fase preliminar, tem como objetivo discutir as possibilidades da educação com o patrimônio 
nas escolas. 
A necessidade de trabalhar com o patrimônio escolar é resultado de minha trajetória como pro-
fessora de História das séries finais do ensino fundamental II e das pesquisas desenvolvidas durante 
o mestrado profissional em História ainda em andamento, onde observo que a educação patrimo-
nial é vista nas escolas como os “passeios” promovidos aos arquivos e museus da cidade, atividades 
estas de extrema relevância para o enriquecimento cultural de nossos alunos, no entanto, consi-
derando a oferta de registros formais e não formais nas escolas, seria possível trabalhar também 
com patrimônio numa perspectiva muito mais próxima do aluno, ou seja, na escola e com o que se 
produz de registros na escola, pelas pessoas que estão ou que por lá já passaram.
Desta forma, muitos são os indícios que apontam para as possibilidades de trabalho com o patri-
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mônio escolar, o que não significa que esta tarefa seja fácil, já que a maioria das escolas não dis-
põem de espaço adequado para organizar e manter estes registros. Como é possível trabalhar com 
o patrimônio numa perspectiva construtivista nas escolas? Responder a estas questões significa 
revelar ao aluno a historicidade dos processos de patrimonialização e musealização. Atividades que 
envolvam o trabalho com o patrimônio escolar podem ser libertadoras, reveladoras e instigadoras, 
e apenas estas possibilidades já compensam a busca de respostas.

Maurício José Adam (Colégio Marista São Luís)
• História, passado e memória e sua abordagem nos anos finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio
A constante tarefa de repensar o ensino e a prática do ensino de História em sala de aula, coloca-
nos enquanto professores imersos em uma tarefa que deve prezar pela interação, compreensão e 
sentimento de pertença dos alunos perante os objetos de estudo. Apesar das alterações previstas 
nos rumos da educação nas últimas décadas com a implantação dos PCN´s, o PCN+, o Pacto 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e o Exame Nacional de Ensino Médio apontarem 
para o trabalho do professor na direção da construção de competências e habilidades, grande 
parte das escolas permanece mantendo seus programas pedagógicos baseados em uma ordem 
de conteúdos onde há a repetição de conteúdos no ensino fundamental e no ensino médio. Essa 
organização pedagógica acaba deixando de lado conhecimentos inerentes ao estudo da história, 
como o trabalho com fontes, a construção de memória coletiva e o desenvolvimento de conceitu-
ações de passado e história, os quais são ferramentas fundamentais para a construção de uma ideia 
de pertencimento a sociedade em que vive. No caderno II da Etapa II do Pacto Nacional pelo For-
talecimento do Ensino Médio um dos itens previstos, insere a importância do professor trabalhar 
com a cultura juvenil, entendendo-a e utilizando-a para que o estudante entenda a importância 
das Ciências Humanas, porém a repetição de conteúdos acaba sendo pouco atrativo aos alunos, 
atraindo, muitas vezes, somente os que tem curiosidades históricas. A história, assim, deixa de ser 
uma ferramenta de compreensão da sociedade e passa a ser apenas uma narrativa de fatos que 
aconteceram isoladamente no passado. Este resumo é resultado parcial de uma problemática em 
desenvolvimento no Mestrado Profissional no Ensino de História-UFSM, no qual visa-se a valori-
zação da memória e do passado assim como o processo de aprendizagem e consciência histórica 
durante os anos finais do Ensino Fundamental II e o Ensino Médio através de uma reorganização 
curricular e pedagógica.

Karinele Ronchi (Sed - Secretaria Estadual De Educação), Tamires Simões Pinto (EMEIEF Padre 
Paulo Petruzzellis- Bairro da Juventude)
• Era uma vez... Experiências de educação patrimonial com alunos de magistério através da 

contação de histórias.
O trabalho aborda as experiências com a docência das acadêmicas Karinele Ronchi e Tamires Si-
mões Pinto do curso História da Unesc – Universidade do Extremo Sul Catarinense, através do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) durante o ano de 2014. O progra-
ma que visa proporcionar o contato de acadêmicos dos cursos de licenciatura, com a docência, 
nos colocou diante da turma do 4° ano do magistério da Escola de Educação Básica Engenheiro 
Sebastião Toledo do Santos de Criciúma - SC, sob a supervisão da professora titular da disciplina 
de História, Marly Salvan. Turmas constituídas por alunos que atuarão com o ensino fundamen-
tal - séries iniciais. O objetivo do trabalho é compartilhar as experiências obtidas em sala de aula 
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durante a execução do projeto, focado na metodologia de contação de histórias, pois se percebeu 
que esse método faz parte do universo da criança, através das próprias aulas observadas e também 
dialogando com a professora da turma. Segundo Marcelo Messias da Silva e Regina Clare Monteiro 
(2008, p. 2), a contação de histórias desenvolve a imaginação, a sensibilidade, o senso crítico e cria-
tivo da linguagem oral. Para a criação deste projeto, selecionamos o Monumento às Etnias, inau-
gurado no dia 06 de janeiro de 1981, com o objetivo de representar as cinco etnias consideradas 
nesse período como fundadoras da cidade: Italiana, Alemã, Polonesa, Portuguesa e Negra, localiza-
do no Paço Municipal de Criciúma, para representar os monumentos históricos e os patrimônios 
da cidade. Segundo o IPHAN, considera-se patrimônios culturais todos os bens móveis e imóveis 
que estão ligados a valores históricos de determinada comunidade. No caso deste monumento, 
mesmo não sendo um bem tombado, possui um valor histórico-cultural pra cidade. Procuramos 
um método adequado para transformar a história do Monumento às Etnias em uma narração 
infantil, optamos por utilizar a contação de história, juntamente com o recurso dos palitoches, 
bonecos confeccionados pelas autoras, feitos de papel e palito, com o objetivo de enriquecer a 
narrativa direcionada a turma do 4° ano do magistério. Foi realizada também uma revisão biblio-
gráfica pertinente para compreensão da temática. Assim, para o desenvolvimento desta atividade 
foram utilizadas as seguintes categorias: Patrimônio e Memória, Educação Patrimonial e Contação 
de histórias. No desenvolvimento da atividade ficou evidenciado que a utilização da metodologia 
da contação de história constitui-se em um dos caminhos possíveis para a compreensão da impor-
tância de preservação patrimonial, pois possui uma linguagem que possibilita aos educandos das 
séries iniciais aprenderem os conteúdos propostos.

Camila Rola Alves
• Patrimônios Culturais e o Ensino de História

Esta proposta de comunicação visa destacar alguns pontos do trabalho realizado com uma turma 
do 4° ano na Cidade do Rio Grande (RS), no ano de 2014. Para tanto, utilizamos a metodologia da 
Educação Patrimonial, a qual tem como objetivo levar os sujeitos, independente da idade, a um 
processo de conhecimento, valorização e preservação dos bens culturais; sendo assim, a Educação 
Patrimonial representa uma ferramenta muito interessante de ser utilizada na sala de aula, já que a 
mesma promove o contato direto do individuo com os bens culturais. 
Ao trabalharmos com esta metodologia na sala de aula, buscamos mesclar aulas relacionadas à 
história da cidade, com a utilização de fontes, documentos históricos, como material didático, com 
saídas de campo para que os alunos observassem o que foi abordado, para que comparassem o 
que viram nas fontes iconográficas, por exemplo, às condições de preservação atuais dos bens cul-
turais. Os alunos também realizaram pequenas entrevistas com pessoas da comunidade, as quais 
lhes contaram como era a cidade do Rio Grande antigamente, etc., tendo em vista que, ao pensar-
mos a Educação Patrimonial no espaço escolar, objetivamos trabalhar com as crianças buscando 
a educação, o despertar do olhar à preservação e o trabalho com a história e as memórias locais. 
Por fim, destacamos que a partir do estímulo à curiosidade, através de entrevistas, pesquisas, entre 
outros, estes passam a desenvolver um sentimento de pertencimento pelos locais trabalhados.

Cristina Aparecida Reis Figueira (Instituto Superior de Educação Vera Cruz e SME-SP)
• O trabalho docente com a educação patrimonial conceitos e práticas nos ensinos 

fundamental I e II
O processo de ensino e aprendizagem deve, necessariamente, incluir diversas possibilidades pe-
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dagógicas que estimulem um olhar mais abrangente sobre a diversidade cultural humana. Nes-
te sentido, a proposta do Ministério da Educação (MEC) em 1997-1998 de temas transversais à 
prática docente cotidiana e, a partir do debate sobre os temas relacionados ao meio ambiente 
e a pluralidade cultural, a prática do trabalho pedagógico com a educação patrimonial, contri-
buiu para esta abrangência e intensificou inclusive seu caráter interdisciplinar. O trabalho com a 
educação patrimonial portanto, abriu um leque de interessantes possibilidades para a construção 
das identidades e memórias coletivas e de noções como cidadania e direitos humanos, os quais 
devem ser compreendidos historicamente. A educação patrimonial cumpre um importante papel 
na conscientização de nossos alunos sobre a responsabilidade de cada um pela vida em sociedade. 
O Ensino de História cumpre um importante papel na proposta e consecução da educação patri-
monial, seja na proposta de trabalhos de cunho interdisciplinares, seja nas ações de aprendizagem 
para a construção conceitual e prática sobre o patrimônio cultura, da consciência sobre o lugar de 
cada um na construção da identidade local. A partir dessa discussão, a presente comunicação tem 
como proposta apresentar, contextualizar e discutir o itinerário de trabalhos com a Educação Pa-
trimonial desenvolvidos por mim como Professora de História da Educação Básica Pública, como 
Orientadora de Sala de Leitura em São Paulo, no espaço do trabalho docente; e com, a parceria de 
Lilian Lisboa Miranda, como autora da Coleção Didática de História para o ensino fundamental I, 
Mundo Amigo, e do livro Educação Patrimonial no Ensino de História nos anos finais do Ensino 
Fundamental: conceitos e práticas. Para o desenvolvimento destes trabalhos em Educação Patri-
monial, estabeleci objetivos e estratégias específicas, realizei discussão historiográfica relacionada 
a temática, tendo em vista os conceitos historiográficos e as práticas de ensino e aprendizagem. O 
escopo da comunicação, portanto, é problematizar a minha trajetória que perpassou a sala de aula 
enquanto professora envolvida nesta temática e que gerou a elaboração dos materiais didáticos e 
de formação docente no contexto das politicas públicas - PNLD e PNBE – nas orientações, prescri-
ções, concepções que conformam a produção das obras didáticas e de formação de professores. A 
apresentação da experiência proposta para a presente comunicação é pautada no recente debate 
historiográfico que problematiza as relações história – memória, e a temática da educação patri-
monial. História, memória e identidade social são aspectos centrais para o estudo e compreensão 
do significado da educação patrimonial desafio.

Augusto Monte Spínola Cardoso Júnior (SEC-BA)
• Faces de uma mesma moeda: Onde o Ensino de História encontra os rastros a História nos 

lugares da cidade: na memória, no patrimônio, nas culturas – relato de experiência de um 
professor de História.
Este relato de experiência de um professor de História do Ensino Fundamental II com alunos do 7º 
ano pretende apontar para possibilidade de articulação nos estudos acerca do Ensino de História e 
da História, através da interseção História, Memórias e Patrimônio.
Na tentativa de aprofundar os estudos sobre a transição Idade Média - Idade Moderna, através da 
temática renascimento comercial nos lançamos numa proposta de estudo sobre as feiras daque-
le momento e sua relação com a feira livre que está inserida na memória e na história da cidade 
de Feira de Santana. O rastro encontrado (a especificidade deste constructo sócio-histórico) que 
possibilitou a seguir viagem foi justamente entender a articulação entre memória e o patrimônio 
da cidade, concretizada na figura de um painel construído em azulejo, exposto no terminal rodo-
viário, desde os anos sessenta do século passado, até hoje, enquanto memória de um momento 
historicamente vivido, carregado de elementos simbólicos que remetem a identidades culturais. 
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Partimos nessa direção, no alcance desta nova sala de aula dentro da rodoviária da cidade onde, 
junto com cerca de quarenta alunos, iniciaríamos nossa investigação acerca de uma possível com-
paração entre as feiras - aquela do início da Idade Moderna e a feira livre da nossa urbis - procuran-
do compreender essa última como possibilitadora de uma análise sobre feira livre, personagens, 
memórias, brinquedos, produtos comercializados, literatura de cordel, gênero, modernidade... Em 
Feira de Santana!
Para além de um ensino de História voltado para as delimitações do livro didático, nos propomos 
a lançar mão de uma proposta curricular que favoreça a presença do professor de História – his-
toriador, atuando no espaço escolar. O que poderia parecer uma questão de ordem dicotômica, 
mostrou-se imensamente dialógica e favoreceu um projeto de estudos de Ensino de História... e da 
própria História voltado para o (re) conhecimento sobre nossa cidade. 
Ao longo do tempo sabemos, o Ensino de História passou por uma profunda transformação. Da-
quele quadro inicial onde o método de memorizar um conteúdo significava o próprio conhecimen-
to do fato histórico, avançou consideravelmente para a atual leitura do processo ensinar-apren-
der- ensinar (ou ainda aprender-ensinar-aprender), onde passamos a enxergar não apenas uma 
necessidade de transformação da postura metodológica, mas da concepção do sujeito que está 
comungando a ação conosco. Nessa perspectiva, lançamos mão de uma abordagem que possibili-
tasse encaminhar o Ensino de História ao mundo lá fora, onde os fatos acontecem: a feira livre do 
painel e outros pontos da cidade seriam objetos de estudo, de reconhecimento da sua importância 
enquanto marco, enquanto memória, enquanto história, enquanto arte, enquanto patrimônio.

Valdilene Serra Assuncao (temporário/ Susipe)
• A prática do ensino de História e o cotidiano dos educandos na comunidade Nossa Senhora 

de Lourdes no município de Marituba/ Belém
O presente artigo tem o objetivo de descrever a pesquisa realizada na comunidade Nossa Senhora 
de Lourdes, município de Marituba em Belém do Pará. Onde foi executado o projeto de pesquisa, 
cujo ideal era fazer com que o discente se sentisse parte da história, que é ensinada em sala de aula. 
Para isso, os alunos foram orientados a participarem de uma investigação sobre a origem da comu-
nidade da qual fazem parte e onde a escola está inserida, cujo nome é Padre Marcos Schawalder. 
Diante da pesquisa realizada, em sala de aula houve um debate sobre a trabalho feito em campo, 
e mostrado traços que resguardam resquícios de uma historia mais ampla. São eles: a escola tem 
uma forte influencia católica, advinda da Congregação Divina Providencia, que estiveram no lugar 
no inicio dos anos oitenta, fundaram o bairros, catequizaram os primeiros moradores e cuidaram 
dos hansenianos, onde até hoje existe o antigo leprosário que leva o nome da congregação. no fi-
nal dos trabalhos com as turmas de sétima e oitava séries, foi criada uma cartilha, que foi doada à 
biblioteca da escola para posteriores pesquisas.

Bruno Ornelas da Cunha (Secretaria Estadual de Educação - RJ)
• A Niterói que não conseguimos ver: a busca pelos lugares de memória de Niterói

Niterói possui uma rica história que é pouco conhecida pelos próprios moradores da cidade, em 
especial os mais jovens. A presente comunicação trata da percepção dos estudantes sobre a histó-
ria local. Por meio de dinâmicas, pesquisas e atividades em grupo, buscamos, no curso do projeto, 
desenvolver a consciência histórica, sensibilizando o aluno quanto ao meio que o cerca.
A partir de levantamentos feitos em sala com alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio pude consta-
tar que a maioria apresentou dificuldade em detectar um local histórico de Niterói e dizer porque 
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tal local seria importante dentro da história da cidade. Percebi que quase metade deles ou não 
eram nascidos em Niterói ou seus pais que não eram naturais da cidade (há casos de ambos os pais 
ou de apenas um). Interessante que todos apontaram ser importante estudar a história de Niterói 
como forma de conhecer melhor o município em que vivem, mas não é o que acontece na prática. 
Baseado nisso comecei meu projeto de pesquisa.
A identificação dos lugares de memória da cidade de Niterói visa demonstrar a história dessa ci-
dade fluminense, desmembrando-a da história da cidade do Rio de Janeiro. Muitos niteroienses 
simplesmente ignoram a existência desses lugares.
Serão abordados temas como história local, memória, lugares de memória e consciência histórica. 
O objetivo principal desse trabalho é despertar o interesse pelo estudo da história de Niterói e que 
possa fazer parte do currículo escolar, cumprindo a obrigação de aulas sobre história local.
Nosso trabalho tem como culminância a criação de obras de divulgação científica (cartilhas, expo-
sições de fotos) e uma Olimpíada da História de Niterói. O perfil dos alunos aqui apresentados é de 
alunos da rede particular de Niterói.
Pensamos na utilização de jogos para emprestar um caráter lúdico a esse importante instrumento 
de aprendizagem. KRUL e EMMEL (2012: p. 4) constataram que os jogos foram marginalizados da 
sala de aula, sendo mal interpretados, vistos apenas como sendo para diversão dos alunos. Ampa-
rados nos estudos de Vygotsky, os autores compreendem a importância do jogo como forma de 
aprendizado e interação com o ambiente social. 
Dessa forma percebemos que uma forma de estimular os alunos seria a utilização de jogos e desa-
fios que envolvessem a temática da História de Niterói.

Marco Alexandre Nonato Cavalcanti (Prefeitura Municipal de São Paulo)
• Patrimônio cultural e participação popular: a importância da educação patrimonial

O patrimônio cultural tem um importante papel na construção dos estados modernos e na con-
cepção de uma identidade nacional. E ao observar as ações de construção de nossa identidade, por 
meio do patrimônio, percebe-se, com algumas exceções, uma falta de uma participação popular 
nesse processo, o que acarreta, em geral, em uma população que não se reconhece no patrimônio, 
sendo, desta forma, um fator de impasses para as práticas de preservação.
Assim, torna-se importante o debate e reflexões sobre as práticas para a Educação Patrimonial, 
como um instrumento interdisciplinar, que deve buscar uma participação popular, tendo a função 
de aproximar as pessoas do patrimônio cultural com o objetivo de preservar, conservar e difundir 
referências de identidades de um determinado lugar. E também estabelecer uma melhor relação 
destas com estes bens históricos e artísticos, criando o papel de responsabilidade pela valorização 
desses patrimônios ao fortalecendo uma prática cidadã, num processo importante de inclusão de 
todos.

Luisa da Fonseca Tavares, Raizza Teixeira dos Santos
• A interface entre Educação Patrimonial e o Ensino de História a partir de uma oficina 

pedagógica
A dificuldade de abordar História Antiga na Educação Básica e a preocupação em preservar e valo-
rizar o patrimônio cultural motivaram a elaboração da oficina pedagógica “O Rio na Terra do Nilo”, 
que utilizou o “drama” como método de ensino (CABRAL, 2006). Nesta atividade, exploramos 
questões religiosas e funerárias do Egito Antigo mediatizada por uma estatueta “shabti”, exposta 
no Museu Nacional da UFRJ, visando a construção do conhecimento histórico escolar acerca dessa 



1183

sociedade. No presente trabalho, apresentaremos as relações profícuas entre Ensino de História e 
Educação Patrimonial, partindo do pressuposto de que objetos da cultura material são importan-
tes recursos didáticos propiciadores de reflexão e problematização sobre a diversidade cultural.

Ticiane Pinto Garcia
• Construindo a identidade local através de um museu étnico: relato de experiência em 

educação patrimonial
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo narrar o impacto da Educação Patrimonial para o ensi-
no de história a partir das possibilidades encontradas no museu. Levaremos em conta, a constru-
ção e a divisão de conhecimentos através da reunião de várias mentalidades, podendo assim trans-
formar e entender a realidade que os cerca. Partindo do pressuposto de que nenhum profissional 
educa alguém, nem ninguém a si mesmo, mas sim os homens promovem o conhecimento em 
grupo (FREIRE, 1983). Este estudo baseia-se no relato de experiência, na análise do projeto intitu-
lado “O Museu na colônia; a colônia no Museu”. Este projeto foi organizado e aplicado pela equipe 
do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, localizado na Vila Maciel, que se encontra no 7o distrito 
de Pelotas a, aproximadamente, quarenta quilômetros do centro urbano com acesso pela BR 392 
em direção ao município de Canguçu.
Este projeto foi manipulado para aplicação nas duas escolas da própria comunidade, Escola Muni-
cipal Garibaldi e a Escola Estadual de Ensino Médio Elizabeth Blaas Romanno.
O projeto além de resignificar as visitas dos alunos e funcionários, no sentido de rememorar e 
apropriarem-se da história de seus ancestrais que ocuparam aquela região em fins do século XIX. 
Através do projeto, verificaremos estas pluralidades étnicas, mesmo a colônia tendo recebido em 
seu contingente a maioria de seus imigrantes italianos, sabemos das migrações dentro da própria 
cidade que possibilitam uma grande diversidade de etnias. Além das duas escolas atenderem di-
versas comunidades rurais da cidade. Portanto mesmo o Museu estando voltado para a imigração 
italiana, as histórias de todos estes imigrantes se entrelaçam. Sendo o museu um grande promotor 
de diversas memórias, através dos diversos recursos imagéticos, componentes do acervo, as foto-
grafias e os relatos que em suma relatam um passado comum da imigração rural em nesta cidade. 
Esta análise foi possível através de diversos mecanismos de avaliação produzidos pelos próprios 
alunos. Neles é possível verificar suas percepções tanto em conceitos e exemplos de patrimônio 
dentro de seu local de moradia, quanto entrevistas com seus familiares, e as vivências durante o 
projeto e o aprendizado obtido durante o mesmo. 
Vemos como um dos maiores resultados deste projeto, a constituição de um local de preservação 
dos costumes e da memória dos imigrantes e seus descendentes. Um “lugar de memória”, na ex-
pressão de Pierra Nora (1984).

Marta Cristina Soares Dile Robalinho (sme), Marta Taets Gomes (SEEDUC-RJ)
• Para que serve educação em museus? O Bem Patrimonial Museu da República e suas 

interlocuções educacionais.
O tema do trabalho a ser apresentado está ligado ao Ensino de História e ao bem patrimonial Mu-
seu da República, mais especificamente à exposição Res publica Brasileira e à Exposição do Quarto 
de Getúlio Vargas. Nosso objetivo principal é a observação e a análise desses bens patrimoniais 
e suas interlocuções com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e o professor à luz do ensino 
-aprendizagem. 
O Museu da República é um bem patrimonial com tempos diversificados, tempos entrelaçados. 
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Neste sentido pretendemos compreender como a aprendizagem e a construção do conhecimento 
histórico se dá entre os alunos que frequentam aquele museu, e como este público entende o bem 
patrimonial. Compreendemos que a educação patrimonial torna-se um instrumento de alfabeti-
zação cultural, corroborando com o indivíduo para sua compreensão do universo sociocultural. 
Vivenciamos na atualidade uma “síndrome de museus e de práticas de colecionamento”, segundo 
Mário Chagas . Isso ocorreu a partir de uma preocupação com o tema memória. A preocupação 
com os “lugares de memória” se alastrou por toda parte (Pierre Nora). E é nesse espaço que se 
constitui a relação entre memória, patrimônio e narrativa que a educação patrimonial se insere de 
forma tímida ainda.

Helena Cristina Dias de Oliveira Barbosa (SEEDUC - RJ)
• História e Memórias da Segunda Guerra: o Museu Aeroespacial, soldados brasileiros e a 

Associação de ex-combatentes.
Atividades pedagógicas em museus constituem meio bastante interessante de complementar o 
que é ensinado em sala de aula. Partindo do conceito de Educação Patrimonial como processo 
permanente e sistemático, que apresenta o Patrimônio Cultural como fonte primária de conheci-
mento, propomos a elaboração de ações educativas que tornem a visita a um museu uma ativi-
dade capaz de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, cremos que essas ações 
também podem contribuir para a construção de uma consciência crítica comprometida com a 
valorização e preservação do patrimônio e capaz de refletir sobre a relação entre história, memória, 
patrimônio e identidade pessoal. Tomaremos como tema a memória da participação brasileira na 
2ª Guerra, a partir de uma visita ao Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, 
trabalhando relatos e fotos de pracinhas e realizando uma visita à Associação de ex-combatentes. 
O trabalho terá como objetivos: discutir os conceitos de história, memória, memória dominante, 
memória subterrânea e lugar de memória; refletir sobre os processos de construção de memória 
e do conhecimento histórico; identificar o Museu Aeroespacial como um lugar de memória; ana-
lisar diferentes narrativas sobre a participação brasileira no conflito. Acreditamos na relevância do 
desenvolvimento de atividades que possibilitem o reconhecimento de bens culturais como patri-
mônio de todos, tornando os alunos capazes de entender porque documentos e monumentos 
são preservados, a quem servem e o que representam. Assim, o estudo da História pode contribuir 
desnaturalizar o social, levando os alunos a compreenderem como a sociedade em que eles vivem 
foi sendo construída ao longo do tempo, possuindo uma história com continuidades e rupturas, 
mudanças e transformações, hierarquias, domínio e resistências. É importante, portanto, a reflexão 
com os alunos sobre a memória em seus aspectos de permanente construção, de mudança, de sua 
relação com o presente e com as demandas dos vários setores da sociedade. Também é necessá-
ria a diferenciação entre memória e história, destacando-se a utilização de diversas fontes para a 
construção do conhecimento histórico. Desse modo, a história permite que possamos entender as 
diversas experiências humanas nos diferentes tempos e espaços. A organização de uma visita a um 
museu a partir da escolha de um tema e da sua problematização pode permitir que a curiosidade 
se desdobre em questionamento. Nas palavras de Ana Maria Monteiro, os museus, ao propiciarem 
o diálogo com a experiência do outro, ampliam e aprofundam as possibilidades de compreensão 
da historicidade da vida social que alia o dever de memória à construção de conhecimentos.

Ana Carolina Pereira (Universidade Federal de Viçosa)
• Educação Patrimonial do IEPHA-MG: relação entre identidade, memória, patrimônio cultural 
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e cidade
Este trabalho apresenta as primeiras análises acerca das ações de Educação Patrimonial realizadas 
pelo IEPHA-MG, entre os anos de 2005 e 2007. Tentou-se relatar brevemente como o referido Ins-
tituto trabalhou a relação identidade, memória, patrimônio cultural e cidade. Buscou-se, também, 
fazer uma reflexão acerca das práticas educativas por ele efetuadas.

Márcia Elisa Teté Ramos (Universidade Estadual de Londrina)
• Noções de alunos do Ensino Médio: qual é a história que a cidade de Londrina conta?

Pretende apresentar os resultados iniciais, a primeira de três fases da pesquisa intitulada “Como 
os jovens estudantes de Ensino Médio se apropriam da história contada na cidade de Londrina?”. 
Procurou-se realizar um levantamento das protonarrativas de alunos do Ensino Médio, buscando 
compreender quais seriam as representações de 64 jovens na faixa etária de 14-19 anos, divididos 
em duas turmas de 3º ano, de uma escola pública de Londrina (Paraná) em relação à história que 
a cidade narra. Partiu-se do pressuposto de que o Museu Histórico de Londrina configura-se no 
espaço por excelência dedicado ao acervo da memória local, mas além deste, a cidade narra sua 
história em outros espaços. Estes estudantes não tem na grade curricular o estudo da história local. 
Sendo assim, o que sabem da história de Londrina é o que tiveram como conteúdo substantivo 
nos primeiros anos das séries iniciais e precisa ser rememorado, o que ouvem através da família, da 
mídia e o que veem nos espaços públicos da cidade. Através de metodologia mista próxima à et-
nográfica, com dois Grupos Focais respondendo a pergunta: “Onde mais, além do Museu, se conta 
a história da cidade?” e brainstorming (“chuva de ideias” referente à palavra “Londrina”) realizadas 
no Museu Histórico de Londrina que serviu ao propósito de dispositivo de evocação, chegou-se 
a algumas conclusões, entre as quais: os estudantes se lembram de monumentos e praças que se 
propõem a narrar a história da cidade, de vestígios e lugares que representam a imagem da cidade, 
percebendo os espaços em que a história da cidade é contada; os estudantes associam a palavra 
“Londrina”, em especial, com os “pioneiros” – colonizadores e fazendeiros de café, reverenciados 
como heróis (desbravadores, corajosos, magnânimos) e constantemente desatacados nas narrati-
vas circulantes na cidade – e, por sua vez, entendem que a maioria dos pioneiros corroboraria a ori-
gem e a suposta imigração inglesa na cidade. Prevalece assim, determinadas representações sobre a 
cidade, pautadas na ideia de progresso, modernidade, desenvolvimento, atribuídas às ações destes 
“pioneiros”, ou seja, ideias próximas ao discurso histórico “oficial” da cidade.

078. História, Museus e Museologia: velhos e novos desafios
Coordenação: Zita Rosane Possamai, Letícia Julião

Resumo: O ST propõe-se a abordar a relação entre História, museus e Museologia a partir de qua-
tro problemáticas: a historicidade dos museus e da Museologia; as questões epistemológicas da 
História e suas relações com a Museologia e os museus; os museus como campo de atuação profis-
sional dos historiadores; as questões éticas do conhecimento histórico e da Museologia no cenário 
dos museus. O primeiro ponto abordará a historicidade dos museus e da Museologia, verificando a 
particularidade da História na elaboração de conhecimento sobre esses domínios. A segunda ques-
tão problematizará as formas de construção e de apropriação do conhecimento histórico nos mu-
seus, refletindo sobre a especificidade visual e espacial de narrativas da história nessas instituições 
e seu alcance social. O terceiro ponto pretende abrir o debate sobre a atuação dos historiadores e 
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museólogos nos museus, indagando sobre as particularidades e as fronteiras entre esses saberes. 
Finalmente, o quarto ponto enfatizará as questões deontológicas concernentes aos profissionais 
que atuam nos museus, problematizando a preservação e a publicização de indicadores da memó-
ria social, os usos e as apropriações do passado.O ST pretende abrir um espaço de debate sobre a 
relação entre História, museus e Museologia, a exemplo de outras associações profissionais que já 
o fazem há vários anos.
Justificativa: A relação entre História e museus é recuada no tempo, podendo ser situada antes 
mesmo da configuração disciplinar da História no século XIX. Refletir sobre a relação entre Histó-
ria, museus e Museologia, no alvorecer do século XXI, especialmente no País, pode ser justificada 
a partir de quatro problemáticas sugeridas para serem abordadas no Simpósio Temático ora pro-
posto: a historicidade dos museus e da Museologia; as questões epistemológicas da História e suas 
relações com a Museologia e os museus; os museus como campo de atuação profissional dos histo-
riadores; as questões éticas do conhecimento histórico e da Museologia no cenário dos museus. O 
conhecimento a ser ainda construído sobre os museus e a Museologia reservam um lugar especial 
à História por esta possuir a competência para identificar e investigar os documentos com poten-
cial para informar sobre o percurso no tempo, mirando criticamente a historiografia dos museus 
e da Museologia. A particularidade do saber museológico e das práticas de coletar, conservar, do-
cumentar, pesquisar e expor os bens culturais evidenciam a criação de representações e narrativas 
sobre o passado e a memória, tocando em problemáticas caras à epistemologia da História. Desse 
modo, museus e Museologia tornam-se objetos propícios para problematizar não apenas os usos 
e apropriações do passado, mas, fundamentalmente, os modos de elaboração visual e espacial do 
conhecimento histórico que atingem larga repercussão social. Como os museus tornaram-se um 
dos cenários-chaves de visualização do passado, no mundo contemporâneo, ao lado das mídias, 
dos romances históricos e mesmo da historiografia são questões que suscitam reflexão e debate. 
Os historiadores, assim como outros profissionais, vem atuando nos museus há muito tempo. No 
Brasil, o campo dos museus vem sofrendo um impacto considerável a partir da criação, nos anos 
recentes, de mais de uma dezena de cursos de graduação em Museologia, que passaram a inserir 
no mercado de trabalho um profissional com competências e habilidades específicas para as ati-
vidades museológicas e do patrimônio. Em algumas regiões do Brasil, muitos historiadores estão 
optando por adentrar nessa nova formação como modo de especializar seus conhecimentos para 
poderem atuar nos museus. Por outro lado, a profissão de Museólogo é regulamentada no Brasil, 
desde 1984, enquanto que a de Historiador ainda aguarda regulamentação. Esse breve quadro, 
delimita diversas questões que estão na ordem do dia para os historiadores e para os museólogos: 
quais as particularidades de cada um desses ofícios? Quais fronteiras e limites entre a atuação dois 
profissionais no interior dos museus? É possível falar-se em disciplinas, quando as práticas nos mu-
seus são majoritariamente realizadas em equipe? Sem querer responder a qualquer dessas ques-
tões, é fundamental que o ST possa configurar-se como espaço desse debate no Encontro Nacional. 
Ainda é cara para a Museologia e também para a História o debate e a reflexão sobre as questões 
éticas que envolvem esses ofícios. A Museologia, no entanto, tem documentos que balizam essas 
práticas, enquanto que a História carece de documento específico sobre essas práticas. Nessa am-
pla problemática estão situadas as questões sobre falsificação da história, conflitos de interesses e, 
fundamentalmente, a gestão das coleções, que envolvem interesses econômicos consubstanciados 
no tráfico ilícito de bens culturais. Mas também aí está situada a responsabilidade sobre a guarda, 
a organização e o acesso público da documentação museológica. Qual a contribuição específica 
da História nesse domínio? Assim, são muitas as questões que envolvem essa estreita relação entre 
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História, Museus e Museologia. Por sua relevância, desejamos que a exemplo da Associação Brasi-
leira de Antropologia, os museus passem a figurar como uma das temáticas no Simpósio Nacional 
da ANPUH e esperamos que esse ST seja apenas o ponto de partida para abrir o debate.

Letícia Julião (Universidade Federal de Minas Gerais)
• História e Museologia: um diálogo necessário

A História só veio a se interessar pelos museus no século XX. Regida, ao longo do século XIX, pelo 
dogma da primazia das fontes escritas, a História prescindiu da experiência do olhar e da observa-
ção – a exemplo do que fizeram a antropologia e as ciências naturais – na construção do conheci-
mento. Essa a razão pela qual os museus e suas coleções – modalidades culturais voltadas para a 
visualidade - ocuparam um lugar secundário na agenda historiográfica. 
O propósito da comunicação é apresentar alguns pontos de intersessão entre a História e a Muse-
ologia, que se apresentam promissores na formulação de um conhecimento interdisciplinar, cujo 
alcance poderá ultrapassar a constatação da historicidade do fenômeno museal. Três conceitos 
recorrentes na historiografia contemporânea merecem ser destacados nessa perspectiva: repre-
sentação, regime de historicidade e cultura material. São categorias-chaves, transversais a outros 
campos de conhecimento, e que permitem abordar o fenômeno museológico como processo que 
está inserido em uma ordem do tempo; que gera conhecimento objetivo e, ao mesmo tempo, que 
figura como matéria da esfera do simbólico.
A categoria de representação, compreendida como conceito teórico-metodológico ou como ima-
gem coletiva, permite compreender os museus como lugares para onde convergem igualmente 
o conhecimento histórico mediado e as imagens por meio das quais coletividades apreendem o 
mundo real. 
A noção de regime de historicidade, consagrada por François Hartog, abre um amplo leque de 
análises sobre as formas pelas quais a sociedade projeta nos museus sua consciência do tempo, 
organizando e conferindo sentido às suas experiências, em uma articulação do passado, presente 
e futuro. 
Finalmente a noção de cultura material destaca o caráter documental dos acervos museológicos, 
operando uma redução da carga representacional dos objetos em favor da informação. De relíquia, 
o objeto de museu, compreendido como segmento da cultura material, se converte em suporte 
de informação, rompendo-se, assim, com as cristalizações de sentidos e valores consagrados em 
coleções dos museus. 
Considerando a aproximação tardia entre a História, a Museologia e os museus, as três categorias 
apresentam-se como estratégicas na formulação de um programa de pesquisa interdisciplinar. Re-
presentação, regime de historicidade e cultura material são categorias que permitem não apenas 
investigar o fenômeno museológico sob o prisma da história, como podem contribuir para enri-
quecer o campo teórico da Museologia, sobretudo a compreensão do fato museal – objeto de 
estudo dessa disciplina.

Aline dos Santos Portilho
• Deslizamentos entre campo intelectual e campo político na produção da museologia social 

como objeto de política de governo no Brasil (2003 – 2009).
O surgimento da categoria “museologia social”, no campo da museologia, localiza-se em finais da 
década de 1980 e é categoria que carrega forte conteúdo político, revelado o posicionamento dos 
que se mobilizam em torno dela. O grupo que a cunhou estava então envolvido nos debates em 
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torno da Nova Museologia, que propunha a reformulação dos museus com o objetivo de torná-los 
mais próximos de certas demandas sociais. Este movimento, de ordem internacional, que envolveu 
acadêmicos portugueses, canadenses, mexicanos, brasileiros, franceses, entre outros, produziu no 
Brasil impactos importantes sobre as recentes políticas de governo para o campo dos museus. 
Segundo Mario Moutinho, acadêmico com atuação fundamental na produção desta categoria, a 
museologia social é “área disciplinar de ensino, investigação e atuação que privilegia a articulação 
da museologia em particular com as áreas do conhecimento das Ciências Humanas, dos Estudos 
do Desenvolvimento, da Ciência de Serviços e do Planejamento do Território. A abordagem mul-
tidiscilplinar da Sociomuseologia visa consolidar o reconhecimento da museologia como recurso 
para o desenvolvimento sustentável da humanidade, assente na igualdade de oportunidades e na 
inclusão social e econômica.” (MOUTINHO, 2007) Nesta definição é possível perceber as linhas 
gerais do projeto deste grupo. A museologia social, segundo eles, deveria ser área disciplinar, es-
tando inserida no campo do ensino e da investigação acadêmica, mas também de ação prática 
no mundo, alterando realidades. Deveria estar ligada de forma multidisciplinar a outras áreas do 
conhecimento e ser, ao mesmo tempo, entendida como recurso que possibilita o desenvolvimento 
da sociedade. Com a eleição do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos 
Trabalhadores, em 2002, este grupo encontrou espaço para atuar na própria produção de políticas 
de governo destinadas ao campo dos museus. Um dos efeitos desta atuação foi a consolidação da 
categoria museologia social como objeto destas políticas. Neste sentido, o objetivo desta apre-
sentação é demonstrar as redes intelectuais de produção da museologia social como categoria no 
campo acadêmico e a atuação destes mesmos agentes na produção de políticas de governo no 
Brasil. Mapearei seus postulados e leituras de mundo propostas nos textos acadêmicos tecendo 
relações com as ações de governo criadas no período de 2003 a 2009 no Brasil. Busco com isto 
refletir sobre as potencialidades e limites da museologia social como categoria e objeto de política 
de governo, explorando os museus eleitos por estes agentes para investimento político e os efeitos 
nas localidades que esta ação produz.

Douglas Neander Sambati
• A museologia social do século XX e o museu do trabalho de Pelloutier: abordagens, objetivos 

e conceitos.
Desde a Mesa de Santiago do Chile, em 1972, discute-se um diferente olhar sobre a instituição mu-
seológica. As reflexões passaram a requalificar o museu, não mais visto como espaço de guarda do 
passado mas sim um local de discussão, assumindo uma luta de representações e, acima de tudo, 
um espaço que deve estar conectado com a sociedade. Essa função social do museu, que foi vista 
como revolucionária durante a segunda metade do século XX encontra paralelo na obra do teóri-
co anarquista francês Fernand Pelloutier (1867 – 1901). Pelloutier teorizou sobre a necessidade da 
criação de um Museu do Trabalho onde, principalmente, o trabalhador poderia tomar consciência 
de sua função social, econômica e política, através da sua produção laboral. Através de uma revisão 
de literatura, utilizando textos sobre Pelloutier, de Mario Chagas, Mario Moutinho, entre outros, 
esse trabalho compara teoricamente os fundamentos da vanguardista teoria museal do século XX 
com as ideias do pensados francês do final do século XIX, apontando as suas semelhanças quanto 
aos objetivos e mostrando as diferenças metodológicas dessas duas abordagens.

Samila Sousa Catarino
• História, patrimônio e museus: O Memorial da Gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do 



1189

Piauí.
O presente artigo discute o Projeto de Pesquisa-Ação “Memorial a Gruta de Lourdes da Betânia em 
Lagoa do Piauí”. A Gruta está localizada na cidade de Lagoa do Piauí, há 50 km da capital, Teresina. 
Como Santuário, espaço de fé e devoção, a cada ano, recebe milhares de devotos, o que a torna um 
dos maiores centros de peregrinação do Estado. Os estudos para constituição do Memorial da Gru-
ta está em desenvolvimento no Mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia. O espaço deve ser 
elaborado com a participação da comunidade local, o que inclui a participação escolas da cidade, 
que permitirá uma sensibilização para o conhecimento e reconhecimento do patrimonial cultural 
religioso do território. A Gruta de Lourdes é rica em símbolos, sentidos, significados, cores e formas. 
Foi edificada pela devota Maria Carmeli em 11 de Fevereiro de 1948. Revela-se como um lugar 
sagrado, no qual as comunidades do entorno se identificam e a transformam em espaço turístico. 
Com a implementação do Memorial desejamos pensar o turismo e sensibilizar para o conhecimen-
to da história local, que ganha gradativamente representação no Estado. No artigo, fazemos uma 
discussão teórico-metodológica das perspectivas atuais da museologia, dos museus, o que inclui a 
tipologia - Memorial. Utilizaremos ao longo dos estudos e investigação a metodologia da História 
Oral, além do inventário de objetos existentes nas comunidades e de posse dos responsáveis pela 
administração da Gruta, que possam constituir parte do acervo do Memorial.

Luiz Carlos da Silva
• Contestado e revolução federalista no Museu Cel. David carneiro: formas distintas de mediar 

as memórias
O Movimento do Contestado e a Revolução Federalista, como se sabe, são temas relevantes para 
a história do Brasil. Obviamente com características muito distintas uma da outra, por si só estas 
diferenças já contribuiriam para elaborar memórias com significados muito próprios. No entanto 
é notória, no Paraná, a importância atribuída a um tema em detrimento do outro. O Museu Cel. 
David Carneiro, em Curitiba, é um exemplo dessa disparidade entre a tão lembrada Revolução 
Federalista e a pouca atenção dedicada ao Contestado. O seu espaço expositivo nos sugere que a 
jornada de 1893 a 1894, em especial o Cerco da Lapa, foi de grande importância, mas requer um 
esforço do visitante para perceber a relevância de uma guerra civil que sacudiu a região fronteiriça 
entre o PR e SC no período de 1912 a 1916. Neste artigo buscamos apresentar e analisar alguns 
fatores históricos locais que ajudam a explicar as diferenças. O mais importante destes fatores foi 
o reduzido interesse da historiografia local em relação ao Movimento do Contestado ao longo de 
décadas. Concomitante a isso destacou-se a curadoria do proprietário do museu, o historiador 
David Carneiro (1904 – 1990), que foi por muito tempo e, para alguns continua sendo, o principal 
pesquisador da Revolução Federalista no Paraná. Suas ideias, fortemente influenciadas pelo posi-
tivismo, contribuíram decisivamente para não só definir os espaços em seu próprio museu mas, 
garantir um espaço de destaque à Revolução Federalista na historiografia local. A pesquisa que 
realizamos sobre a memória do Contestado em museus do Paraná e de Santa Catarina entre 1946 
e 1988, está focada principalmente nos espaços de exposição por serem estes justamente o ponto 
de contado mais direto e visível entre estas instituições e a sociedade.

Natália Thielke (Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul)
• Museus e conhecimento histórico: as conferências histórico-científicas do museu Julio De 

Castilhos/RS (1926-1937)
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A presente proposta visa problematizar as formas de construção e de apropriação do conhecimen-
to histórico nos museus, especificamente no Museu Julio de Castilhos, localizado em Porto Alegre 
(RS), refletindo em torno das chamadas “conferências histórico-científicas” organizadas a partir 
de 1926 pela diretoria do museu em parceria com historiadores ligados ao Arquivo Histórico do 
Rio Grande do Sul e realizadas nas dependências daquela instituição. Essas conferências constituí-
ram-se como instrumentos na escrita de uma história oficial do Rio Grande do Sul que se desejava 
legitimar. A realização desse ciclo de conferências estava previsto no regimento de 1926 do Museu 
Júlio de Castilhos. A implicação da realização desses ciclos de conferências foi a produção de um es-
paço no âmbito do qual distintos saberes sobre a história do Rio Grande do Sul foram produzidos. 
Espaço este que se constituiu como locus da relação poder-saber de onde discursos autorizados 
podiam ser enunciados. Foi desse lugar institucional que os intelectuais vinculados ao Museu, ou 
seus convidados, constituíram-se como sujeitos com privilégio de fala. Os enunciados sobre a His-
tória do Rio Grande do Sul, construídos nos debates historiográficos suscitados pelas conferências 
geraram uma repercussão nas próprias práticas museográficas do Museu Júlio de Castilhos. Alguns 
objetos de seu acervo foram investidos de outros valores, como as esculturas sacras missioneiras, 
por exemplo, que passaram a compor o acervo desse museu em 1903 como artefatos artísticos. Na 
medida em que a criação de história oficial para o estado gaúcho ganha a atenção dos pesquisa-
dores ligados ao Arquivo Histórico, ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e dos 
agentes que atuavam no Museu Julio de Castilhos, aquelas mesmas esculturas passam a ser enten-
didas como documentos históricos capazes de comprovar “o grau de evolução do estado”, confor-
me se dizia na época. Nesse contexto de análise, conceitos como apropriação, práticas e represen-
tações tal como foram definidos por Roger Chartier, bem como lugares de memória, definido por 
Pierre Nora e poder/saber conforme postulado por Michel Foucault tornam-se operacionais nesse 
exercício de dar a ver o complexo processo de construção do conhecimento histórico engendrado 
no Museu Julio de Castilhos. Os resultados do estudo apontam para a articulação entre múltiplos 
elementos que tornam visíveis as relações estabelecidas entre acervos, memória e poder/saber.

Ana Celina Figueira da Silva (Umiversidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Museu Julio de Castilhos e sua transformação (1925-1939)

O trabalho trata do processo de transformação do Museu Julio de Castilhos, a mais antiga insti-
tuição museal do Rio Grande do Sul, de um museu enciclopédico, mais voltando para as ciências 
naturais, para um museu histórico, durante a gestão de Alcides Maya, entre 1925 e 1939. Entrelaça 
esse processo à comemoração do centenário da Revolução Farroupilha ocorrido em 1935 com a 
coleta e organização de documentos escritos e a produção de acervo iconográfico relativo a essa 
guerra. Esse trabalho de seleção e produção do acervo evidencia a visãode história vigente na nar-
rativa do passado sul-rio-grandense produzido pelo museu nesse momento.

Juliana da Costa Ramos
• Museu do Homem do Nordeste: Imaginário e narrativa regional.

O objetivo de nossa breve análise será compreender de que forma a teoria social de Gilberto Freyre, 
é matéria discursiva da qual se constitui a narrativa regional das exposições do Museu do Homem 
do Nordeste (Muhne) entre 1979 a 1987. Nesse sentido, será importante perceber que a abordagem 
regionalista de Freyre é um indicador essencial para pensarmos a própria condição de produção 
do discurso do Muhne. Assim, buscamos organizar um modo de perceber de que maneira a obra 
de Gilberto Freyre por seu caráter intuitivo imaginativo dá forma a elementos que constituem-se 
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como paradigmas de uma prática museológica que trata, sobretudo, das nuances e particularida-
des da cultura, também por ele, definida como regional. Nesse sentido, os primeiros pontos que 
buscamos estabelecer são os paradigmas de análise sobre o imaginário Gilbertiano. Que elementos 
dentro da obra de Freyre, que tratam especificamente do campo museus, podem ser identifica-
dos como expressões de seu imaginário e ideais para a região Nordeste? De que forma o Muhne, 
ao evocar um corpo imagético, provoca uma inter-relação entre bacias semânticas e formas de 
produzir sentidos coletivos a determinadas imagens apreendidas enquanto ícones representativos 
do que essa instituição museológica expõe como sendo cultura “nordestina”. Por fim, será possível 
um imaginário ser circunscrito em uma Região. Como um imaginário pode ser delimitado por 
geografias? De que maneira determinadas imagens, cores, gestos e formas são até hoje percebidas 
como referências imagéticas sobre a região Nordeste. Com tais questões em mente, será relevante 
atentar sobre o lugar dos museus como espaços de memória e poder. Isso significa afirmar que as 
instituições museológicas se encontram em um campo de disputas e de modo geral outorgam ou 
favorecem uma memória ou uma versão da história de grupos sociais dominantes, o que nos ajuda 
a problematizar as questões sobre o limite de autoria e autoridade dos discursos expográficos.

Bruno Melo de Araújo (Universidade Federal de Pernambuco)
• A Museologia e o Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia: uma análise da produção 

bibliográfica recente
O presente trabalho tem como objetivo analisar a recente produção bibliográfica referente ao 
Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia no Brasil percebendo por quais temas, referenciais 
teóricos e metodológicos estas pesquisas têm se guiado. A consciência de risco de perda, que a 
maioria dos objetos desse patrimônio cultural enfrenta; a necessidade de conhecer a natureza e 
as dimensões desse patrimônio, dentre outros, foram fatores que despertaram o interesse de pes-
quisadores e profissionais da área fomentando estudos sobre o mesmo. Destacam-se as pesquisas 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa em Preservação de Acervos Culturais (GPAC), o 
projeto Valorização do Patrimônio de C&T e as primeiras publicações sobre o tema, vinculadas 
em grande medida ao Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio UNIRIO/MAST, 
em nível de mestrado e doutorado. A bibliografia levantada destaca em primeira instância, que 
os estudos realizados tangenciam para uma reflexão da trajetória e constituição destas coleções, 
e em uma outra perspectiva apontam para questões metodológicas, com os estudos de Cultura 
Material e prosopográficos das coleções. Este cenário de reflexão sobre as formas de análise dessa 
categoria de patrimônio na bibliografia atual contribuirá no aprofundamento das questões teóri-
cas e metodológicas podendo abrir um leque de temas e pesquisas para o campo.

Claudia Eliane Parreiras Marques Martinez (Universidade Estadual de Londrina)
• Acervo e cultura material no Museu Histórico de Londrina/Paraná: mediações, intersecção e 

(des)encontros no século XX
O Museu Histórico de Londrina (MHL) foi inaugurado em 1970 e, naquele momento, pertencia à 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina. Quatro anos depois, a instituição tornou-se 
órgão suplementar da recém criada Universidade Estadual de Londrina. Em 1986, as exposições 
foram transferidas para o prédio da antiga Estação Ferroviária, tornando-se não só um Museu His-
tórico com sede própria, mas, também, uma referência cultural para a cidade e a região norte do 
Estado do Paraná. Objetos do cotidiano (louças, mobiliário, roupas, sapatos, relógios, joias etc.), 
instrumentos e ofícios do mundo do trabalho (ourives, jornaleiros, vendas de secos e molhados, 
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monjolos etc.) e artefatos indígenas (adornos, armas de caça, urnas funerárias etc.) constituem 
parte importante do acervo do MHL. Busca-se, nessa comunicação, analisar a formação e compo-
sição desse acervo, dando ênfase especial aos objetos do cotidiano das famílias, essas oriundas de 
diversas partes do Brasil e do exterior. Ao estudar esses artefatos, em particular, queremos discutir 
questões relacionadas às políticas de aquisição e comunicação de acervo no Brasil e alguns concei-
tos que envolvem o patrimônio, a cultura material, a memória e os museus de modo geral.

Tayna da Silva Rios (ETEC Parque da Juventude)
• Em busca da(s) Casa Brasileira(s): Desafios da cultura material a partir do acervo do Museu 

da Casa Brasileira
Sabe-se na história da humanidade que os vestígios materiais da ação do homem são indiscutivel-
mente, fontes ricas para a compreensão de sua trajetória. Neste cenário são inúmeros os objetos 
que nos rodeiam, não é à toa, por exemplo, que grande parte dos estudos antropológicos, aqueles 
que se propõem estudar o homem nas suas relações mais naturais, passam pelos usos individuais 
ou coletivos de objetos, principalmente porque estes desempenham funções simbólicas que os 
tornam indispensáveis em nosso cotidiano.
Os objetos são, ao mesmo tempo, vetores de processos sociais, culturais, históricos e produtos 
destes mesmos processos. Tal argumento nos aproxima da grande ânsia do historiador: entender o 
homem no seu tempo e espaço. 
No que tange o ofício do historiador, estudiosos apontam que ainda há grandes dificuldades na 
leitura de códigos visuais diferentes daqueles exigidos pela escrita, mesmo que já tenhamos feitos 
avanços consideráveis nos mais diversos campos sintetizados pela História.
A presente proposta se baseia, então, no projeto de mestrado homônimo, que tem como objetivo 
analisar as possíveis interpretações sobre a cultura do morar brasileiro a partir do acervo do Museu 
da Casa Brasileira, fundado em 1970 e situado na capital de São Paulo, evidenciando os desafios do 
uso da dimensão material do vivido como fonte de pesquisa histórica. Para tanto encontrar méto-
dos e modelos para leituras de objetos tridimensionais (em especial mobiliários de uso doméstico), 
dentro de uma instituição museológica, torna-se indispensável a esta proposta. Vale destacar que 
os museus são lugares privilegiados para a discussão da materialidade e cada vez mais, espaços refe-
renciais para a sociedade, sendo, portanto, ricos lugares para o oficio do historiador e a construção 
do saber histórico. 
Para esta discussão, autores como Jean-Marie Pesez, Le Goff, Fernand Braudel, Maurice Halbwachs 
e Pierri Nora devem ser revisitados. Outras questões como as dificuldades e metodologias do ofí-
cio do historiador podem ser evidenciadas em discussões de Marc Bloch, Carlo Ginzburg, Ulpiano 
Bezerra de Menezes e etc.
A relação museu, sociedade e conhecimento histórico podem ser evidenciados por autores como 
Waldisa Russio Guarnieri, Marlene Suano, Teresa Cristina M. Scheiner, Cristina Bruno, Mario Mou-
tinho, Mario Chagas, Myriam Sepúlveda dos Santos, Regina Abreu, José R. S Gonçalves, Francisco 
R. L. Ramos e etc. Para a interpretação de objetos é possível se valer de modelos de análise de Susan 
Pearce e Peter Van Mensh. 
É preciso pensar ainda em referências da história do privado, da casa e do cotidiano como Michel 
de Certeau, Gilberto Freyre, Ernani da Silva Bruno, Alcântara Machado, Vania Carneiro de Carva-
lho, entre outros.

Maria Aparecida de Menezes Borrego (museu paulista - usp)
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• Sobre caixas e arcas: apontamentos sobre artefatos domésticos coloniais no acervo do Museu 
Paulista
A partir de uma pesquisa desenvolvida no Museu Paulista da Universidade de São Paulo sobre 
o espaço doméstico e a cultura material em São Paulo colonial, pretendo problematizar o ofício 
do historiador ao lidar com documentos de natureza diversa. Exporei como se estabeleceu e se 
conformou, ao longo do trabalho, um diálogo crítico entre as fontes tridimensionais – as peças do 
Museu Paulista – e as fontes escritas produzidas no contexto de origem dos artefatos domésticos 
– sobretudo inventários -, tendo como eixo os atributos físicos dos objetos, mediado pela classifi-
cação das peças em instituições museológicas. 
No início da década de 1990, quando da criação de um Programa de Organização Física e Do-
cumental dos acervos institucionais, elegeu-se o Acervo de Mobiliário como um dos principais 
núcleos a serem pesquisados, que por quantidade e qualidade é uma dos mais destacados da ins-
tituição. Visando-se a uma catalogação avançada desse núcleo, foi elaborado um instrumento de 
vocabulário controlado para acervos de mobiliário, finalizado em 1999. Trata-se de um trabalho 
de coleta feito a partir da nomenclatura utilizada pelos próprios autores de livros sobre mobiliário 
e em publicações afins, e de thesauri já estabelecidos. A partir da organização dos dados, se pro-
duziram as reformulações e adequações necessárias à realidade do Museu Paulista. De particular 
interesse para a elaboração do instrumento foi o contato com as fichas pertencentes às chamadas 
“Descrições de mobiliário do acervo do Museu Paulista” de autoria de José Wasth Rodrigues, reali-
zadas, em 1948, sobre 70 peças do acervo.
É com base nessas produções que pretendo discutir situações de incompatibilidade colocadas, 
muitas vezes, entre os termos utilizados pelos coevos para designar determinadas peças de mobili-
ário nos séculos XVIII e XIX e a classificação das peças em instituições museológicas e os problemas 
delas decorrentes. Como estudo de caso, jogarei luzes sobre arcas e caixas, pois foram tais artefatos 
– além de canastras e baús – os vetores para a análise da mobilidade espacial e a sedimentação das 
populações na cidade de São Paulo e nos interiores domésticos durante os séculos XVIII e XIX. Ade-
mais, esses móveis de conter e de guardar são quase onipresentes nas casas setecentistas do Impé-
rio Português e ainda hoje fazem parte dos acervos de muitos museus em várias partes do Brasil.

Gabriela Vasconcelos Torres
• Da memória ao silencio: a exposição de longa duração do museu histórico de Londrina “PE.” 

Carlos Weiss e os negros
Neste trabalho procuramos analisar a exposição de longa duração do Museu Histórico de Londri-
na, um dos mais significativos lugares de memória da cidade, colocando em pauta, entre outros 
aspectos, a produção de silêncio em relação aos negros. Embasado nas ideias de Michael Pollak 
e Pierre Nora sobre as questões acerca da memória social, localizamos o museu como palco de 
conflitos e disputas de poder entre grupos sociais com interesses divergentes e que veem o espaço 
museal como estratégico nos embates pela hegemonia dentro do processo de construção da me-
mória coletiva.

Odair da Cruz Paiva (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP)
• “Migrar: Experiências, Memórias e Identidades”. Análise da exposição de longa duração do 

Museu da Imigração do Estado de São Paulo.
Em 2010, o Memorial do Imigrante em São Paulo teve suas atividades encerradas em função do 
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início das obras de restauro da antiga edificação da Hospedaria de Imigrantes do Brás; o término 
das obras ocorreu em 2014 e o espaço foi entregue ao público concomitantemente à inauguração 
da exposição de longa duração Migrar: experiências, memórias e identidades. Em sua nova fase a 
edificação abriga o recém inaugurado Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 
A imagem pública da requalificação daquele espaço se traduz no restauro da edificação e também 
na exposição de longa duração. Embora a equipe gestora do museu esteja empenhada numa série 
de outras atividades, a exposição representa, em minha avaliação, não só um divisor de águas com 
as antigas exposições realizadas naquele espaço, mas, principalmente, a construção de um enfoque 
particular sobre a imigração. 
A memória da imigração erige-se num campo de disputas determinado por intencionalidades e 
releituras que cada presente faz do passado. (CANDAU,2012; TODOROV, 2000). Creio ser desne-
cessário explicitar a importância da imigração e suas conexões com o desenvolvimento econômi-
co, político e cultural do Estado de São Paulo; ela foi, há várias décadas, elevada ao status de patri-
mônio da coletividade paulista dada a sua capilaridade e importância para parcela significativa da 
população. 
A reabertura da antiga Hospedaria de Imigrantes e a inauguração do Museu da Imigração ins-
crevem-se num contexto de embates – nem sempre explícitos - entre as representações sobre o 
passado e os desafios no presente. O objetivo deste artigo é compreender a nova exposição como 
produto destes embates e como materialização de uma leitura específica do processo imigratório. 
Cultura material, iconografia, documentação, textos, vídeos, sonorização e uma série de recursos 
tecnológicos são parte de um discurso expositivo no qual as intenções da curadoria explicitam-se 
(MAGALHÃES e RAMOS, 2008; CURY, 2005). Procuro uma unidade compreensiva que revele qual 
o lugar da exposição nos embates contemporâneos sobre a memória da imigração. Esta reflexão 
faz parte de uma pesquisa mais ampla intitulada Museus e Patrimônio da Imigração: história, me-
mória e patrimônio cultural nos museus de imigração no Estado de São Paulo cujo escopo central 
é analisar as formas da memória da imigração em alguns museus da imigração no Estado de São 
Paulo.

Daniel Luciano Gevehr (FACCAT e ISEI)
• Narrativas Visuais da Imigração Alemã: Os Museus de Imigração como espaços de (re)

produção de memória e identidade étnica
A pesquisa problematiza os museus de história da imigração alemã no Vale do Paranhana e Sinos 
(RS) a partir da análise das narrativas produzidas e difundidas nesses espaços públicos de visitação. 
Atentamos para o processo que envolve a produção das narrativas visuais presentes nesses espaços 
museológicos, que procuram contar a história da imigração alemã na região a partir de recortes 
e seleções presentes em seus acervos. No estudo, privilegiamos a leitura crítica desses espaços, 
buscando compreender os diferentes mecanismos utilizados na criação das diferentes ambiências, 
bem como a criação de imagens e representações que procuram retratar uma determinada história 
sobre os imigrantes alemães. Nesse sentido, a análise crítica que propomos baseia-se na discussão 
sobre os elementos simbólicos presentes nesses lugares de memória da imigração, relacionando-os 
com os conceitos de imagem, representação, patrimônio cultural e identidade étnica. A relação 
existente entre esses elementos é o que norteia a pesquisa sobre esses museus da imigração alemã. 
Vale ressaltar que a pesquisa tem como recorte espacial os museus localizados nos municípios de 
Sapiranga, Nova Hartz, Ivoti, Picada Café e Igrejinha, ambos de origem germânica na região do Vale 
do Paranhana e Sinos. A seleção desses cinco espaços se justifica, uma vez que ambos representam 
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parte do acervo museológico que busca representar a presença da imigração alemã na região e 
que dessa forma, guardam elementos simbólicos que pretensamente carregam e perpetuam uma 
determinada memória do grupo étnico. A preocupação com a exaltação e afirmação dos elemen-
tos culturais associados à identidade étnica germânica é discutida na pesquisa, na medida em que 
esses traços identitários se tornam sobressalentes nas representações construídas e difundidas nos 
museus, seja através da (re)criação de cenários ou até mesmo através de coleções de diferentes 
tipos presentes nas exposições permanentes nos museus selecionados. A pesquisa pretende ainda 
discutir em que medida esses museus da imigração alemã contribuem para a (re)produção da 
memória da imigração na região, uma vez que esses museus são compreendidos como lugares de 
perpetuação e ressignificação da memória e, também, de afirmação de identidades das comunida-
des locais (municipais) diretamente ligadas à esses espaços museológicos.

Fabiana Costa Dias (Museu Aeroespacial)
• Museu Aeroespacial: um museu de heróis

O Museu Aeroespacial está localizado em um sítio histórico para a aviação brasileira. Os hangares 
que são ocupados por ele no Campo dos Afonsos, em Sulacap, representam o local onde os cade-
tes da antiga Escola de Aeronáutica (1941-1969) tinham as suas instruções de voo. Já o Campo dos 
Afonsos foi o local onde as primeiras escolas de aviação brasileiras se instalaram e posteriormente 
suas construções passaram a pertencer à Escola de Aviação Militar (1919-1941). Nesse sentido, não 
existiria lugar melhor para o MUSAL fixar suas instalações. 
O artigo tem o objetivo de estudar uma exposição em particular do Museu Aeroespacial, A FAB 
na Guerra. Ela foi inaugurada nos primeiros anos do museu e já está na sua segunda versão. A 
intenção do artigo é compreender de que forma a participação do I Grupo de Aviação de Caça (I 
GAvCa) na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve relevância para a construção da história da 
Força Aérea Brasileira. Para isso o texto foi dividido em quatro tópicos. O primeiro tópico será uma 
apresentação breve sobre as primeiras escolas de aviação que estiveram instaladas no Campo dos 
Afonsos até a constituição do Ministério da Aeronáutica e consequentemente a criação da Força 
Aérea Brasileira. O segundo tópico tratará sobre a organização e criação do Museu Aeroespacial, 
apresentará suas exposições e em especial a sala objeto desse artigo, A FAB na Guerra. O terceiro 
tópico identificará as duas versões da exposição A FAB na Guerra e apresentará como a segunda 
versão foi estruturada. O quarto tópico, a exposição A FAB na Guerra será analisada a partir de 
conceitos da história, arquivologia e museologia com o objetivo de entender o que determinou a 
preferência pelo I GAvCa na sala.
Embora criado na década de 1970, o Museu Aeroespacial sofreu forte influência dos primórdios 
da museologia brasileira (décadas de 1930-1940) e elaborou, consequentemente, suas exposições 
com um olhar pautado em uma historiografia positivista. Além disso, o Arquivo Histórico do MU-
SAL possui um conjunto de documentos textuais e fotográficos do I GAvCa que não está organiza-
do. Todas essas informações serão relevantes para a análise da sala A FAB na Guerra e a partir delas 
entender a transformação dos aviadores do grupo de caça como os heróis da FAB e como isso está 
representado na exposição.

Nara Beatriz Witt
•  A relação entre História, museus e Museologia na perspectiva dos museus escolares

Este trabalho aborda a relação entre História, museus e Museologia no âmbito da História da Edu-
cação e dos museus, através do estudo dos museus escolares. Tem como ponto de partida um ma-
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peamento realizado na cidade Porto Alegre, identificando museus e memoriais escolares existentes, 
atualmente, configurados como espaços que guardam, conservam, pesquisam e expõem materiais 
para utilização no ensino, bem como artefatos, imagens e documentos relacionados à memória da 
escola. Busca compreendê-los enquanto categoria museal relativa ao seu uso e função, vinculando 
ensino e memória em suas práticas. Para essa apreensão compõe um quadro histórico que aponta 
seus antecedentes, partindo de motivações relacionadas à inovação pedagógica, ocorridas no final 
do século XIX, que implicaram em sua criação, até as motivações que propiciaram sua vinculação, 
no final do século XX, com uma preocupação com a memória, constituindo “museus escolares de 
História” ou memoriais, voltados para a história da instituição. Verifica-se a inserção de museus nas 
escolas associada a dois usos e momentos distintos, cujas mudanças se dão nas duas esferas - da 
História da Educação e da História dos museus. Esses dois diferentes contextos constituem as duas 
abordagens desse trabalho. A primeira aponta no âmbito da Educação a renovação do ensino com 
o método intuitivo ou Lições de coisas, utilizando os museus escolares como recurso pedagógico; 
a criação de um mercado de produtos escolares, incluindo objetos para o museu escolar; e, as 
grandes exposições que divulgavam esses produtos. No âmbito da Museologia, destaca-se a cons-
tituição dos primeiros museus brasileiros, enquanto museus de ciências naturais, com a criação 
do Museu Nacional (1818), do Museu Paraense Emílio Goeldi (1866) e do Museu Paulista (1894); 
e sob a influência de novos padrões científicos, nas escolas também eram constituídos museus de 
ciências. A segunda abordagem contempla um momento mais recente, no final do século XX, que 
sinaliza no cenário da Museologia uma inquietação com a memória; na Educação, a preocupação 
em considerar a cultura material escolar como patrimônio. Assim, o estudo destaca o papel da 
cultura material escolar para compreender o significado do patrimônio educativo, identificando 
um diálogo entre a História da Educação e a Museologia, na perspectiva dos museus escolares, 
contribuindo para a História dos museus.

Karine Lima da Costa
• A restituição de bens culturais egípcios e a sua relação com os museus

Há milhares de anos a história do Egito suscita certa curiosidade entre diversos povos, e alguns tra-
ços de sua cultura – como monumentos e objetos – são encontrados dispersos em diferentes terri-
tórios, especialmente em museus. A história do trânsito desses objetos do Egito para o mundo nem 
sempre é mencionada, em especial pelo fato de ter sido feita, muitas vezes, de maneira ilegal, o que 
nos instiga a contá-la. Em 2002, com a posse de Zahi Hawass como secretário geral do Conselho 
Supremo de Antiguidades (CSA), foi criado um novo departamento especializado em recuperar as 
antiguidades retiradas ilegalmente do país, um trabalho conjunto com o Serviço de Antiguidades 
do Egito, a Interpol, o FBI e os museus, assim como a constante exposição da mídia que veicula a 
sua campanha para a restituição de seu patrimônio.
Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo analisar o papel desempenhado pelo Egito na recu-
peração de seus bens culturais, contrapondo com a visão dos detentores atuais desses bens, nesse 
caso, as instituições museológicas.

Patricia Moura (Inmetro)
• Coleção Etnográfica Loreto-Paranaguá: Descortinando a História da Expatriação Cultural do 

Brasil
O artigo é resultado das primeiras pesquisas realizadas em mais de 100 anos na Coleção Etnográ-
fica denominada Loreto-Paranaguá-Schoeller. Em posse doo Museu Etnográfico de Viena desde 
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1907, a coleção contem artefatos de cerca de 55 culturas indígenas brasileiras; muitas delas já extin-
tas. Da primeira pesquisa mais extensa realizada entre 2007 e 2011, tentou-se construir sua história 
baseados tanto nos poucos manuscritos encontrados sobre ela e, mais recentemente, em docu-
mentação que esclarece antigas dúvidas sobre sua coleta, transferência e destino que culminaram 
com a total invisibilidade no âmbito do museu austríaco.
Pretendemos introduzi-la no meio acadêmico de forma mais ampla e apresentarmos os primeiros 
resultados da pesquisa que ainda está em andamento na Áustria.

Alexandre Augusto de Oliveira (Museu Histórico e Cultural de Jundiaí)
• As origens do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí: visões da História e da Museologia

O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí (MHCJ) completa em 2015 cinquenta anos de existência. 
Se atualmente compreende quatro equipamentos culturais: Museu Histórico “Solar do Barão”; Pi-
nacoteca “Diógenes Duarte Paes”, Centro de Memória de Jundiaí e Galeria de Arte Pública G9, no 
momento de sua criação em 1965, a sua configuração era bem diferente. 
A proposta desse trabalho é levantar a documentação acerca da sua criação, bem como de regis-
tros dos trabalhos feitos nos anos iniciais no âmbito do referido museu (exposições e divulgação 
de pesquisas sobre a história da cidade e região) e analisá-los numa perspectiva interdisciplinar, 
buscando articular aspectos da História e da Museologia com o objetivo de delinear o contexto no 
qual surgiu o MHCJ e de suas ações iniciais. 

Elizabeth Catoia Varela (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro)
• MAM: sua história, seu patrimônio

No ano em que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro completava 65 anos de fundação, 
uma exposição foi concebida para relembrar, de maneira sintética, toda sua história. O Museu 
tem como sede um complexo arquitetônico projetado por Affonso Eduardo Reidy, sendo o prédio 
um dos marcos do modernismo brasileiro. Até 2014, ao ir ao Museu, o visitante podia ter contato 
com arte moderna e contemporânea, as mostras da Cinemateca e os jardins projetados por Burle 
Marx. Contudo, ao buscar conhecer o próprio Museu, sua história e sua arquitetura, não havia um 
espaço específico para tal. Este trabalho busca pensar como, a partir de tais demandas, e sendo 
concebida dentro da coordenadoria de Pesquisa e Documentação, área que abriga o setor de pes-
quisa, a biblioteca e o arquivo de artes visuais, uma exposição constituída pelo acervo bibliográfico 
e documental do Museu foi inaugurada tendo por objetivo dar a ver e celebrar sua própria história.

Jacson Lopes Caldas
• Um lugar memória para uma história de Feira de Santana e região denominada sertaneja: a 

proposta do Museu Casa do Sertão 1977/1978
Fundado em 30 de junho de 1978 na cidade de Feira de Santana, o Museu Casa do Sertão eviden-
ciou uma disputa intelectual pela preservação de uma memória de “cultura popular de identidade 
sertaneja”. Doado pelo Lions Clube da cidade e instalado na recente Fundação Universidade de 
Feira de Santana, o museu teria por objetivo principal guardar em suas prateleiras, objetos de usos 
e costumes considerados tradicionais, ao tempo que novidades comerciais e tecnológicas circu-
lavam a área urbana e anunciavam o novo enquanto ensejo político, social e econômico. A Casa 
do Sertão torna-se-ia, segundo os seus idealizadores, o lugar destinado ao fazer lembrar de uma 
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região que teria seus hábitos e costumes solapados por ideais de modernidade. Relacionar-se-ia 
com a cidade enquanto lugar de salvaguarda da memória do “sertanejo”, responsável por arqui-
var documentos que posteriormente seriam utilizados por pesquisadores para contar a história 
da cidade em processo de mudança. Neste contexto, pensar o Museu Casa do Sertão enquanto 
objeto de estudo a ser problematizado, pressupõe uma perspectiva discursiva referente à história 
da cidade de Feira de Santana e sua produção historiográfica, o que permite percebê-lo enquanto 
proposta de história que possibilitou representações sobre o popular e o sertanejo através da ló-
gica preservacionista, ao serem levantados questionamentos acerca dos conceitos de memória e 
cultura popular sertaneja ao tempo de fundação da Casa do Sertão entre 1977 e 1978 quando se 
percebe no Brasil o processo de renovação dos espaços museais. Portanto, este texto aponta para 
questionamentos sobre a representação do Museu Casa do Sertão enquanto lugar de memória da 
cultura popular e sertaneja concernente a sua fundação, ao percebê-lo como produtor de discur-
sos historiográficos em constante formação a partir do projeto que anunciou a construção desse 
“lugar memória” através de jornais, panfletos e literatura de cordel, como também ao relacionar-se 
com a Fundação Universidade de Feira de Santana, possibilitando construções conceituais sobre o 
popular e o sertanejo, que reinventados pela lógica da modernidade impuseram desafios e méto-
dos para a construção discursiva da historiografia local e regional.

Isabela Tavares Guerra (Museu Mineiro)
• Museus, história e cidade: museus de Belo Horizonte

Procura-se compreender as ações de preservação e de comunicação desenvolvidas nas exposições 
O Museu e a cidade sem fim, do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) e Casa Kubitschek: uma 
invenção modernista do morar. O objetivo é compreender as noções de patrimônio envolvidas nos 
processo de concepção destas instituições e de suas exposições. Entendendo que o MHAB e Casa 
Kubitschek (CK) buscam refletir sobre a cidade em suas múltiplas temporalidades, pretende-se 
pensar como a cidade está sendo problematizada nas instituições e em que momento estas insti-
tuições foram criadas e se desenvolveram.

Jorge Luiz Veloso da Silva Filho
• Museu do Mamulengo: vinte anos de atuação na preservação do teatro nordestino de 

bonecos.
Os museus guardam, por meio dos objetos, a memória de diversos grupos sociais. Porém, a sua 
própria história, muitas vezes, não é abordada durante as ações educativas desenvolvidas pela 
instituição. Em linhas gerais, a instituição que tem em sua essência preservar a história de diver-
sos personagens, não conserva a própria história, muito menos a de seus fundadores. O presente 
estudo tem como objetivo realizar a análise do processo de criação do Museu do Mamulengo 
evidenciando a história da instituição, assim como a participação de seus criadores e parceiros na 
composição do acervo desta que foi a primeira instituição de preservação e documentação da 
América Latina destinada ao teatro de bonecos. O Museu do Mamulengo é resultado da ação do 
Grupo de Teatro Mamulengo Só-Riso. Este percebeu que os bonecos dos Mestres mamulengueiros 
falecidos estavam sendo vendidos e, em alguns casos, descartados por seus herdeiros. Desta forma, 
o grupo passou então a recolhê-los ou comprá-los montando o acervo do Museu do Mamulengo, 
com o intuito de preservar essa manifestação da arte popular. Localizada na Cidade de Olinda - PE, 
a instituição completou no ano de 2014, duas décadas em defesa do teatro de mamulengos, arte 
típica da cultura nordestina. Na pesquisa serão utilizados como referenciais teóricos, textos ligados 
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à Nova Histórica Cultural (Hunt, 2001), assim como ao campo do patrimônio (Choay, 2008, Funari, 
2006), memória (Le Goff, 2003) e da museologia (Poulot, 2009). Também nos debruçaremos sobre 
textos ligados ao ensino de história (Bittencourt, 2006) e ao teatro de bonecos (Santos, 2007). A 
metodologia implantada dar-se-á a partir da pesquisa bibliográfica, além da análise documental 
produzida pelo Museu do Mamulengo ao longo dos seus vinte anos de atuação, por meio de catá-
logos e do projeto museológico da instituição.

Érika Oliveira Amorim (Universidade do Estado de Minas Gerais)
• A universidade, a escola e o museu: práticas educativas no ensino de História

O presente texto aborda as especificidades de um projeto de extensão universitária que envolveu 
estudantes de graduação dos cursos de História e Turismo da Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG), unidade Carangola, e que foi desenvolvido em dois momentos distintos. No pri-
meiro momento realizou-se uma oficina sobre Memória, História e Patrimônio Histórico com alu-
nos do 9º ano da E. E. João Belo de Oliveira. No segundo momento os alunos visitaram o Museu de 
Carangola, assessorados pelas acadêmicas, com o intuito de problematizar a noção de memória e 
patrimônio histórico. A observação simples foi a ferramenta utilizada durante as ações do projeto 
e os registros se concretizaram por meio de fotografias, filmagens e cadernos de campo. Observou-
se que ao pensar o ensino de história a partir das relações que os indivíduos têm com a história 
materializada no acervo do museu abre-se um campo de possibilidades sobre o sentido de estudar 
História.

Joanna Guimarães Fernandes (Fundação Municipal de Cultura - PBH)
• Uma análise da categoria tempo na ação educativa em museus

Este trabalho apresenta reflexões construídas ao longo do projeto “Museu e Historicidade”, coor-
denado pela Professora Letícia Julião (Museologia/UFMG). Analisa-se a desmaterialização do patri-
mônio nos museus contemporâneos como marca do presentismo, fenômeno discutido por Fran-
çois Hartog. Junto à patrimonialização crescente e sua universalização soma-se a substituição do 
objeto museológico pelas novas tecnologias de comunicação. Interessa-nos investigar o lugar dado 
ao presente em nossa sociedade e de que forma a mesma lida com o passado, por meio de narrati-
vas museológicas. Elegemos como estudo de caso a exposição de longa duração do Memorial Mi-
nas Gerais Vale (Circuito Cultural Praça da Liberdade), inaugurado em 2010, em Belo Horizonte. O 
Memorial se apresenta como “Museu de Experiência”, que tem como objetivo abordar as tradições 
mineiras, valendo-se de cenografias e instalações virtuais. Além da observação, adotou-se a me-
todologia da pesquisa focal, buscando compreender a receptividade do público em relação à lin-
guagem e aos recursos expográficos. Foi possível constatar na pesquisa com dois grupos distintos 
– graduandos em Museologia e alunos do ensino médio e de Letras do CEFET – uma divergência 
das percepções de cada grupo. Embora o primeiro grupo se posicione negativamente e o segundo 
positivamente em relação à proposta expositiva, ambas as visões corroboram a representação do 
tempo no Museu ditada pelo imperativo do presente. Se para o primeiro grupo, a exposição é 
apenas cenário, caracterizada pela espetacularização do patrimônio, para os participantes do se-
gundo grupo, prevalece a sensação de que é possível experimentar o passado. Fica evidente que a 
tecnologia, tal como empregada no Museu, é recurso que permite transformar tudo em memória, 
acessível frente ao imediatismo de um tempo presente acelerado. 
Espera-se que a pesquisa contribua para reflexões a respeito do uso da tecnologia nos museus a 
favor de seu público e do papel que eles desempenham na construção de narrativas da tempora-
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lidade. 
O desdobramento proposto a partir da pesquisa em desenvolvimento é analisar possíveis contri-
buições que a noção da categoria “tempo” pode trazer à prática educativa, quando apropriada 
pelos educadores de museus na formação de seus públicos.

Mariana Mello Burlamaqui (HCTE)
• Projetos de Museus de Ciências: um estudo nos periódicos das décadas de 1950 a 1970

Na busca por uma melhor compreensão da história da divulgação científica no Brasil, este trabalho 
procura analisar a cobertura jornalística sobre as propostas de criação de museus de ciências, nas 
décadas de 1950 a 1970, publicados em diversos periódicos como Folha de São Paulo, O Globo, 
Diário da Tarde, Última Hora e outros. Tal pesquisa tem por base a Hemeroteca Digital brasileira 
da Biblioteca Nacional (http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/), o acervo digital da Folha de 
São Paulo (http://acervo.folha.com.br/) e o acervo digital do Jornal O Globo (http://acervo.oglobo.
globo.com/),
A historiadora Maria Esther Valente, na tese “Museus de Ciências e Tecnologia no Brasil: uma his-
tória da museologia entre as décadas de 1950 – 1970” de 2008, procurou analisar como ocorreu, 
neste período, o processo de enraizamento dos projetos de museus de ciências, que viriam a se 
solidificar nas décadas seguintes. A partir de 1980, houve uma onda para a criação de museus de 
ciências, denominados “interativos”, em muitos países, especialmente na Europa e na América do 
Norte.
Tendo como ponto de partida a pesquisa de Valente, que pesquisou os documentos relativos às 
principais iniciativas de museus de ciências no Rio de Janeiro e em São Paulo, buscamos investigar 
como eram abordadas e difundidas as novas propostas na mídia brasileira. Nas matérias jornalís-
ticas é possível discernir as motivações subjacentes para os projetos de museus de ciências, seus 
principais proponentes, que áreas das ciências abarcariam, além de informações sobre o que os 
museus teriam de novidades, como experimentos interativos, planetários, aquários etc. É clara a in-
fluência dos museus de ciências da Europa e dos EUA nestas propostas, em especial do Palais de la 
Découverte e do Museu de Ciências de Chicago. Cite-se como exemplo o acordo firmado, em 1956, 
entre o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a Prefeitura do Rio de Janeiro, para o estabelecimen-
to de um museu que seguiria os moldes de instituições similares existentes em Londres e Chicago. 
Cientistas importantes e influentes, como Carlos Chagas Filho, também se mobilizaram junto às 
autoridades para a criação de tais espaços científico-culturais (Jornal do Commercio, 14/06/1961). 
Tais iniciativas expressam o nível de envolvimento de diversas instituições e cientistas, no período 
em questão, bem como a preocupação existente em determinados setores do meio acadêmico e 
científico, com a educação científica e com a divulgação científica para a população em geral. No 
entanto, estas propostas de museus de ciência não se traduziram em instituições concretas naque-
le período, por razões que tentaremos apontar, embora tenham influenciado o surgimento dos 
primeiros museus de ciência interativos na década seguinte.

Cristina De Almeida Valença Cunha Barroso (Universidade Federal de Sergipe)
• Museu de Ciências de Aracaju: os desafios da disseminação do conhecimento científico

Este trabalho tem como objetivo analisar as ações educativas desenvolvidas pela Casa de Ciên-
cia de Tecnologia de Aracaju- CCTECA Galileu Galilei com a finalidade de identificar como essa 
instituição museal tem contribuído para a formação do público que a frequenta. Tem como pro-
cedimento metodológico basilar a triangulação entre a análise bibliográfica, os diagnósticos de 
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avaliação dos projetos educativos e a aplicação de questionários semi estruturados aos visitantes 
e funcionários no Museu. No entanto trata-se de uma pesquisa que se encontra em fase inicial e 
que apresenta ainda resultados parciais. Os centros de ciências ou museus de ciências são espaços 
que têm como uma de suas responsabilidades a mediação entre o conhecimento cientifico e a 
sociedade. Suas ações são voltadas para a promoção da socialização do conhecimento através 
de práticas educativas e de exposições interativas. Instituições como essas tem como finalidade 
a comunicação para o entretenimento e educação de todos os tipos de público, para essa pes-
quisa serão analisados duas categorias de público, a saber o público escolar e o público espontâ-
neo. Conforme entrevista cedida pelo atual diretor da instituição, Augusto Almeida, a proposta de 
criação da CCTECA Galileu Galilei surgiu como um projeto piloto do Ministério da Ciência e da 
Tecnologia que juntamente com a Prefeitura de Aracaju(SEPLAN) e da Universidade Federal de 
Sergipe conseguiram idealizar e implantar a primeira instituição museal de Sergipe que tem como 
foco a disseminação da ciência e da tecnologia. Atualmente a CCTECA está vinculada à Secretaria 
de Educação do Município de Aracaju- SEED. Desde que foi inaugurada em vinte e dois de março 
de 2009 a instituição foi planejada pensando na democratização do acesso aos ensinamentos das 
ciências a todos os tipos de público sejam escolares, turistas ou público espontâneo a ideia era 
desenvolver uma expografia que desse acesso aos experimentos e projetos científicos, que fosse 
possível desenvolver e tornar mais didática as pesquisas nas áreas de Astronomia e outras ciências 
junto à sociedade. Dessa forma, o museu estaria cumprindo seu papel social não só de disseminar 
a ciência promovendo a inclusão cientifica, mas também o turismo.

079. Histórias da História ensinada: experiências educacionais, currículos, impressos 
e processos formativos
Coordenação: Arnaldo Pinto Junior, Joao Batista Gonçalves Bueno

Resumo: Os debates relativos aos conhecimentos históricos e suas múltiplas formas de difusão fo-
ram intensificados nas últimas décadas, motivados por determinadas demandas socioculturais, as 
quais promoveram a participação de órgãos governamentais, associações científicas e profissionais, 
instituições públicas e privadas. No escopo de pesquisadores, professores e demais grupos interes-
sados, as experiências educacionais que abarcam produções historiográficas, narrativas históricas 
escolares ou práticas de memória trazem à tona a diversidade de projetos e concepções culturais 
em disputa, efetivas batalhas de percepções perpassadas por intencionalidades, tensões e contra-
dições. Nesse sentido, produções acadêmicas, saberes escolares e memórias históricas são conti-
nuadamente analisados, considerando-se seus significados na articulação entre visões de mundo 
e projetos políticos em construção. Com base nesses pressupostos, e frente às tendências culturais 
contemporâneas, dentre as quais destacamos as práticas de compartimentalização, hierarquiza-
ção e dicotomização dos conhecimentos, propomos um espaço de reflexão acerca dos desafios e 
potencialidades dos conhecimentos da área, suas experiências educacionais formais e não formais, 
por meio de diferentes suportes, linguagens, métodos de apropriação e sujeitos. Dessa maneira, 
este simpósio procura fomentar os debates que focalizam a produção, circulação, distribuição e 
apropriação dos discursos historiográficos, das publicações destinadas ao público escolar, dos pro-
dutos midiáticos, em diferentes temporalidades e espacialidades. Ao privilegiarmos a interlocução 
entre os campos da História e da Educação, pretendemos reunir os pesquisadores que estão discu-
tindo a historicidade das experiências educacionais construídas socialmente, dos currículos pres-
critos ou colocados em prática, dos impressos (didáticos, literários, jornalísticos, dentre outros) e 
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das concepções de formação docente.
Justificativa: Este simpósio temático abarca áreas de pesquisa da História e da Educação, buscan-
do interlocuções com professores e pesquisadores que refletem sobre as interfaces existentes entre 
a História Cultural, a História da Educação e o ensino de História. Os conhecimentos históricos são 
componentes fundamentais na construção das identidades dos sujeitos em distintas dimensões e 
instâncias do cotidiano. Esses significados situam os conhecimentos históricos em espaços privi-
legiados de debates, que envolvem desde a formação do cidadão até sua efetiva participação na 
vida política. Nesse sentido, trabalhos que focalizam suas experiências educacionais vêm sendo 
desenvolvidos por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, dentre os quais citamos: os estudos 
que procuram investigar as práticas escolares que estabelecem o “que ensinar” e “como ensinar” 
(CERRI, 2007; BITTENCOURT, 2008), as controvérsias acerca do sentido e importância do ensino 
de História (GASPARELLO; MAGALHÃES; MONTEIRO, 2007), o processo de formação de profes-
sores (CAIMI, 2008), o surgimento de práticas educativas diferenciadas na longa duração da forma 
escolar (VICENT; LAHIRE; THIN, 2001) e as intencionalidades das práticas docentes em diversas 
culturas escolares (JULIA, 2001). Este simpósio contempla ainda as perspectivas de investigação 
que focalizam as concepções de modernidade (BENJAMIN, 2009; GALZERANI, 1998), educação 
dos sentidos (GAY, 1988), experiência e cultura (THOMPSON, 1981, 1998). Acreditamos que os 
conceitos elencados podem potencializar o alargamento das noções de conhecimento histórico e 
experiências educacionais, tanto no aspecto dos sujeitos envolvidos, como no que se refere às rela-
ções concebidas entre os sujeitos, as quais abrem perspectivas dinâmicas, ambivalentes, contradi-
tórias (de dominação e/ou de resistência), de imbricações de práticas e de sentidos entre diferentes 
dimensões socioculturais. Dessa forma, esta proposição busca gerar um espaço de discussões que 
ampliem as visões sobre os conhecimentos focalizados – diretamente relacionados à dimensão do 
vivido – nas complexas teias dos saberes educacionais historicamente constituídos.

Aryana Lima Costa (DHI - UERN)
• A construção da cadeira de História das Civilizações da USP nas cartas de Jean Gagé, Branca 

Caldeira e Eurípedes Simões de Paula
Neste trabalho, buscamos compreender a partir das correspondências trocadas entre Eurípedes 
Simões de Paula (assistente de História da Civilização e depois professor de Civilização Antiga e 
Medieval), Jean Gagé (professor de História da Civilização e depois de Civilização Moderna e Con-
temporânea) e Branca Caldeira (colega de turma de Eurípedes) e de materiais didáticos produzidos 
pelos professores da cadeira de História da Civilização o processo de construção de uma disciplina 
acadêmica. A utilização das correspondências pessoais de professores universitários de história 
como fonte nos permitiu entrever a delimitação de uma disciplina não somente por meio da lista-
gem de seus conteúdos como também por meio de fatores pessoais e institucionais. Acreditamos 
que o ensino de história em sala de aula, no diálogo com a história das disciplinas escolares (CHER-
VEL) e com a sociologia do conhecimento (BOURDIEU) também seja um fator que concorre para 
a operação historiográfica, e que abre novas possibilidades de abordagem para a escrita da história 
da historiografia.

Célia Santana Silva (UNEB)
• Curriculos de História entre politicas e sociabilidades

Este texto objetiva apresentar algumas reflexões identificadas através de analises dos Projetos Pe-
dagógicos dos Cursos de Licenciatura em História nas Universidades Estaduais do Estado da Bahia. 
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Esta discussão é recorte de pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade Do Estado de Santa Catarina/UDESC, sob orientação da professora 
Cristiani Bereta da Silva e que objetiva analisar como os Cursos de Licenciaturas em História das 
Universidades Estaduais do Estado da Bahia estão formando seus graduandos para atuarem na 
Educação Básica, desde o ano de 2002. Identificar e problematizar quais saber e saber-fazer têm 
sido exigidos do futuro professor de história para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio na Bahia é de grande relevância, bem como o diálogo com as respostas oferecidas 
pelos especialistas, mediante literatura específica. A análise e os desenhos dos currículos reforma-
dos na década passada constituem o corpo geral da pesquisa. A questão sobre o que se deve saber 
e saber fazer para ensinar história, apesar de trivial, é muito relevante para a aprendizagem histórica 
dos alunos do ensino superior. Ela ajuda a criticar e a redefinir os currículos dos cursos de formação 
inicial e continuada e também as formas de avaliação interna e externa desses cursos. A reflexão so-
bre os saberes e saberes-fazeres básicos requeridos aos professores de história tem desdobramentos 
também na formatação de novos currículos para a formação inicial nas Universidades Estaduais da 
Bahia que começam a discutir a constituição dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura 
em História, com vistas à diminuição das taxas de retenção e de evasão, questões identificadas 
no processo de recadastramentos das Universidades. A metodologia empregada para a pesquisa, 
além da análise documental, fará uso dos Regimentos Setoriais de estágios dessas Universidades, 
os documentos de recadastramento dos cursos de História das Estaduais, bem como os Projetos 
Políticos Pedagógicos das referidas Universidades, bem como o plano de curso dos professores das 
disciplinas pedagógica dos cursos de História. Acreditamos que essa pesquisa é pertinente, pois 
além da necessidade de compreender o percurso da formação docente em História, constatamos 
que há pouca produção sobre o Ensino de História e as questões curriculares na Bahia.

Nathalia Helena Alem (Instituto Federal da Bahia/Campus Eunápolis)
• O ensino de História na educação profissional: caminhando por terrenos fronteiriços e 

movediços.
Este texto é o resultado parcial de nossa pesquisa de doutorado acerca do ensino de História no 
Instituto Federal da Bahia/Campus Salvador (2004-2014), que encontra-se em andamento. Apre-
sentamos algumas discussões e análises parciais sobre o trabalho com um objeto que se situa em 
região de fronteira, envolve a compreensão e o aporte teórico de diferentes campos como: da His-
tória, do Ensino de História, Educação e da Educação Profissional. O ensino de História no Ensino 
Médio integrado à educação profissional é um objeto que ainda não apresenta silêncios e necessita 
de ampliação na investigação, uma vez que a disciplina de História, bem como as demais do grupo 
das propedêuticas, em especial das Humanas, assumem um novo papel e novas finalidades, com 
o Decreto 5.154/04, que norteia essa modalidade de ensino. No IFBA/Campus Salvador, nos cursos 
técnicos integrados de Química e de Manutenção Mecânica, a disciplina de História vem se consti-
tuindo em meio aos embates colocados por uma realidade singular, e bem diversa da realidade das 
instituições que somente ofertam o Ensino Médio desvinculado da formação profissional. Assim, a 
sua compreensão deve levar em conta que se trata de uma realidade datada, produtora e produto 
da ação dos sujeitos que a compõem.

Maricélia Cardoso Matos (Secretaria de Educação do Estado da Bahia)
• A formação do professor de História no sul da Bahia: mudanças e permanências.

Ao aprofundarmos nas leituras sobre formação de professor, percebemos que pesquisas recentes 
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tem mostrado que a maioria dos professores não estão recebendo preparo inicial suficiente para 
enfrentar os problemas encontrados no cotidiano da sala de aula. Os programas de ensino das 
diferentes disciplinas dos cursos de licenciatura são, de um modo geral, trabalhados de forma inde-
pendente da prática e da realidade das escolas. Pensar na formação de professor é, antes de tudo, 
pensar na realidade vivida pelos professores, suas angústias, seus anseios, conflitos e incertezas. Este 
trabalho faz parte de um pretenso projeto de doutorado, que tem por objetivo discutir a formação 
do professor de História, na Universidade Estadual de Santa Cruz, no período de 2001 a 2010. A 
partir da experiência como egressa do Curso de História e da vivência como professora de Histó-
ria da rede estadual, no Sul da Bahia, que surgiu a ideia de analisar as problemáticas, os avanços e 
permanências que ainda envolvem a formação do professor de História. As primeiras entrevistas 
com alguns colegas egressos do curso de história, que se formaram entre os anos 2001 e 2002, per-
mitiram perceber, entre maioria dos entrevistados, a insatisfação com a formação acadêmica que 
tiveram, podendo ser elencados problemas de ordem curricular, falta de interesse dos professores 
do curso com a licenciatura, dicotomia entre teoria e prática, falta de compromisso da maioria dos 
docentes com as disciplinas de Estágio, entre outros. Tenho por objetivo observar, relatar, desven-
dar, como os professores de História formados pela UESC, através de suas experiências de vida e 
profissional, construíram sua prática pedagógica no processo de passagem da academia para a sala 
de aula.

Patrícia Teixeira de Sá
• A produção do conhecimento histórico na sociedade midiatizada: quais interpretações do 

passado circulam na escola?
O trabalho tem o objetivo de apresentar parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado em 
Educação. Trata-se de um estudo sobre práticas e percepções de professores e de estudantes da 
educação básica sobre a construção do conhecimento histórico. A principal questão que move a 
pesquisa é o problema da construção de interpretações sobre o passado no atual contexto social 
altamente midiatizado. Pretendeu-se apurar se existem e como se estabelecem relações entre o 
conhecimento histórico escolar e conteúdos midiáticos. Em 2014, foram realizadas observações 
e gravações de aulas de história em três turmas em etapa final da escolarização básica, aplicados 
questionários e realizadas entrevistas com estudantes e docentes. Nessa comunicação, discuto es-
pecialmente os resultados das observações e estabeleço diálogos com autores do campo do ensino 
de história (MIRANDA, 2012, 2013; ROCHA, 2009, 2014; LEE, 2006, 2008) e com estudos sobre 
mídia e sociedade (HJARVARD, 2012; JENKINS, 2009) Entre os resultados, destaco a forte presença 
de referências vindas das mídias para a interpretação do passado e os usos dessas mídias como 
ilustrações da narrativa histórica nas aulas observadas, ao mesmo tempo em que os estudantes re-
conhecem o discurso docente e o livro didático como fontes mais confiáveis para o conhecimento 
histórico.

Wesley Baptista (Secretaria Municipal de Educação de Pinhalzinho-SP)
• Cultura visual e leituras de imagem em livros didáticos de História no Brasil 1960-1970

Cada imagem traz em sua composição inúmeros significados, interpretações e perspectivas de 
análises, pois cada observador atento a sua leitura, atravessado por uma historicidade única é sen-
sibilizado a uma dada percepção da imagem observada a partir de suas experiências (BENJAMIN, 
1994) e espaços significados (FRAGO; ESCOLANO, 2001) matizados por seu contexto sociocultu-
ral. Não devemos nos esquecer de que estas ações sempre contrastam com os valores dominantes 
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presentes de cada época, que estão arraigados e mantém franco diálogo com as “relações de po-
der” (FOUCAULT, 2010). Tendo a imagem visual como objeto central desta pesquisa de mestrado, 
em fase inicial, buscamos a partir das concepções teóricas de Bueno, Guimarães e Júnior (2012), 
Munakata (2012), Kossoy (2009, 2001) Sardelich (2006), Bittencourt (2002), Gatti (1998) e Thomp-
son (1998), investigar se as imagens visuais presentes nos livros didáticos de História Geral e de 
História do Brasil, com autoria de Antonio José Borges Hermida, produzidos entre os anos de 1960-
1970, em detrimento de outras imagens visuais produzidas no mesmo período contribuíram para 
a conformação de uma dada concepção e percepção de patrimônio cultural brasileiro e, para a va-
lorização de práticas e saberes oriundos das camadas populares. O recorte temporal corresponde 
a um momento em que os recurso audiovisuais estão emergindo em um processo de valorização 
crescente (BUENO, 2011), e a um período marcado pelas tensões e conflitos advindos da Ditadura 
Militar que se inicia em 1964. Os livros didáticos, fontes primárias desta pesquisa, encontram-se 
no acervo do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação (CDAPH) da 
Universidade São Francisco (USF), no Centro de Memória da Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo e na Biblioteca Nacional (RJ). A análise das fontes tem como base as implicações 
da pesquisa histórica abordadas por Bloch (2002), as quais nos direcionam a uma reflexão e análise 
de forma investigativa a partir da diversidade de documentos históricos, contudo, sem desconside-
rar as características do período abordado e o imbricamento com as outras áreas do conhecimen-
to. Para tanto, além da utilização das fontes primárias, rastrearemos documentos oficiais federais 
e estaduais (legislação e portarias) do período, orientações e propostas didático-metodológicas 
voltadas à valorização da cultura visual e da leitura de imagens no ensino de História que venham 
a contribuir para a tessitura deste trabalho.

Núcia Alexandra Silva de Oliveira (UDESC)
• Ensino de história do Brasil e sites de pesquisa escolar

Este trabalho pretende colocar em discussão os resultados de uma investigação que tem sido re-
alizada em sites brasileiros de pesquisa escolar, especialmente focalizando temáticas referentes a 
história do Brasil. A pesquisa tem o título de “www.história.com: uma investigação sobre marcos 
históricos brasileiros tematizados em sítios eletrônicos” e está sendo desenvolvida no Laboratório 
de Ensino de História (LEH) do curso de História da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) desde o ano de 2012. Na referida pesquisa temos mapeado e problematizado as narrati-
vas apresentadas pelos sites sobre temas da história brasileira, pesquisando especialmente o que 
chamamos de “acontecimentos fundantes” de nossa história como Descobrimento do Brasil, In-
dependência, Proclamação da República, entre outros. No desenvolvimento deste trabalho temos 
feito as seguintes perguntas: De que maneira esta ferramenta de informação tem publicizado as 
questões referentes aos nossos marcos históricos? Que tipo de informação histórica tem sido tema-
tizada nos sites eletrônicos de cunho educacional e que versam de algum modo sobre a nossa his-
tória? Que discursos e imagens sobre a nossa história têm sido colocados em evidência? Que mar-
cos e personagens têm recebido destaque? Sobre quais assuntos estes sítios têm silenciado? Como 
se sabe atualmente a internet tem um papel importante e ainda é uma das fontes de informações 
de crianças, adolescentes e jovens, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Ou seja, 
este tipo de textualidade tem representado uma novidade e como tal precisa ser investigada e 
compreendida. Em nossa pesquisa temos percebido que a grande maioria dos textos e imagens 
publicados nos sites pesquisados retomam narrativas hegemônicas e eurocêntricas, bem como 
são textos em sua maioria curtos e sem problematizações mais aprofundadas. Temos percebido, 
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portanto que a “novidade” representada pela internet não tem dialogado com as novas perspecti-
vas do ensino de história que têm se ocupado em propor um aprendizado problematizador sobre 
os fatos históricos utilizando, por exemplo, a análise de documentos. Aliás, nos sites pesquisados 
temos percebido que muitos deles abrem “links” para documentos históricos mas sem propor uma 
reflexão sobre os mesmos. Nossa compreensão ao propor tal reflexão parte da necessidade de dar 
visibilidade a esses textos e à sua compreensão de ensino de história. Frente ao uso de tais sites em 
diferentes tipos de trabalho escolar entendemos ser importante propor um diálogo sobre esse tais 
instrumentos visto e assim nesta apresentação pretendemos explanar nossos dados de pesquisa e 
problematiza-los, bem como é nosso objetivo também discutir as possibilidades da internet em 
suas interlocuções com a história.

Daniel Torquato Fonseca De Lima (Colegio da Policia Militar da Paraiba)
• Utilização das ferramentas digitais para uma construção do conhecimento histórico.

A utilização de novas ferramentas digitais deve ser motivada na sociedade em que nos encontra-
mos, principalmente parra auxiliar a pratica docente. Não queremos dizer que vão existir velhas 
ferramentas, no sentido pejorativo, ou que devemos esquecer as ferramentas mais antigas. Pelo 
contrário as ferramentas necessitam da utilização para legitimar a sua utilização, dar um sentido, 
um contexto. Como se da a construção do conhecimento histórico nessa nova fase da sociedade, 
analisando sua interação com os agentes dela, despertando a curiosidade nos alunos.

Karina Elizabeth Serrazes (Claretiano - Centro Universitário)
• As reformas curriculares e a História do Brasil no ensino médio

O presente trabalho resulta da pesquisa de doutoramento em curso “A história do Brasil no currí-
culo do ensino médio da rede estadual paulista: um estudo sobre as políticas e os discursos curricu-
lares na disciplina escolar História” e tem por objetivo contextualizar a trajetória das políticas e das 
reformas curriculares a partir dos 1990 e investigar seus possíveis efeitos no processo de seleção dos 
conteúdos escolares a serem ensinados no ensino médio por intermédio da análise das questões 
do ENEM referentes à história do Brasil no período de 2009-2014. Nos anos 1990, as reformas e po-
líticas educacionais instituíram novas propostas curriculares, embasadas na LDB nº 9394 de 1996, 
que estabelece uma organização curricular, que contempla uma base nacional comum, de caráter 
obrigatório e uma parte diversificada, que possibilita a inclusão nos currículos das particularidades 
regionais e culturais de cada localidade. A LDB de 1996 determina também que cabe à União, em 
regime de colaboração com os demais sistemas escolares e seus respectivos órgãos reguladores, 
o estabelecimento de diretrizes e parâmetros curriculares para a educação básica com o objetivo 
de garantir a formação mínima para todos os estudantes em nível nacional. Essa regulamentação 
resultou na definição de diretrizes e parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e 
médio e também na implantação de sistemas de avaliação como o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM). De acordo com o site do Inep, os objetivos do ENEM a partir de sua reformulação em 
2009 são avaliar o desempenho dos alunos ao final da educação básica, democratizar as oportuni-
dades de acesso às vagas nas instituições federais de educação superior, possibilitar a mobilidade 
acadêmica e a indução e reestruturação dos currículos do ensino médio. Desse modo, analisar as 
questões do ENEM referentes à história do Brasil nos possibilita investigar o conhecimento histó-
rico escolar que está sendo validado e legitimado por este instrumento avaliativo e que serve de 
parâmetro para a organização curricular e para a seleção de conteúdos pelos sistemas de ensino 
e seus respectivos estabelecimentos escolares. No período de 2009 a 2014 foram identificadas 69 
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questões referentes à história do Brasil, sendo os períodos mais abordados o período colonial e a 
era Vargas. O predomínio destes períodos nos fornece indícios dos processos seletivos e das dispu-
tas em torno dos currículos de História.

Giovanni Codeça Da Silva (SEEDUC)
• Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro - disciplina História sob o olhar da análise 

histórico discursiva de ênfases e apagamentos das bases da dialética histórica
Este artigo se propõem a analisar, especificamente, os interdiscursos e as cenas enunciativas que 
irão formar o ethos discursivo do Currículo Mínimo de História para o Ensino Médio, elaborado 
pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Implementado desde 2011 na rede de en-
sino estadual, o currículo mínimo, vem sendo alvo de diversos estudos, críticas e disputas de cunho 
ideológico e político. Ao analisarmos o Currículo Mínimo, trabalharemos: a) a retomada através 
da análise de conjuntura, da ambiência de surgimento do Currículo Mínimo; b) a reconstrução do 
ethos discursivo a partir dos interdiscursos e das cenas enunciativas relacionando-os a conjuntura; 
c) a analise do documento e suas marcas de ênfase e apagamento do materialismo histórico.

Jeferson Rodrigo da Silva (Secretaria de Estado da Educação do Paraná)
• Entre resistir e aceitar (ou acatar?) mudanças: considerações sobre o caderno de expectativas 

de aprendizagem para a disciplina História no Paraná
Ao longo do governo Beto Richa (2011-2014), a educação pública do Paraná recebeu uma série 
de mudanças visando, segundo os gestores, a melhoria na qualidade do ensino neste estado. Entre 
elas, destaco as alterações na matriz curricular do ensino fundamental, a criação do SAEP e a pu-
blicação do caderno de expectativas de aprendizagem pelo fato de terem desencadeado tensões 
entre o Estado, o sindicato e os educadores características de momentos que abalam a zona de 
conforto desses grupos. Para a História, estas mudanças significaram a diminuição do número de 
aulas e a realocação da disciplina entre aquelas de importância secundária em relação à Língua 
portuguesa e à Matemática. No caso do caderno de expectativas de aprendizagem (PARANÁ, 
2012), a principal mudança para a disciplina escolar História foi a de verticalizar os conteúdos bá-
sicos explícitos nas diretrizes estaduais (PARANÁ, 2009) tornando mais claros e objetivos os temas 
a serem trabalhados em cada ano escolar. Este fato não foi recebido de maneira pacífica pelos pro-
fessores. Neste sentido, minha proposta é discutir este documento curricular, sob uma perspectiva 
histórica, analisando as tensões que permearam o seu processo de elaboração no ano de 2011 até a 
publicação oficial em 2012 além abordar algumas de suas características avaliando os benefícios e 
prejuízos em potencial que este documento trouxe para os educadores em suas práticas de ensino 
de História. Para isso, foram analisados a versão oficial e preliminares do caderno de expectativas 
bem como as notas emitidas pela APP sindicato e pela secretaria de educação do Paraná. Tendo 
por alicerce autores que discutem o campo do currículo e do ensino de História como Gasparello 
(1996), Abud (1998), Bittencourt (1998), Sacristán (2000), Davies (2001), Goodson (2002), Rocha 
(2002), Oliveira e Freitas (2012), entre outros, problematizo alguns dos pontos essenciais para a 
compreensão das implicações práticas deste documento, a saber: a forma como são propostos os 
conteúdos distanciando-se das periodizações clássicas e da linearidade na sequência das temáticas 
e a ênfase recorrente no trabalho com a cultura e história africana e afro-brasileira. Para finalizar, 
entendo que o documento apresenta algumas possibilidades interessantes para o trabalho em sala, 
embora sua dimensão política indique a existência de outras prioridades que secundarizam a va-
lorização da História escolar. Em meio às grandes mudanças curriculares que ocorrem em todo o 
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país, discutir o caderno de expectativas de aprendizagem torna-se mais uma possibilidade de com-
preendemos a importância de nossa disciplina no tempo presente para aqueles que têm o poder 
determinar o que e como devemos trabalhar.

Luciana de Fatima Marinho Evangelista (Universidade Estadual de Maringá - UEM)
• O Programa de Desenvolvimento Educacional no Paraná (PDE): reflexões sobre os 

resultadosdo desenvolvimento dos projetos de intervenção pedagógica na área de História.
Na esteira das imposições do Repensando a Educação nos anos 1980 e subsequentes pressões dos 
educadores brasileiros, uma série de políticas públicas voltadas ao campo educacional brasileiro 
vem sendo promovidas em âmbito federal e, consequentemente, estadual nas últimas décadas. No 
Estado do Paraná, além das reformulações curriculares nas últimas décadas, destacamos a criação 
do Programa de Desenvolvimento Educacional, o PDE. Esse programa visa promover trocas de 
saberes entre os professores do ensino superior e os da educação básica de maneira a produzir 
conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da escola pública paranaense. Contra-
ditórias, inovadoras, irreais? Apesar do muito que tem se discutido sobre a existência de ações, 
voltadas ao propósito de melhorar a qualidade da instituição escolar pública, notamos a ausência 
de estudos que analisem e avaliem, além da essência dessas políticas, se os objetivos vêm sendo 
atingidos, cumpridos e em que medida. Nesse sentido, a proposta desta comunicação é preencher 
uma dessas lacunas, parcialmente, ao apresentar um diagnóstico fracionário do PDE, ou seja, fazer 
uma análise dos trabalhos realizados na área de História no Núcleo Regional de Educação de Ma-
ringá em parceria com a Universidade Estadual de Maringá – UEM.

Daniel de Oliveira (Prefeitura Municipal de Caiçara)
• A História da África ensina pelos livros didáticos: nova História crítica, História e saber e 

fazer História
Este artigo expõe as investigações iniciais da dissertação de mestrado em andamento no PPGH-U-
FPB, sob a orientação do Prof. Dr João Batista Gonçalves Bueno. Neste texto analiso livros didáticos 
de História do ensino fundamental procurando identificar alguns indícios sobre como são elabo-
radas atividades que trabalham com os conteúdos das culturas africanas nos manuais didáticos. 
Parto do estudo dos livros didáticos de História que foram adotados na Rede Municipal de Educa-
ção da cidade de Caiçara-PB, desde o ano da sanção da Lei 10.639/03 até o ano de 2013. Entendo, 
neste caso, que o livro didático é uma fonte histórica privilegiada para este estudo, pois os manuais 
didáticos tem sofrido mudanças para se adequar ao estudo desta temática, e, portanto, eles po-
dem ser problematizados pois são permeados de intenções e subjetividades. No transcorrer dessa 
pesquisa pretendo ainda, fazer o levantamento de sugestões de atividades didáticas que foram e 
estão sendo produzidos por grupos e ONGs ligadas ao movimento negro brasileiro. Busco dessa 
forma, fazer um estudo comparativo de diferentes materiais didáticos com o objetivo de identificar 
quais são os caminhos que foram privilegiados para a introdução desta temática no meio escolar. 
No desenvolvimento da pesquisa utilizaremos como metodologia a análise de conteúdo e o mé-
todo comparativo, bem como a analise bibliográfica sobre o tema. O referido estudo, situa-se nos 
estudos da História Cultural, particularmente a respeito das representações (CHARTIER, 1990), 
bem como, segue as concepções historiográficas de E.P. Thompson, e Walter Benjamin.

Maria Cristina Floriano Bigeli (UNESP - Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília)
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• Os indígenas no ensino de história: representações produzidas a partir dos discursos do 
“Currículo do Estado de São Paulo” e de professores da rede estadual de ensino
Diversas representações sobre os povos indígenas foram criadas e difundidas desde a chegada dos 
portugueses no território que veio a se tornar o Brasil. Tais representações, presentes desde os pri-
meiros relatos dos cronistas viajantes, passando pelos discursos dos pensadores e intelectuais dos 
séculos XVIII e XIX, e permeando as aulas escolares desde o surgimento das primeiras turmas de 
estudantes, se tornaram tão fortemente compartilhadas e disseminadas que ainda estão presentes 
nos dias atuais. A imagem dos indígenas como povos atrasados, relacionados ao passado distante 
e apartados da sociedade brasileira, é comum nos discursos de estudantes durante as aulas de 
História, e isso ocorre mesmo com os avanços alcançados nos últimos anos em decorrência das 
políticas educacionais que visam a inclusão de conteúdos referentes aos indígenas nas aulas es-
colares. Para Pedro Funari e Ana Piñón, a escola é o elemento fundamental no amoldamento das 
imagens a respeito dos indígenas. Concordando com tal afirmação, consideramos que investigar 
quais são as representações sobre os povos indígenas contidas nos discursos de dois elementos 
presentes diariamente na formação educacional dos estudantes dentro das escolas, ou seja, dos 
materiais didáticos e dos professores, colaborará com compreensões do porquê tais imagens dos 
povos indígenas continuarem fazendo parte do imaginário dos estudantes brasileiros. Transcorri-
dos sete anos desde a publicação da Lei 11.645, a qual tornou obrigatória a inserção do conteúdo 
de história e cultura indígena nas aulas de História, Literatura e Artes de todos os estabelecimentos 
de ensino brasileiro, aqui apresentamos um projeto da pesquisa de tese doutoral, que está sendo 
realizada entre os anos de 2014 e 2017, no qual buscamos compreender como a temática indígena 
está representada nos discursos dos materiais didáticos para o ensino de história de 6º ao 9º ano do 
“Currículo do Estado de São Paulo” e nos discursos dos professores de história subordinados as 91 
Diretorias de Ensino do estado de São Paulo. Para as coletas de dados, faremos pesquisa histórica, 
bibliográfica e questionários semiestruturados; as análises e verificações serão realizadas com pro-
cedimentos teórico-analíticos da Análise do Discurso de linha francesa.

Miriam Bianca Amaral Ribeiro (UFG)
• Comemorações e datas históricas, cultura histórica e história ensinada: mudanças e 

permanências
Esta comunicação apresenta o projeto de pesquisa em andamento, como atividade do DHUCA 
– Diálogos Humanidades, Ciência e Aprendizagem- Núcleo de Pesquisa e Intervenção Social, da 
Faculdade de Educação da UFG, intitulado “Comemorações e datas históricas, cultura histórica e 
história ensinada: mudanças e permanências”. O projeto tem como objeto analisar as datas cívicas 
e as comemorações de origem histórica, celebradas no âmbito da escola, e mais amplamente, no 
âmbito da cidade, inicialmente, Goiânia, na atualidade. O objeto de investigação deste projeto - as 
datas e comemorações de origem histórica, compuseram esse percurso como parte dos meca-
nismos de produção da ideia de nação, seus fundadores, seus fatos e datas constituintes. Sempre 
que se precisou arregimentar forças para dar sustentação a um determinado projeto político-i-
deológico, as salas de aula de história (e a cultura histórica para além dela) foram imediatamente 
convocadas para cumprir papel decisivo na disseminação de esquemas interpretativos, o que inclui 
seleções de acontecimentos e personagens históricos. Assim, a história ensinada dentro e fora das 
salas de aula constituiu-se, historicamente, como elemento também fundante do projeto político 
hegemônico em execução.
O trabalho situa-se no campo da discussão dos significados destas comemorações nos dias em 
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que vivemos, posto que, a contrapelo dos debates acadêmicos exaustivos sobre suas funções na 
manutenção do discurso ideológico a favor do estado nacional e sua hegemonia, tais eventos per-
manecem mobilizando a visa social, seja através das escolas, cidades, tropas, bandas marciais, redes 
de comunicação. Problematizamos a origem desses eventos e a permanência das atividades de-
senvolvidas em torno deles nos dias de hoje, tendo como referencia as principais datas nacionais e 
regionais, a exemplo do dia 7 de setembro, uma data nacional e 24 de outubro, uma data regional, 
observando o uso público da história e suas relações com os projetos políticos hegemônicos. O 
conceito de cultura histórica, como pensado por Le Goff (1992), subsidia o debate. Os dados estão 
sendo coletados nos jornais, documentos públicos em referência aos eventos públicos, solenida-
des e cotidiano da cidade, especialmente no processo de preparação e realização dos eventos e 
também o universo da escola, tendo como fonte a realização de entrevistas com professores, co-
ordenadores, alunos, pais de alunos, organizadores, plateia e participantes de desfiles, observações, 
planos de aula, atividades em sala e fora dela, além de jornais impressos e televisivos nas imediações 
das datas selecionadas. Pretende-se analisar o sentido dessas festividades, o seu uso público e seu 
significado na produção do conhecimento histórico, para o ambiente escolar e para além dele.

Luciana Calissi (Universidade Estadual da Paraíba)
• Os Sentidos do Ensino de História: uma reflexão a partir de questionários, relatórios de 

estagio supervisionados e livros didáticos.
Em cada período histórico do Brasil, o ensino da História como disciplina escolar teve uma função, 
um objetivo ligado principalmente às políticas de estado e educacionais, assim como a perspecti-
vas ideológicas em determinados contextos sociais. Nos anos 80 do século passado, por exemplo, 
o sentido predominante da construção do conhecimento verificado em vários livros didáticos, era 
a História como lição; aprender com os erros do passado para não repeti-los. Esta perspectiva não 
é mais predominante. Porém, qual o sentido do ensino de história hoje? Esta resposta é plural e 
complexa. Hoje, o que se verifica em documentos e propostas curriculares, é a concepção do co-
nhecimento como algo significativo, inclusivo, formador de pessoas cidadãs. Mas como a História 
constrói este tipo de conhecimento? Esta é uma das principais questões que permeiam o meu co-
tidiano como professora de Estagio Supervisionado nesta disciplina, e busco, junto com meus alu-
nos licenciandos e com professores da rede pública de nosso campo de estagio, algumas trilhas que 
nos possibilitem respostas a esta indagação. A pesquisa tem o objetivo de verificar como os nossos 
alunos licenciandos, e os professores das escolas respondem à questão: para que ensinar História? 
O objetivo, portanto é verificar como estamos formando nossos alunos a partir da indagação sobre 
o sentido da história e seu ensino. As fontes elaboradas/indagadas são questionários para alunos e 
professores, relatórios de Estagio Supervisionados produzidos entre 2010 e 2014, e livros didáticos 
de História mais utilizados nas escolas na última década. A metodologia se baseia na análise destas 
fontes a partir da problemática proposta e da seguinte perspectiva. De um lado, questionários para 
alunos e professores e relatórios de Estagio, para se perceber as indagações, angustias e concepções 
acerca da construção do conhecimento em sala de aula. O livro didático, de outro, como um dos 
principais instrumentos ou fontes do conhecimento escolar, para se perceber qual o sentido de 
historia nele contido, a partir de sua abordagem historiográfica, temas e metodologias adotadas, 
e verificar como este é utilizado por alunos e professores. A pesquisa se desenvolve em espaços 
de rede publica de ensino, região de Guarabira, 3ª regional, onde os estágios são desenvolvidos. 
Pretende-se, com este trabalho participar do debate sobre a relação teoria e prática no processo 
de ensino-aprendizagem em história; problematizar o campo de estágio e o campo de trabalho do 
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historiador; e propor alternativas para ação e reflexão no/para o ensino de historia.

Waniery Loyvia de Almeida Silva
• A Escola como arma propagandística e instrumento na construção do mito sobre Argemiro 

de Figueiredo (1935-1940)
Este trabalho tem por objetivo identificar o papel da escola, enquanto ferramenta propagandística 
e de controle ideológico do aparato repressor estatal montado pelo então interventor paraiba-
no Argemiro de Figueiredo entre os anos de 1935-1940.A pesquisa também busca compreender 
como o espaço escolar contribuiu para a criação do mito (recorrente ainda hoje) que envolveu 
essa ilustre personalidade paraibana. Através do dialogo estabelecido entre o corpo documental 
(jornais, decretos e discursos do interventor) e autores que já se debruçaram sobre esse período 
da história do Estado, a exemplo de Eliete Gurjão, Martha Falcão e José Octávio, conseguiremos 
visualizar a propaganda em uma ação governamental doutrinaria agindo no campo escolar, a fim 
de propiciar o medo e o combate ao comunismo, na medida em que estabelece o governante local 
como um paladino, defensor da Paraíba.

Dulcinea Cerqueira Coutinho Barros (Secretaria da Educação do Estado da Bahia) 
• Ditadura Militar e ensino de História: saberes e práticas no Instituto de Educação Gastão 

Guimarães (1968-1978)
Busco apresentar alguns resultados da pesquisa de mestrado desenvolvida sobre o ensino de His-
tória, seus sujeitos, saberes e práticas no Instituto de Educação Gastão Guimarães-IEGG, em Feira 
de Santana-Ba, durante a Ditadura Militar brasileira, mais detidamente, no decênio 1968-1978, pe-
ríodo marcado por mobilizações estudantis contra o regime, pelo “milagre econômico” e, também, 
pela vigência do Ato Institucional nº 5, responsável por uma forte onda de controle e repressão 
social no Brasil. Como integrantes dessa dinâmica social e histórica, as culturas escolares foram 
atingidas, umas mais, outras menos, pelas ingerências e mudanças promovidas pelos governos mi-
litares do período, o que em regra geral não se apresentou diferente para com os sujeitos, saberes e 
práticas do ensino de História na cultura escolar do IEGG. Nela, em especificidade, esses saberes e 
práticas estiveram permeados por uma memória que se queria oficial, a memória da “Revolução de 
1964”, pela exaltação de determinados vultos históricos, símbolos ideais de “abdicação” em prol da 
Nação, por normas e práticas morais, cívicas e patrióticas desenvolvidas sob uma perspectiva co-
laborativa com outras disciplinas escolares, e, não menos, por um espectro de vigilância de alguns 
membros da cultura escolar sobre outros, síntese conclusiva construída a partir das proposições 
teórico-metodológicas de Dominique Julia (2001) e Antonio Viñao Frago (2007) sobre “cultura(s) 
escolar(es)”, as de Maurice Halbwachs (1990), Pierre Nora (1993) e Michel Pollak (1989) atinentes a 
“memória” e por meio de procedimentos metodológicos específicos de análise e interpretação das 
fontes documentais utilizadas na pesquisa: depoimentos orais, documentos escolares de caráter 
administrativo e pedagógico, fotografias e livros didáticos de História utilizados na referida cultura 
escolar.

Rodrigo Ferreira da Silva (Prefeitura Municipal de Mari)
• Rupturas e (des)continuidades: Desafios, Perspectivas e Abordagens no Ensino de História na 

Educação Básica
O presente estudo tem por finalidade promover o debate a cerca do Ensino de História na Educação 
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Básica, levando discussões sobre a proposta da história para a grade curricular e o posicionamento 
e desafios no que tange a arte de ensinar e pensar da disciplina História. Estas reflexões surgem 
dentro da disciplina de “Tópicos Especiais: Ensino de História” no Programa de Pós-Graduação em 
História (mestrado) da Universidade Federal da Paraíba (PPGH-UFPB) e com ele emerge algumas 
preocupações com o saber histórico e o ensino, bem como, as abordagens que são dadas pelos 
professores em suas salas de aula. Metodologicamente, foi feito uma revisão da literatura sobre o 
Ensino de História, tentando perceber seus desafios e perspectivas no que tange as práticas docen-
tes e para a compreensão do saber histórico pelos estudantes da Educação Básica. Diversos autores 
apontam inúmeras causas no que se refere as dificuldades no ensino de história, que variam desde 
a desvalorização salarial à própria motivação em promover entre os alunos o pensar história a 
partir de sua concepção de tempo e história em que está inserido. Deste modo, promovendo es-
tas análises, espera-se compreender melhor o posicionamento e o universo da disciplina: História, 
bem como discutir nas entrelinhas as formas e abordagens do uso do saber historiográfico na sala 
de aula. Enfim, (re)pensar o ensino de história se faz necessário e neste caso, partir de uma prática 
docente mais próxima da realidade sócio-histórica dos alunos(as),contribui para a valoração da 
história não só como uma disciplina, mas como algo tangível e de significado no ambiente escolar. 
Pois assim, constrói-se o saber histórico com mais solidez e um aprender com prazer, deixando de 
lado a caracterização da História em ser um campo do conhecimento tida como decorativa, enfa-
donha e sem nexo.

Maria Edvania da Silva
• Didática e cotidiano:reflexões e perpectivas no ensino de história

O referente artigo objetiva apresentar discussões levantadas em sala de aula refletindo sobre di-
versas questões que engloba a temática da Didática aqui pedagógica, o ensino de História e as 
questões encontradas no cotidiano escolar da Escola Dona Carlota Távora situada no município de 
Araripe-CE. A partir da minha experiência de iniciação a docência em sala de aula no ano de 2014. 
Assim com o campo da História o ensino também necessita de revisões, reformulações a fim de 
melhorar e proporcionar uma reflexão construtiva. Refletir sobre o espaço escolar é uma questão 
necessária, uma vez que o professor não é um ser completo, mas um ser humano cheio de falhas, 
imperfeições, entretanto essencial na sociedade, formador de sujeitos pensantes que irão atuar 
dentro dessa sociedade. A didática pedagógica é uma alternativa, não existe uma forma única, 
cada professor constrói a sua de acordo com sua prática cotidiana. As teorias são fundamentais 
para auxiliar o processo formador, mas é na prática cotidiana que descobrimos nossa metodologia 
de ensino. Devemos respeitar o tempo do nosso aluno, contextualizando sua realidade com os 
conteúdos propostos pelo currículo escolar, assim como a didática tem que ser aplicável de acordo 
com o contexto socioeconômico do discente, para que o ensino transforme a realidade do aluno 
e necessário incorporar sua realidade, fazendo-o perceber e se colocar como um sujeito social. Co-
nhecimento não é um produto pronto e acabado, ele deve proporcionar oportunidades didáticas 
para que a aprendizagem ocorra por compreensão, exige preparo, compromisso do educador para 
instrumentalizar políticas e tecnicamente ajudar o aluno a construir-se como também sujeito so-
cial. A metodologia analisado foi a produção de vídeos pelos próprios alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio cujo objetivo foi produzir material didático analisando 
a vivência desses alunos. Qual o processo utilizado? Quem produzia e o que produzia?

Hebert Santos da Silva (Universidade federal do Espírito Santo)
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• Imprensa, modernidade e educação dos sentidos em Vitória- ES
Este artigo consiste em uma análise dos discursos que transcorrem na cidade, na relação com o 
processo de expansão da modernidade capitalista, em Vitória- ES, entre as ultimas décadas do 
século XIX e início do século XX. Tendo em vista que, processos de educação se desenvolvem em 
vários espaços de sociabilidade, não apenas em ambiente escolar, teremos como eixo teórico meto-
dológico a ideia de “educação dos sentidos”, desenvolvido pelo historiador Peter Gay (1998), para 
explicar como os discursos voltados para a inserção dos sujeitos na vida moderna, estavam sendo 
divulgados e sentidos nesta cidade. Adotando como fonte de caráter primário, o Almanak do Esta-
do do Espírito Santo: Publicação commercial, administrativa, litterária, scientifica, etc, etc, do ano 
de 1899 e o jornal Estado do Espírito Santo, expoente da imprensa liberal capixaba no período em 
recorte.

Renato Jales Silva Junior (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
• Memorial Henrique Spengler: memória e ensino de história no norte do Mato Grosso do Sul

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a produção social da memória e os seus 
usos no ensino de história. Para tal tomo como ponto de partida o acervo do Memorial Henrique 
Spengler, localizado na cidade de Coxim, norte no Mato Grosso do Sul. Esta instituição tem como 
acervo a produção do artista plástico Henrique Spengler, inspirada nas representações da tribo Ka-
diweo-Mbayá, além de um vasto acervo documental que trata, entre outros temas, do movimento 
cultural Guaicuru. Este movimento – criado em 1977 - reuniu artistas pláticos, músicos, jornalistas, 
historiadores entre outros e tinha como objetivo central pensar as identidades culturais a serem 
produzidas para o novo estado que surgia. Tomamos estes registros como elemento fundamental 
para pensar a relação entre memória e ensino de história e as possibilidades de apropriação destas 
representações para problematizar as histórias oficializadas sobre o Mato Grosso do Sul. Colocar 
este acervo em discussão no ensino de história é fundamental para aproximar professores e alunos 
da educação básica de instituições de guarda e preservação e possibilitar a construção de experi-
ências educacionais que coloquem a ciência histórica em movimento.

Márcia Regina Rodrigues Ferreira (Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo)
• O processo de patrimonialização da Casa Lambert: um estudo sobre a educação das 

sensibilidades em Santa Teresa (ES)
Este trabalho analisa o processo de patrimonialização da Casa Lambert, construída por volta de 
1875 e tombada em 1985, na relação com a história de Santa Teresa (ES) e com debates mais am-
plos que permeiam as práticas de memória e patrimônio. Considerada simbolicamente a constru-
ção mais antiga da cidade, a Casa hoje funciona como um museu que procura contar a história da 
família Lambert e da imigração italiana no município.
No âmbito da História Cultural, as reflexões acerca do patrimônio afiguram-se como possibilidade 
de novas leituras e novos olhares relativos aos espaços da urbe, constituídos por múltiplas tempo-
ralidades e constantemente reinventados por sujeitos multifacetados, dotados simultaneamente 
de racionalidade e sensibilidade. Nesse sentido, o patrimônio histórico e cultural potencializa as 
discussões que abordam as experiências educacionais construídas socialmente. 
Nessa perspectiva, o patrimônio local expressa tendências culturais prevalecentes, fornecendo 
subsídios para pensar a cultura como espaço de tensões, conflitos e negociações. Em cada con-
texto histórico, os caminhos plurais da cultura constituem movimentos relacionados às ações das 
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forças sociais que alteram o equilíbrio de ordens supostamente dominantes. Assim, mais que um 
conjunto de valores a serem seguidos ou promovidos, a cultura está relacionada aos múltiplos as-
pectos que caracterizam a realidade social, sendo assim um campo de batalhas de percepções que 
abrangem estratégias, implicações políticas e processos de ressignificação.
Compreendendo o patrimônio como um espaço que educa por meio do contínuo, difuso e incisi-
vo processo de educação das sensibilidades, que envolve os sujeitos em circulação pelos diferentes 
espaços urbanos, no cenário sociocultural de Santa Teresa, a Casa Lambert, produção material e 
simbólica, suscita questionamentos fundamentais acerca de para quem se preserva, por que se 
preserva e qual visão de passado é selecionada e perpetuada na transformação de um bem em 
patrimônio.

Paulo Hipólito (Prefeitura Municipal de Mari)
• Por um ensino de História significativo: trazendo a História local para a sala de aula a partir 

do cemitério da cidade
Quando falamos de ensino de história significativo estamos nos referindo àquele capaz de pren-
der a atenção do aluno de maneira espontânea, colocando-o enquanto sujeito da aprendizagem 
pelo ato de querer saber mais, de questionar e imaginar soluções ancoradas em suas experiências 
e anseios. Mas fazer com que a aprendizagem se torne significativa demanda alguns pressupostos, 
sendo o maior deles que o professor saia de sua casinha de vidro do comodismo ou do sistema. A 
pretensão deste artigo é mostrar que com práticas simples é possível desenvolver uma aula de his-
tória produtiva/significativa para os envolvidos, além de romper com a monotonia de aulas e aulas 
presas ao livro didáticos e exercícios decorativos. Por outro lado, o trabalho com a história local 
pode ser capaz de romper com um ensino dito tradicional e criar vínculos entre o aluno e o que 
se é ensinado. Mas para isso acreditamos que o professor deve partir do conhecimento prévio do 
aluno, da sua realidade, e por estes planejar sua aula visando abarcar os conceitos que eles já sabem 
para que, neles, possam se estruturar novos conhecimentos. Essa noção de aprendizagem signifi-
cativa está embasada na teria cognitiva do psicólogo norte-americano David Ausubel, para quem 
combatia a aprendizagem mecânica e dissociada das experiências dos alunos. Nesse sentido, as 
reflexões deste artigo provem das experiências de pesquisa para a dissertação de mestrado vincu-
lado ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba, iniciada em 
2013. A pesquisa aborda o cemitério como fonte para o ensino de história local, uma vez que nele 
a comunidade deposita não só seus mortos, mas também suas memórias, identidades, ideologias, 
tornando o cemitério um espaço fecundo de informações do passado que podem ser observadas 
nas estruturas tumulares. O que tentaremos aqui será refletir o ensino de história a partir da teoria 
da aprendizagem significativa e apontar o quanto pode ser interessante e curioso para o aluno 
aprender história no cemitério de sua cidade, uma vez que mexe com algo próximo dele, envolve 
pessoas que ele conhece ou conheceu, faz relembrar episódios marcantes ocorridos na cidade e 
faz entender que as relações e distinções sociais continuam mesmo depois da morte. De acordo 
com os resultados parciais obtidos, percebemos que, mesmo com o temor inicial, a curiosidade de 
se conhecer mais o espaço cemitérial prevalece entre os alunos, que topam, inclusive, fazer uma 
visitinha ao “campo santo”. E como apreender a curiosidade do aluno se torna cada vez mais difícil 
no momento atual, a prática de ensino envolvendo o cemitério pode se configurar numa prática 
inovadora para o ensino de história.

Claudino Gilz (FAE Centro Universitário)
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• Livros de leitura da escola gratuita São José – registros tipográficos da contribuição dos 
franciscanos à História da educação no Brasil
A presente pesquisa em fase inicial intenciona privilegiar na sua análise os Livros de Leitura da Es-
cola Gratuita São José, fundada pelos Franciscanos no dia 6 de Janeiro de 1897 em Petrópolis (Rio 
de Janeiro). Livros esses impressos no período entre fins do século XIX e as três primeiras décadas 
do século XX pela tipografia (atual Editora Vozes) da Escola Gratuita São José. Vieram os referidos 
Livros de Leitura – elaborados e impressos para os quatro anos do então ensino primário de acordo 
com as demandas internas da Escola Gratuita São José – a serem também amplamente adotados 
em diferentes escolas do Brasil, disseminando ideais, padrões de comportamento e valores francis-
canos junto às gerações escolares de diferentes segmentos sociais do período. O lucro da venda dos 
Livros de Leitura e outros impressos em sua tipografia possibilitou à Escola Gratuita São José dispor 
de fundos para tanto pagar seus professores leigos como oportunizar um ensino sem custos a alu-
nos predominantemente filhos de famílias de ex–escravos e de imigrantes alemães pobres. Apre-
sentam-se os Livros de Leitura como alguns dos registros tipográficos e curriculares à interlocução 
sobre a contribuição dos Franciscanos à História da Educação no Brasil no período, em meio às de-
mandas socioculturais, a debates relativos aos conhecimentos históricos e suas múltiplas formas de 
produção, difusão e circulação. Esta pesquisa tem como objetivo rastrear as temáticas valorizadas 
pelos autores dos Livros de Leitura, a partir das quais se pretende identificar e analisar as visões de 
mundo acolhidas e disseminadas pelos Livros de Leitura na conexão com o contexto sociocultural 
da época, à luz da laicização da educação, dos projetos educacionais republicanos, de fatores rela-
cionados à imprensa, à História e Historiografia da Educação, de memórias dos recursos didáticos 
disponíveis na época e utilizados nos processos de ensino e aprendizagem do ensino primário, de 
memórias de acervos históricos escolares ainda inexplorados. Prevê-se, na trajetória da pesquisa, a 
análise de obras bibliográficas, documentos escritos e fotográficos, de caráter institucional ou não, 
entre outras fontes primárias que permitirão melhor compreender os Livros de Leitura.

Alessandra Pedro (UNiFEOB)
• A História do Brasil para a formação da Nação: a produção didática de José Francisco da 

Rocha Pombo e sua importância para o ensino no século XX
Esta apresentação tem por objetivo discutir a produção escrita de José Francisco da Rocha Pombo 
(1857-1933), mais especificamente aquela voltada para o ensino e formação de professores. José 
Francisco da Rocha Pombo, foi alvo de várias pesquisas, geralmente, focadas em sua produção de 
compêndios e manuais didáticos - dentre os quais se destacam o Compêndio de História da Amé-
rica (1900) e Nossa Pátria (1917) -, em sua obra literária mais difundida, o romance simbolista No 
Hospício (1905), e em seu papel como historiador pouco valorizado em seu tempo – trabalhos que 
analisam principalmente a sua coleção História do Brazil- Illustrada em 10 volumes (1905-1917) e 
A Supremacia do Ideal (1889). Inserida em um estudo mais amplo da trajetória do jornalista, pro-
fessor, historiador, político e escritor paranaense, essa comunicação buscará apresentar uma aná-
lise de sua produção, nas três primeiras décadas do século XX, quando foi autor de livros escritos 
para os bancos escolares. Esta análise terá como objetivo, verificar como se dá a escrita da história 
em quatro obras do autor, a saber, Nossa Pátria, História do Brasil - Ensino Fundamental. História 
do Brasil – Ensino Secundário e História do Brasil – Ensino Superior, tendo como foco principal 
a difusão e a discussão da divulgação do conhecimento histórico a partir da formação básica e 
o projeto de Nação inserido nas obras. Acredito ser José Francisco da Rocha Pombo não apenas 
um dos principais autores compêndios e manuais didáticos no início do século XX, mas, também, 
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um agente solidificador de uma ideia de nação e de conformação étnica da sociedade brasileira e, 
como tal, um intelectual a ser estudado, por sua extrema importância para o entendimento da His-
tória da Educação na primeira metade do século XX. Rocha Pombo, pode não ter sido considerado 
um grande historiador por seus contemporâneos, mas suas obras obtiveram enorme difusão e fo-
ram utilizadas em sala de aula por mais de 50 anos, o que o estabelece como um objeto de estudo 
imprescindível não apenas para a História Intelectual, mas também para a História da Educação.

Thiago Rodrigues Nascimento (Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro)
• Os Estudos Sociais e a Reforma de Ensino de 1º e 2º graus: A “Doutrina do Núcleo Comum”

O trabalho se insere no conjunto de estudos que têm como temática principal a constituição histó-
rica das disciplinas escolares, particularmente a História escolar. O ensino de Estudos Sociais – bem 
como as concepções pedagógicas e políticas que caracterizaram sua introdução e institucionali-
zação no Brasil – ao longo do século XX, ainda é uma temática pouco explorada pelos historiado-
res e educadores. Introduzido no país, na década de 1930, sofreu profundas alterações nos anos 
seguintes. É possível identificar diferentes projetos, defendidos por educadores como Delgado de 
Carvalho, ou experiências como as dos Ginásios Vocacionais da década de 1960. A mais combatida 
é a proposta imposta durante os anos do regime civil-militar. Este artigo analisa os principais aspec-
tos da Lei 5.692/71, que instituiu a Reforma de Ensino de 1º e 2º graus, e a concepção de Estudos 
Sociais definida pelo Conselho Federal de Educação a partir do Parecer 853/71 e da Resolução nº 
8/71, de autoria do Conselheiro Raimundo Valnir Chagas. Discutimos as concepções pedagógicas 
que guiaram a reforma educacional de 1971 e a introdução dos Estudos Sociais como área de es-
tudo e disciplina obrigatória nos currículos de 1º grau. A partir de uma análise que privilegiou os 
documentos normativos identificamos, na legislação produzida durante a década de 1970, perma-
nências e rupturas em relação às concepções de ensino de Estudos Sociais formuladas na primeira 
metade do século XX, como a manutenção da ideia de ensino interdisciplinar. A principal mudança 
se refere à perda do caráter experimental e assunção da obrigatoriedade.

Wagner Scopel Falcão (Instituto Federal do Espírito Santo)
• Concepções de cidades em livros didáticos de estudos sociais brasileiros da década de 1970

O presente trabalho é fruto da dissertação de Mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-
Graduação em Educação, da Universidade Santo, Brasil. O objetivo central é investigar e socializar 
reflexões sobre as concepções de cidade produzidas por livros didáticos de Estudos Sociais publi-
cados pela Companhia Editora Nacional (CEN) durante a década de 1970. A fim de compreender 
sobre a história da disciplina Estudos Sociais na educação brasileira, procuramos dialogar com os 
trabalhos de Höfling (1981 e 1987), Nadai (1988), Fernandes (2008), Pontuschka, Paganelli e Cacete 
(2009), Jacomeli (2010), Freitas (2010 e 2011), Bittencourt (2011), Santos (2012) e França (2013), 
para compreender o processo de implementação da disciplina, seus principais difusores, os objeti-
vos iniciais e suas principais transformações ao longo do século XX. Nesse caminho, alguns docu-
mentos, que se tornaram preciosas fontes de pesquisa, foram analisados ao longo dessa trajetória e 
auxiliaram a alcançar alguns objetivos iniciais: compreender as finalidades dos Estudos Sociais em 
um contexto nacional. Podem ser citados aqui Estudos sociais para crianças numa democracia de 
John U. Michaelis; Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, vários autores; Programa de Ciências 
Sociais de Anísio S. Teixeira e Inácia F. Guimarães; Introdução Metodológica aos Estudos Sociais de 
Delgado de Carvalho; e Teoria e prática da escola elementar - introdução ao estudo social do en-
sino primário de João Roberto Moreira. Além dos documentos citados, a Lei de Diretrizes e Bases 
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de 1961 e sua reformulação em 1971, a Lei nº 5.540/1968 e o Parecer nº 853/71 do governo federal, 
possibilitaram compreender sobre a consolidação e as finalidades dos Estudos Sociais como ma-
téria escolar durante o Regime Militar brasileiro. Em um segundo momento, buscou-se trabalhar 
com os livros didáticos de Estudos Sociais como fontes investigativas, para compreender as con-
cepções de cidade que os livros da década de 1970 propunham, relacionando com o contexto 
político-econômico nacional desenvolvimentista, a fim de entender se os livros selecionados pro-
punham essa concepção de “progresso” refletida no modo de vida urbano, onde grandes cidades 
capitalistas passam a ser sinônimos de qualidade de vida, principalmente de forma material. Para 
tanto, buscou-se em Choppin (2004), Pinto Jr. (2010), Bittencourt (2011 e 2011), Munakata (2012 
e 2012), dentre outros pesquisadores, elementos importantes para a compreensão do que são e 
como problematizar os livros didáticos, dialogando com as finalidades da presente pesquisa. No 
que tange as cidades, recorremos a Santos (2008 e 2010), Santos e Silveira (2012), Harvey (2013) e 
Zanotelli (2014) afim de entende-las sobre a ótica do capital.

Angelo Emilio da Silva Pessoa (Universidade Federal da Paraíba)
• Uma experiência de ensino: apropriação e fruição coletivas do patrimônio cultural na 

construção da cidadania.
O presente texto se dedica ao desenvolvimento de reflexão acerca de experiência pedagógica de-
senvolvida entre os anos de 2002 e 2005, na ocasião atuando como Professor de Ensino Funda-
mental e Coordenador do Grupo de Estudos e Trabalho “Os Estudos do Meio na Prática Peda-
gógica” (Formação Continuada), na Rede Municipal de Educação de Campinas (SP). Na ocasião, 
se desenvolveu uma metodologia de trabalho com a educação patrimonial, consubstanciada na 
elaboração e publicação do material de subsídio didático “Conhecer Campinas numa perspectiva 
histórica” (2005) e na articulação com outros agentes pedagógicos e culturais daquela cidade. Pas-
sada uma década e numa situação bastante diferente, atuando como Professor do Departamento 
de História da Universidade Federal da Paraíba e Coordenador do Sub-Projeto de História do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), se estabelece uma reflexão acerca da 
referida experiência, com vistas à realização de atividade de educação patrimonial no âmbito do 
PIBID. Se apresentam alguns ganhos e vicissitudes do projeto anterior e se buscam horizontes para 
o estabelecimento de novo projeto, que se desloca prioritariamente da interação com Professores 
da Rede Municipal de Educação para estudantes de Licenciatura em História, em processo de for-
mação para a futura docência. Esse deslocamento exige as devidas adaptações e/ou modificações, 
visando a produção de novo material, dessa vez de formato diferente, de caráter mais efetivamente 
didático e em torno de um único bem patrimonial, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Mé-
dio Professora Olivina Olívia Carneiro da Cunha, em João Pessoa (PB). O referido material, apesar 
de ter a Escola como foco, procura articular sua história mais intrínseca às questões de âmbito mais 
geral com a história urbana e social do Município. Trata-se, nesse sentido, de propiciar a efetivação 
de uma prática de pesquisa associada à formação de professores de História.

Aparecida Darc de Souza (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
• Experiência social e ensino de História a partir do PIBID na Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná
O objetivo desta apresentação é discutir o ensino de História e a formação inicial de professores a 
partir do estudo da experiência social de alunos do ensino médio de três escolas públicas estaduais 
localizadas no município de Marechal Cândido Rondon- PR. A nossa inserção nestas escolas foi 
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realizada a partir do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência) desenvolvido 
pelo curso de História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Dentro do universo pesqui-
sado destacamos o grupo de jovens que cursam o ensino médio no período noturno nas escolas 
vinculadas ao projeto. Em seu conjunto, os alunos dessas escolas apresentam um perfil sócio-eco-
nômico caracterizado por pais trabalhadores com renda média abaixo de 4 salários e baixa escola-
ridade. Aproximadamente 80% destes alunos exercem alguma atividade remunerada com o obje-
tivo de consumir artigos de natureza pessoal como celular, tênis e roupas. O estudo e a observação 
da realidade do ensino de História dirigido a estes jovens no espaço escolar nos permitiu chegar 
a pelo menos duas conclusões iniciais. O tipo de experiência proletária dos alunos das escolas es-
taduais dificilmente é absorvido nas aulas de História, havendo uma nítida e quase intransponível 
distância entre o que eles vivem, acreditam e confiam, e o que é ensinado nas escolas. Além disso, 
as tentativas (pouco numerosas) de relacionar tais experiências aos conteúdos obrigatórios têm 
raro apoio didático (textos, vídeos, etc.). É a partir deste quadro que nos propomos, nesta comu-
nicação, explorar três questões que nos parecem fundamentais para discutir o ensino de História e 
a formação inicial de docentes: : (i) como lidar com as experiências sociais dos alunos no processo 
educativo, (ii) qual é o valor destas experiências diante do conhecimento histórico científico, e 
(iii) qual é o valor do conhecimento histórico na e para as vivências dos estudantes. Interessa-nos, 
portanto, abrir uma reflexão sobre as relações entre a concepção de produção e escrita da história 
pautada pelo diálogo crítico com a experiência social defendidos por Thompson e um ensino de 
História orientados pela experiência social dos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.

Cyntia Simioni França (UNOPAR)
• O canto da Odisséia e as narrativas docentes: dois mundos que dialogam na produção de 

conhecimento
Proponho-me, a focalizar historicamente uma pesquisa-ação, em nível de doutorado, desenvolvida 
por um projeto de formação, intitulado “O Canto da Odisséia e as Narrativas Docentes: dois mun-
dos que dialogam”, orientada pela professora Maria Carolina Bovério Galzerani, ligado ao Grupo 
de Pesquisa GEPEC e ao Kairós: história, memória e sensibilidades, da Faculdade de Educação da 
Unicamp, ambos em Campinas, no Estado de São Paulo.
Este projeto de formação se constituiu com a participação de professores da educação básica, que 
aceitaram o convite de narrar coletivamente as suas experiências formativas, em 2014, na Escola 
Estadual Barão do Rio Branco, na cidade de Londrina, no Estado do Paraná. 
Escolhi a obra Odisséia, do autor Homero, datado entre o século VIII a.C., traduzida por Antônio 
Pinto de Carvalho, para acompanhar esta viagem de pesquisa, pois entendo que se constitui como 
um importante documento histórico (THOMPSON, 1981). Esta literatura foi trabalhada com os 
professores como um documento potencializador do processo de rememoração das experiências 
vividas, perpassando além da dimensão consciente, mas também o que tange as camadas do in-
consciente. (BENJAMIN, 1985) 
Os professores realizaram uma viagem alegórica pela Odisséia para a produção de narrativas orais 
e narrativas escritas das suas experiências vividas.
Estabeleci um diálogo com Walter Benjamin sobre a relação memória, experiência e narrativa, na 
modernidade capitalista, datada a partir do final do século XIX e XX. Concomitante a essas refle-
xões, ampliamos o debate, revisitando o historiador Edward Palmer Thompson (1981) o qual foca-
liza a produção do conhecimento histórico como um diálogo entre sujeitos compreendidos na sua 
inteireza, portadores de racionalidades e de sensibilidades. 
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Neste projeto-ação busquei uma tessitura de experiência pouco usual no mundo da escola e da 
universidade: a realização de uma pesquisa coletiva para a produção de memórias, narrativas e 
produção de conhecimento histórico educacional. O que motivou a desenvolver esta investigação 
foi o desafio de trazer vozes dispersas por práticas culturais prevalecentes com o avanço do capita-
lismo, presente tanto no espaço escolar como na universidade, sobretudo, em cursos de formação 
continuada de professores. Apostei no trabalho colaborativo (de fazer pesquisa com os professores 
e não sobre os professores), ao mesmo tempo, autônomo e inventivo, com a potencialidade de 
promover a produção de conhecimento histórica educacional, no qual o professor tem um papel 
de sujeito ativo.

Arnaldo Pinto Junior (UFES)
• Desafios da formação docente: o espaço do Pibid nas discussões curriculares

Este trabalho pretende fomentar o debate acerca dos limites e potencialidades do Pibid no âmbito 
dos cursos de Licenciatura em História. Partindo das experiências vivenciadas na coordenação do 
subprojeto da área de História na UFES, analiso relatórios de atividades elaborados por integrantes 
do programa e produções bibliográficas que focalizam projetos de ensino desenvolvidos em esco-
las públicas. Dessa forma, procuro refletir sobre os desdobramentos dos processos formativos de 
bolsistas de iniciação à docência, de professores supervisores e de coordenadores de área. Apon-
tado como um grande avanço para a qualificação dos cursos de formação docente, o referido pro-
grama cada vez mais é um espaço de disputas dentro das instituições de ensino. Ao considerar as 
atuais perspectivas dos currículos acadêmicos e as dinâmicas escolares, surgem algumas questões: 
como desenvolver projetos de ensino interdisciplinares em escolas que valorizam conhecimentos 
compartimentalizados em disciplinas? Como formar professores comprometidos com a Educação 
Básica em cursos de Licenciatura marcados pelo viés bacharelesco? O que é conhecimento his-
tórico para estudantes da Educação Básica e licenciados? O Pibid tem condições de estimular as 
discussões curriculares dos cursos de formação de professores? Dialogando com referenciais teóri-
co-metodológicos da História e da Educação, abordo os desafios da formação docente em cenários 
de complexas relações socioculturais.

080. Histórias, memórias e patrimônios: o trabalho do historiador entre rastros e 
possibilidades
Coordenação: Elison Antonio Paim e Juliana Ricarte Ferraro

Resumo: O presente simpósio temático objetiva estabelecer aproximações entre os trabalhos de 
pesquisa e ensino desenvolvidos na interface do Ensino de História com a temática cidade, me-
mória e patrimônio. Pretendemos reunir e dialogar com profissionais e estudantes, vinculados às 
universidades, aos centros de memória, arquivos, museus, escolas, prefeituras e empresas que de-
senvolvam pesquisas ou atividades de ensino/extensão. Portanto, visamos à socialização de experi-
ências de trabalho do historiador entre rastros e possibilidades da construção de saberes na relação 
com as cidades, as memórias e os patrimônios culturais em suas múltiplas dimensões.
Justificativa: Nas últimas décadas o Ensino de História vem ampliando suas relações com temá-
ticas como cidade, memória e patrimônio. Temáticas que vem ocupando cada vez maior espaço 
nas pesquisas, atividades de ensino e projetos de extensão caminhando para a consolidação de 
grupos de pesquisa e linhas de pesquisa em diferentes programas de pós-graduação em História ou 
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Educação. Ao longo desse tempo, diferentes produções acadêmicas vêm destacando múltiplas ati-
vidades que vem evidenciando os rastros e possibilidades dessas temáticas criando grandes emara-
nhados de ações que visam problematizar os usos da cidade, das memórias e dos patrimônios no 
Ensino de História. 
Considerando esse contexto, evidenciamos cotidianamente muitos questionamentos referentes às 
problemáticas do ensino de História, das cidades, das memórias e patrimônios. Dentre outros elen-
camos alguns: Como cidades, memórias e patrimônios estão presentes nas aulas de História nos 
diferentes níveis de ensino na educação formal e informal? O que as propostas oficiais apresentam 
como definições e como sugerem para o trabalho com a cidade, as memórias e os patrimônios? O 
que, como e quando são trabalhadas? São trabalhados na forma de temáticas, projetos próprios 
ou na forma de complementos a determinados temas de História Geral ou do Brasil? Quais ex-
periências professores e educadores informais já desenvolveram sobre as temáticas? Que tipo de 
atividades são desenvolvidas com escolares ou com públicos não escolares nos diferentes espaços 
de memória? Como as universidades podem contribuir para a efetivação de práticas escolares que 
dão ênfase a Educação Patrimonial? 
O presente Simpósio Temático pretende integrar as investigações e relatos de experiências de en-
sino e extensão que são desenvolvidas por estudantes de pós-graduação e docentes dos diferentes 
níveis de ensino referentes aos estudos dos Ensinos de História relativos às memórias, aos patrimô-
nios, as Educações Patrimoniais e as cidades. Objetiva congregar os diferentes saberes, fazeres e 
experiências amalgamadas na produção do conhecimento histórico escolar, como também, identi-
ficar como as cidades, as memórias e os patrimônios são agenciados na produção dos saberes esco-
lares. Pretendemos ampliar o campo de dialogo sobre o ensino de História, procurando identificar 
o conjunto de saberes que formam a cultura escolar e em que medida as políticas oficiais, os pro-
jetos dos professores, os livros didáticos, as práticas docentes e as políticas públicas da educação 
se aproximam ou se distanciam dos rastros deixados nas cidades, memórias e patrimônios bem 
como vislumbrar possibilidades para interpretações e desenvolvimento de atividade histórico-e-
ducacionais. 
A articulação com diferentes pesquisadores que este simpósio temático se propõe criará a possi-
bilidade de estabelecer relações, comparações e confrontações de experiências de formas e prá-
ticas de Ensino de História e Educação Patrimonial que são realizadas nos múltiplos espaços das 
universidades, escolas, arquivos, centros de memória, memoriais, museus, dentre outros. Assim 
sendo, buscamos os rastros a produção de conhecimento sobre Ensino de História e Educação Pa-
trimonial na sua multiplicidade de possibilidades forjadas pelos historiadores para a produção do 
conhecimento histórico-educacional nos diferentes níveis de ensino formal e não formal.

Hilton Meliande de Oliveira (Rio de Janeiro)
• Santa Teresa, um Bairro, uma aula de História: Possibilidades da História Local e o Ensino de 

História.
Santa Teresa é um dos bairros históricos mais instigantes da cidade do Rio de Janeiro. Localizado 
próximo ao centro histórico da referida cidade, congrega em suas ruas uma enorme potencialidade 
de estudo e análise histórica. A partir de suas construções arquitetônicas singulares com seus casa-
rões, de específica pavimentação de rua, conhecida como pé-de-moleque, ao museu da Chácara 
do Céu com sua história e acervo, dentre outros símbolos e marcas do tempo histórico, que podem 
ser expressos no bonde e nos Arcos da Lapa, apresentam-se como interessantes recursos e objetos 
de análise de uma memória, de uma História local e seus reflexos de um Rio de Janeiro em suas 
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diversas dimensões de tempo, que se tornam hoje presente em suas ladeiras.
Desta forma, o referido trabalho possuiu o intuito de apresentar e propor possibilidades de pro-
dução do conhecimento de Ensino de História, a partir da História do Bairro em estudo, em con-
sonância com a perspectiva de História Local abordada por Maria Auxiliadora Schmidt e Circe 
Bittencourt, observando e compreendendo Santa Teresa como um espaço de saber e de Ensino de 
História.

Karla Rodrigues da Costa (Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Governo do Estado)
• Água Santa: Do Não Lugar ao Lugar

Estudar história deve “abrir espaço” para construção da criticidade acerca da realidade em que se 
vive, uma vez que o passado e o presente servem como referência para o processo de construção 
da identidade. A partir do momento em que o aluno compreende a história e reflete sobre ela, 
perceber-se enquanto sujeito histórico que pode construir ou transformar a própria realidade, evi-
denciando aspectos políticos, sociais e culturais do seu entorno e que estão diretamente ligados ao 
seu modo de vida, condições e ambiente.
Desta maneira, trabalhar com a memória do lugar na escola é estar ligado as demandas do presen-
te, conscientes ou inconscientes, ao dia a dia dos alunos, suas aspirações, lutas e busca de significa-
dos, pois “a memória é incontestavelmente da atualidade”, como afirma Henry Rousso.
Neste sentido, a proposta deste trabalho se encaminha para pensar a importância do ensino de 
história nos dias atuais, ligado a uma perspectiva de trabalho em processo na Escola Municipal 
Brigadeiro Faria Lima, localizada no bairro de Água Santa, subúrbio do Rio de Janeiro. Tal proposta 
de trabalho visa mobilizar questões ligadas à memória e a importância da história do lugar para a 
construção da identidade local, de uma aprendizagem significativa e de habilidades e competên-
cias que instrumentalizem o aluno agir para além da sala de aula.
Baseado no conceito de Pierre Nora de lugares de memória, busco refletir como o bairro em ques-
tão não é percebido como um lugar, mas sim, como um não lugar, um lugar de passagem, pratica-
mente invisível fora sua função prática de ligação e acesso.
Em seguida, as reflexões giram em torno da memória, em especial como a memória do lugar pode 
se tornar um recurso privilegiado para problematizar o ensino de história, contribuindo para que 
os alunos se reconheçam como sujeitos históricos e agentes de transformações sociais.
No mundo contemporâneo as percepções de si mesmo, do outro e da ordem do tempo tem sido 
reformuladas, percebidas de maneiras distintas das quais estávamos acostumados a analisar. Har-
tog argumenta que o uso das categorias de memória e patrimônio, na verdade são também indí-
cios de um novo regime de historicidade, dessa diferente apreensão e relação com o tempo. Domi-
nado pelo presente, aonde se vive entre a amnesia e a vontade de nada esquecer . 
Trabalhar com esses valores em sala de aula, é permitir que o aluno saía de sua zona de conforto. 
É instigar, despertar curiosidades, instrumentalizar o sujeito para reflexões mais críticas sobre seu 
entorno e da constituição de si mesmo. É poder encher de significado o estudo do passado e sua 
ligação com dias contemporâneos. É dar condições de ampliar seu raio de ação para além dos 
muros da escola.

Marina Luz Rotava Paim
• A sensibilidade do olhar narrativas e experiências na modernidade em Chapecó como 

formação de conhecimentos históricos em 1970 a 1980.
Este trabalho constitui-se em um olhar singular sobre as escolas públicas e suas transformações 
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por meio de uma ótica diferenciada: a partir das histórias e memórias da cidade do oeste de Santa 
Catarina, Chapecó, no período de 1970 a 1980, no qual ocorre o processo de industrialização e 
modernização. Tal singularidade da pesquisa reside em privilegiar, dentre os diferentes segmentos 
da comunidade escolar, os serventes, zeladores e vigias, que trabalhavam nas escolas neste pe-
ríodo. Esta pesquisa em fase inicial do mestrado em educação, parte do pressuposto de que o 
intercambiar as narrativas e as experiências desses sujeitos sensíveis, da comunidade escolar sobre 
o período, são plenos de potencialidades para a construção de conhecimentos históricos, quer 
seja no contexto local ou mais amplo do país. Para isso, o trabalho se desenvolverá por meio de 
entrevistas com sujeitos que tendem a ser esquecidos nas pesquisas acerca das memórias e histó-
rias das escolas públicas do ensino fundamental e médio, contrariamente do que acontece com 
seus diretores, coordenadores, professores e alunos. Esta seleção dos sujeitos se dará através de 
pesquisa documental nos arquivos da Gerencia Regional de Educação de Chapecó (GERED) e no 
Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM). Esta pesquisa terá como aporte a história 
oral e as rememorações desses sujeitos narradores, os quais tendem a ser excluídos, esquecidos e 
silenciados em seus conhecimentos tácitos e demais saberes formadores das histórias e memórias 
do cotidiano escolar e esses são fundamentais para o funcionamento da escola. Com efeito, justi-
fica-se tal trabalho por valorizar as memórias dos narradores, que remetem às sensibilidades dos 
sujeitos esquecidos, tomando como base os pensamentos do filósofo Walter Benjamin, a partir 
dos ensaios Experiência e Pobreza e O Narrador. Com isso, negando o empobrecimento das expe-
riências vividas e esquecidas no meio escolar e fora deste, sobre a modernização de Chapecó, em 
busca de “conhecer” os rastros deixados. Assim, compreende-se esses olhares dos esquecidos no 
meio escolar como formador de conhecimentos históricos, destacando o valor das rememorações 
destes sujeitos sensíveis ao seu tempo.

Maria Silvia Duarte Hadler (Escola Comunitária de Campinas e Centro de Memória Unicamp)
• Cidade, lugares e memórias

Na contemporaneidade mais recente, espaços urbanos são vividos de forma fragmentada, segrega-
da, recriando-se novas formas de exclusão social. A hegemonia de um certo presentismo tem con-
tribuído para o apagamento de dimensões espaço-temporais. Formas diversas de individualismo 
urbano têm permeado a configuração das relações sociais. De alguma forma, esses traços assinala-
dos da contemporaneidade exercem uma certa educação da percepção, conformando sociabilida-
des e sensibilidades mais afeitas a relações transitórias, mais ligeiras, de curta duração, em especial 
entre jovens. Na abordagem das complexas relações entre cidade, modernidade, memória e sensi-
bilidades, este trabalho parte da necessidade de se compreender melhor como os traços gerais da 
moderna sociedade contemporânea se articulam com as singularidades da dinâmica sociocultural 
de uma determinada localidade, ou seja, a cidade de Campinas, SP. Através de contribuições da 
pesquisa historiográfica, o trabalho pretende sugerir a ampliação da abordagem sobre a história 
local no âmbito do ensino da História. Sob esta perspectiva, pretende-se discutir a importância de 
se conceber a cidade como um espaço de múltiplas memórias e histórias, alargando, inclusive, a 
noção de patrimônio; memórias diversas, observáveis de forma explícita ou ocultas sob camadas 
sutis de temporalidades que recortam o espaço urbano. Neste sentido, o trabalho procura apontar 
a importância da realização de propostas educacionais que possibilitem a produção de um co-
nhecimento histórico escolar que se coloque como contraponto a tendências de homogeneização 
e padronização de práticas culturais, predominantes numa sociedade dita globalizada. Trabalhar 
com múltiplas memórias e histórias no espaço urbano tem mostrado que se pode abrir caminhos 
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interessantes de abordagem que se encaminhem para o alargamento de outras possibilidades de 
uma educação urbana das sensibilidades.

Naiani Machado da Silva (Estado do Rio Grande do Sul)
• Construção da Identidade do Município “Silveira Martins”: o Nome enquanto patrimônio.

A presente pesquisa está inserida nos estudos que resultaram na Dissertação de Mestrado intitu-
lada Gaspar Silveira Martins e o Município de Silveira Martins: memória, identidade e patrimônio 
e tem como objetivo pensar a construção da identidade do Município de Silveira Martins relacio-
nada ao seu patrono Gaspar Silveira Martins. Este que foi um político de destaque na transição 
do Império para a República, foi um dos fundadores do Partido Liberal, foi Senador e Ministro da 
fazenda ainda no Império. Era líder da ala “Gasparista” dentro do Partido Liberal, conhecida como 
a mais radical e na República era considerado Monarquista.
O Município recebeu esse nome em homenagem ao político, em função de Gaspar Silveira Mar-
tins ter entre suas defesas a vinda de imigrantes para o Brasil e, especificamente, ter contribuído 
politicamente para a criação da Quarta Colônia Imperial de Imigração Italiana no RS. Apesar de o 
contato entre a região e o político ter sido apenas na formação e nas defesas parlamentares do Se-
nador, o Município estreitou sua relação com o patrono quando no ano de 2007 foi inaugurado um 
busto em homenagem a Gaspar Silveira Martins, pelo seu aniversário de 172 anos de nascimento, 
na praça central do Município. Dentre os motivos que cerceavam a ligação do político com a região 
está no fato da sede da Quarta Colônia, Silveira Martins, ser um reduto de maçons que se identifi-
cavam com Gaspar por também ser maçon, tendo sido, até mesmo, Grão Mestre da maçonaria em 
1883. No entanto, essa relação produzida pelos habitantes da sede da colônia com o político em 
questão foi, entre outras questões, razão para o enfraquecimento de Silveira Martins como sede 
da Colônia e que, portanto, deveria exercer a liderança sobre as demais localidades, no entanto, os 
outros núcleos de colonização eram de maioria católica, avessos aos membros da maçonaria, o que 
criou tensões entre as localidades. Todas essas questões, desde a formação da Quarta Colônia, a 
submissão à Santa Maria, a elevação de Silveira Martins a sede da Quarta Colônia e as disputas in-
ternas entre os núcleos coloniais, contribuíram pra formação identitária do atual Município Silveira 
Martins e nos cabe elencar os fatores que relacionam essa formação da identidade com o Patrono 
do Município e pensar o Nome do Município enquanto Patrimônio Histórico, pois sua escolha 
simboliza as tensões, conflitos e realidades políticas do período de formação da Quarta Colônia 
Imperial de Imigração Italiana no RS.

Edílio José Soares Lima (Universidade Tiradentes)
• Lugares da Memória: potencialidades da utilização do patrimônio material da cidade de 

Aracaju (SE) para a educação patrimonial.
O trabalho discute as potencialidades educacionais que se instauram com a utilização de deter-
minados monumentos e prédios tombados da cidade de Aracaju, datados do início do século XX 
(início da modernidade neste espaço), para a educação patrimonial. Num primeiro momento, ras-
treia os espaços definidos como “lugares da memória”, partindo do pressuposto que estes espaços 
tanto possuem valor estético e simbólico, quanto são portadores de informações históricas. Nessa 
perspectiva, num segundo momento, simultâneo e complementar, toma-se tais espaços como 
lugares passíveis de historicidade e intencionalidade, para tecer considerações analíticas no sentido 
de demonstrar que se pode transformá-los em ações destinadas a educação patrimonial, podendo 
contribuir, inclusive, para definição de metodologias de estudos relativas ao tema.
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No modelo educacional brasileiro no que se refere à história cultural do país as dúvidas se acumu-
lam: não temos uma definição para os usos sociais do passado; também pensamos no passado 
ou como um nostálgico tempo perdido ou promovendo-o a um bem de consumo no mercado 
turístico; a compreensão da história transmitida pelos livros didáticos se mostra fragmentada – 
referindo-se a fatos e a personagens numa linha do tempo embaralhada e com poucos encaixes -; 
não temos diretrizes para as discussões sobre patrimônio cultural e para a sua forma de apropria-
ção pelas instituições de ensino e nem mesmo se estabeleceu em que campos disciplinares se pode 
trabalhar. Se transferirmos este raciocínio para o espaço sergipano, constataremos, para além das 
dificuldades de se estabelecer um programa educacional mais específico e consistente nesta área, 
a quase inexistência de material didático disponível sobre a sua história cultural.
Além disso, podemos apontar uma grande lacuna no âmbito das políticas públicas concernentes 
à preservação da memória: a ideia de que o passado que gera a herança cultural é sempre um pas-
sado remoto, antigo, datado – ligado somente à época de formação do estado nacional brasileiro, 
o período imperial . Essa ideia levou à desconsideração da relevância da memória e da herança 
oriunda de épocas mais recentes da história, a exemplo do patrimônio cultural da capital sergipa-
na: uma cidade idealizada e planejada ao final do século XIX, mas com a sua consolidação no início 
do século XX.
O trabalho parte da hipótese de que a população sergipana apesar de conhecer os monumentos 
históricos da capital desconhecem a história que se passou por eles para propor instrumentos de 
educação patrimonial, tendo como foco a questão social e urbana na perspectiva histórica da mo-
dernidade, repensar a história em face das alterações ocorridas no contexto do acelerado processo 
de urbanização e de suas

Rosiane Marli Antonio Damazio (Prefeitura Municipal de Garopaba e SED/SC)
• Notas sobre o patrimônio cultural: um olhar para Garopaba/SC

Este estudo tem por objetivo realizar levantamento do patrimônio cultural, material e imaterial, de 
Garopaba/SC, na perspectiva de responder questões relativas aos dilemas da preservação: critérios 
que regem a seleção, poder de decisão quanto ao que será preservado bem como os parâmetros 
que direcionam todo processo. Pretendo, também, verificar a emergência preservacionista que 
tomou conta das sociedades com o boom das tecnologias e da indústria cultural na chamada 
pós-modernidade. Assim, volto o olhar para Garopaba, um município do litoral catarinense, que 
seguindo o curso de desenvolvimento dos demais municípios da região, deixou de ser uma pe-
quena vila de pescadores para se transformar em cidade turística. Esse processo teve início após a 
década de 1970 e se concretizou na primeira década deste milênio. As mudanças provocadas pelo 
turismo, dentre outras motivações, despertaram o interesse pela ‘invenção’ de uma tradição cul-
tural local, hoje reconhecida como de influência açoriana. Importante destacar, que o estudo ora 
apresentado, faz parte de tese intitulada, “O ensino da História Local nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental: a invenção do açorianismo em Garopaba/SC no final do século XX”, sob orientação 
da Profª. Dra. Cristiani Bereta da Silva.

André Lopes Loula (ETEC Takashi morita)
• Os Sobreviventes das Bombas Atômicas de Hiroshima e Nagasaki residentes no Brasil: E a 

reconstrução da Memória e Identidade nos 70 do Hecatombe Nuclear
Em 2015 iremos relembrar os 70 anos do hecatombe nuclear sobre as cidades de Hiroshiam e Na-
gasaki. Os hibakushas (sobreviventes da bomba atômica), 70 depois reconstroem a sua oralidade 



1225

no Brasil através de relatos e a busca pela extinção das armas nucleares

Roldão Ribeiro Barbosa (Universidade Estadual do Maranhão)
• A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) na perspectiva da cultura, do patrimônio e 

da memória
Intenta-se neste artigo, na perspectiva historiográfica, compreender o significado dos conceitos 
de cultura, patrimônio cultural e lugares de memória; e identificar os prédios, os materiais, os do-
cumentos, os monumentos da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) enquanto cultura, 
patrimônio e lugares de memória. Os conceitos cultura, patrimônio cultural e lugares de memória 
se interligam na perspectiva historiográfica: a cultura é um produto da ação humana que se cons-
titui num patrimônio, o qual se constitui em lugar de memória de um grupo social. Lugares de 
memória, enquanto conceito relacionado a cultura e a patrimônio, remete às noções de memória 
e de monumento. A UEMA é, enquanto instituição universitária, um dos maiores bens do povo 
maranhense, mantidos pelo Estado do Maranhão. No princípio eram escolas superiores isoladas 
que passaram a constituir uma federação de escolas a partir de 1972 , que ensejaram a institucio-
nalização da UEMA a partir de 30 de dezembro de 1981. A UEMA, enquanto agência produtora 
e disseminadora de cultura se constitui em patrimônio cultural do povo maranhense e, por sua 
trajetória histórica, em lugar de memória dos inúmeros sujeitos que por lá passaram em processo 
de formação. Essa universidade, hoje, em 2015, expandida em 23 campi no território estadual é um 
patrimônio cultural, pois se constitui num “Conjunto determinado de bens tangíveis, intangíveis e 
naturais envolvendo saberes e práticas sociais, a que se atribui determinados valores e desejos de 
transmissão de um tempo para outro tempo, ou de uma geração para outra geração”. (CHAGAS, 
2013). Ainda está se construindo o patrimônio da UEMA. Ano a ano ela vai sendo expandida e 
suas instalações vão se modificando. Documentos e mais documentos são produzidos e envelhe-
cidos. Mas verifica-se que a consciência de preservação do seu patrimônio cultural ainda é muito 
incipiente, haja vista que ainda não houve uma preocupação priorizar a profissionalização de um 
arquivo da UEMA, nem uma preocupação por musealizar os materiais utilizados ao longo dos seus 
mais de 40 anos, a exemplo do bondinho.

Fernando Arnold Lorenzon (Estado do Rio Grande do Sul)
• Da academia à escola: Definições de patrimônio reproduzidas no ambiente escolar.

A presente comunicação tem como objetivo apresentar algumas análises referentes ao conceito 
de patrimônio dado como oficial e legítimo pelos documentos produzidos a nível governamen-
tal com legitimidade dos especialistas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) identificando quais as reproduções, ressignificações dadas ao conceito no ambiente es-
colar. Para tal, será utilizada como amostra, a Escola Estadual de Ensino Fundamental São João 
Batista de La Salle, localizada no município de Erechim – RS. O processo metodológico de análise 
foi o uso de entrevistas com os alunos e professores da escola mencionada e pesquisa bibliográfica. 
Assim, com base neste estudo, será possível observar quais forças contribuem para a produção do 
conceito atual de patrimônio dado pelo IPHAN e comparar com a definição que é produzida no 
ambiente escolar.
A metodologia está centrada na pesquisa bibliográfica e na realização de entrevistas na escola. 
A parte bibliográfica se mostra necessária principalmente no momento da análise da definição 
de patrimônio dada pela legislação atual uma vez que esta é permeada por forças em constante 
tensão definidas em cada contexto histórico e que irão sim influenciar as produções políticas e 
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conceituais de cada período específico e, a utilização de entrevistas vai nos elucidar quais são as 
ressignificações dadas pelos professores da escola e como os alunos reproduzem estes conceitos 
no seu dia a dia.

Maria de Fatima Guimaraes Bueno (Universidade São Francisco)
• Potencialidades para a construção de conhecimentos históricos e educacionais num centro 

de documentação (CDAPH-USF)
Trazemos no artigo algumas reflexões acerca das potencialidades dos Colóquios Cidade e Edu-
cação Patrimonial: por entre histórias e memórias, promovidos pelo Centro de Documentação e 
Apoio à Pesquisa em História da Educação (CDAPH) da Universidade São Francisco (USF), desde 
fins de 2013 até o ano de 2014, no campus de Bragança Paulista. Em tais colóquios problematiza-
mos e ampliamos a percepção que se tem do entrecruzamento do espaço urbano com sensibilida-
des relativas ao patrimônio cultural, projetos de preservação e urbanização na cidade, no que tange 
especificamente à configuração e/ou à reconfiguração de sociabilidades urbanas. Ainda, propu-
semos reflexões acerca da racionalidade desse espaço, enquanto lugar significado por memórias 
e histórias, no esteio de experiências estéticas mobilizadoras da expressão coletiva e individual na 
cidade. Para tanto, acolhemos as contribuições vindas das diferentes áreas de formação acadêmica 
dos idealizadores dos colóquios (Filosofia, História e Turismo) quanto das experiências de suas 
respectivas trajetórias de trabalho no CDAPH, ou como docente no ensino superior, médio ou fun-
damental. Nestes Colóquios contamos com um público heterogêneo, formado por pessoas com 
diferentes graus de escolarização, pertencentes às faixas etárias e segmentos sociais variados, oriun-
dos de Bragança Paulista e cidades próximas. Os colóquios ganharam uma dada conformação e 
dinâmica singulares, indo ao encontro da diversidade de temáticas e fontes documentais explora-
das pelos diferentes convidados, sendo assim acolheu apresentações de documentários, pesquisas 
que privilegiavam fotografias, periódicos, processos do Judiciário, depoimentos orais, dentre outras 
fontes. Logo, os colóquios acolheram diferentes linguagens, participantes e experiências urbanas, a 
par do que pontuamos algumas questões sensíveis que foram se delineando no imbricamento de 
demandas, constatações, dúvidas e limitações que emergiram em seu transcorrer. Nos colóquios 
estimulamos o entrecruzamento de saberes e práticas acadêmicas, artísticas e calcadas no cotidia-
no popular, além de estimularmos a interação entre os participantes, o compartilhamento de me-
mórias e experiências. Nos colóquios sempre fomos surpreendidos pelo vigor da oralidade, através 
da qual por meio de relatos pontuados por marcas do linguajar coloquial, emergiram sujeitos e 
acontecimentos expulsos das memórias locais. Ao privilegiarmos nos Colóquios o espaço urbano, 
suas memórias e histórias, acabamos por promover o imbricamento de sensibilidades plurais, tra-
zendo à tona possibilidades de refletirmos e intercambiarmos experiências urbanas.

Sandra Aparecida de Souza (Universidade São Francisco)
• No rastro do professor francês “el terrible anarquista” Joseph Jubert: por entre periódicos e 

processos crimes de bragança (1890 a 1920)
Esta pesquisa em andamento privilegia a trajetória do professor Joseph Jubert (provavelmente nas-
cido no ano de 1876, em Lion na França), anarquista, na cidade paulista de Bragança, entre as duas 
primeiras décadas do século XX. O recorte temporal da pesquisa situa-se no momento em que te-
mos a consolidação da república e de relações de trabalho assalariadas, matizadas por significativas 
manifestações e greves operárias. Seu objetivo é focalizar, problematizar e analisar de que maneira 
esse professor e suas iniciativas políticas foram apresentadas à população por entre os periódicos 



1227

locais e em processos crimes de 1911, cuja origem foi a queixa efetuada contra ele em decorrência 
da distribuição de um boletim da Liga Operária, denunciando as precárias condições de vida dos 
colonos nas fazendas de café da região. Ainda, focaliza tal trajetória na relação com os diferentes 
artigos e notícias que abordam a criação do primeiro grupo escolar da cidade, os professores que 
atuavam neste grupo e suas respectivas iniciativas à luz do projeto educacional republicano. Para 
atingirmos tais objetivos, priorizamos em nossos procedimentos de pesquisa a análise de fontes 
primárias periódicas (jornais, almanaques, anuários e revistas), em processos crimes e na legisla-
ção educacional do período, bem como fizemos a revisão bibliográfica da história de Bragança, 
considerando-se as questões mais amplas da história da educação brasileira, na modernidade. O 
referencial teórico desta pesquisa assenta-se, sobretudo, nas contribuições de E. P. Thompson, De 
Certeau, Ginzburg.

Thiago Alexandre Hayakawa (Casa de Nossa Senhora da Paz - ASF)
• Faculdades Franciscanas: entrecruzando histórias e memórias da educação superior no Brasil 

(décadas de 1970-80)
Esta pesquisa, em fase inicial, focaliza historicamente as Faculdades Franciscanas, as quais então 
compreendiam três campi distintos, localizados nas cidades de Bragança Paulista, Itatiba e São 
Paulo, inscrevendo-se no âmbito da educação superior no Brasil. O recorte temporal delimita-se 
entre as décadas de 1970-80, considerando que, em 1976, o Instituto de Ensino Superior da Região 
Bragantina passa para a gestão da mantenedora Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Fran-
ciscana, entidade coligada aos franciscanos da Província Franciscana da Imaculada Conceição do 
Brasil. E, em 1985, as Faculdades Franciscanas foram elevadas à Universidade São Francisco. Deste 
modo, objetivamos investigar a história das Faculdades Franciscanas na relação com o contexto 
sócio-político-cultural do Brasil e, consequentemente, trazer à baila a atuação e presença dos fran-
ciscanos no cenário educacional. Também permitirá evocar diferentes memórias e experiências 
profissionais, em franca conexão com o cenário mais amplo do período, seja em termos nacionais 
ou estrangeiros. Posto que, julgamos a pertinência da hipótese da existência de um projeto peda-
gógico educacional singular aos franciscanos, que teria mobilizado frades e diversos profissionais 
que atuaram nas Faculdades Franciscanas. Nesta perspectiva, as contribuições teóricas de Walter 
Benjamin e Marc Bloch serão fundamentais e possibilitaram evidenciar as relações de poder que 
possivelmente matizaram tensões, disputas e crises institucionais. Para tanto, esta pesquisa será de 
natureza histórica, qualitativa e documental, baseada em fontes documentais: textuais e em dife-
rentes suportes (sonoros, impressos, imagéticos e audiovisuais), bem como com o trabalho com a 
história oral. Tendo como referência os acervos da Província Franciscana da Imaculada Conceição 
do Brasil e do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História (CDAPH) da Universidade 
São Francisco.

Andreia Cristina Borges Rela Zattoni (Casa Nossa Senhora da Paz - Asf)
• Grupo escolar Coronel Julio César de Itatiba (SP): por entre histórias e memórias (1889 – 

1930)
Esta pesquisa abordará a história do Grupo Escolar Coronel Júlio César, de Itatiba - SP, no período 
de 1889–1930. Seu objetivo é compreender como se deu a criação e instalação desse grupo na 
relação com as possíveis tensões e conflitos locais, imbricadas com questões mais amplas do ce-
nário educacional brasileiro. Pressupõe análise da legislação educacional vigente no período, das 
reformas educacionais postas em movimento pelos republicanos, de periódicos locais, do acervo 
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fotográfico da família Parodi, de trabalhos de memorialistas e do arquivo escolar. Tais procedi-
mentos serão balizados tanto por uma revisão bibliográfica em busca de aportes sobre os grupos 
escolares bem como das contribuições teóricas de Bloch (2001), De Certeau (1976 ) e Le Goff 
(1990). A análise dos resultados preliminares revelou que as fontes oficiais apresentam detalhes da 
origem do grupo escolar que no confronto com trabalhos de memorialistas sugerem vestígios de 
dissonâncias locais. Para atingir nossos objetivos, será necessário cotejar tais fontes criticamente, 
buscar outros subsídios da história deste Grupo na relação com a história da cidade, para, a partir 
de então, compreender as diferentes relações socioculturais imbricadas na criação e instalação do 
Grupo Escolar Coronel Júlio César.

Aida Rotava Paim
• Memória e cultura escolar na Escola Integrada Professora Zélia Scharf (1979-1986)

Esta comunicação apresenta parte de uma pesquisa em desenvolvimento que visa buscar e pro-
blematizar as memórias referentes a Escola Integrada Professora Zélia Scharf, em Chapecó, Santa 
Catarina, as normatizações em sua implantação e execução nas práticas no cotidiano escolar. O 
estudo objetiva compreender a relação entre a proposta da Escola Integrada nos documentos de 
sua criação e as interpretações, demonstradas nas práticas, dos funcionários e docentes na Ins-
tituição, no período de 1979 a 1986. Busca-se uma abordagem sócio-histórica da forma escolar 
sistematizada por Guy Vincent, Bernarde Lahire e Daniel Thin (2001), que analisada no todo ou 
em partes possibilita a emergência da forma escolar indissociável da socialização que ela instaura 
no conjunto das práticas educacionais institucionais. Também fundamento meus estudos em Julia 
(2001) ao discutir cultura escolar como objeto histórico firmado no tripé sobre as normas e as fi-
nalidades que regeram a escola; o papel da profissionalização necessária ou reconhecida para este 
fazer pedagógico; e os conteúdos e as práticas ensinados e vivenciados por professores e alunos. 
Péres Gómez(2001) auxilia nas interpretações culturais necessárias no momento de mudanças so-
ciais, políticas e de vida cotidiana na sociedade, pelas exigências das demandas da industrialização 
e urbanização que se faziam presentes.

Talita dos Santos Molina (PUCSP)
• Direito à Memória e Centros de Documentação: os Arquivos Privados

Nesta comunicação pretendemos refletir sobre a questão do direito à memória e do acesso à in-
formação referente aos arquivos privados na década de 1980. Este período foi marcado pelos ma-
nifestos a favor da redemocratização e de luta por direitos civis que anteriormente eram negados. 
Inclui-se nessa luta o direito à memória e à informação. Assim, quando trabalhamos com questões, 
como, o significado de patrimônio cultural, os bens culturais nacionais refletem a luta pelo direito 
à informação e à memória.
Para essa apresentação, o histórico e a função de alguns centros de documentação existente em 
nosso país serão expostos para melhor entendimento desse tema. Desse modo, utilizaremos como 
modelo para essa discussão o Centro de Documentação e Memória da UNESP - CEDEM; o Centro 
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil - CPDOC-FGV; o Centro de 
Documentação e Pesquisa Vergueiro - CPV; o Centro de Documentação e Informação Científica - 
CEDIC-PUC/SP; Arquivo Edgard Leuenroth - AEL/UNICAMP. 
A questão da preservação, organização e difusão dos arquivos privados é uma problemática re-
corrente nas discussões sobre a importância do patrimônio documental do país, principalmente 
dentro destes centros de documentação. No entanto, vistos como instrumento de informação, 
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conhecimento e patrimônio cultural, só muito recentemente os arquivos privados têm conquis-
tado merecida atenção seja por parte dos governos, quando da formulação de políticas públicas 
de preservação documental, seja no debate da sociedade civil em suas reivindicações pelo direito 
à memória. 
Importante ressaltar que estudos da área indicam que até muito recentemente o que prevaleceu 
foi à marginalização do patrimônio documental, principalmente se comparado ao valor atribuído 
aos bens edificados, na definição de políticas e nas ações dos órgãos que tratam da preservação do 
patrimônio histórico e cultural do país. 
Desse modo, pretendemos trazer à tona como os centros de documentação influenciaram na 
questão da preservação e acesso dos arquivos privados, principalmente na década de 1980. Dessa 
forma, podemos afirmar que os arquivos privados adquirem um lugar especial em instituições 
universitárias, refletindo na criação de Centros de Documentação em diversas faculdades e, ao 
mesmo tempo, centros populares que buscavam informar os cidadãos de seus direitos a partir da 
guarda de documentos relacionados a manifestações promovidas pelos movimentos sociais, prin-
cipalmente, nas décadas de 1970 e 1980.

Tamires Freire Silva (Instituto de Idiomas Itupeva)
• A estrada de ferro santos a jundiaí: um caminho por entre memórias e seus registros

A Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, cujas atividades iniciaram-se em 1867, foi o primeiro trecho 
ferroviário a entrar em funcionamento no estado de São Paulo. Ligava a região produtora ao porto 
de Santos, tendo sido construída pela São Paulo Railway, empresa britânica voltada à exportação 
cafeeira. A cidade de Jundiaí se desenvolveu em torno da ferrovia. Os imigrantes ingleses, que na 
cidade se instalaram, trouxeram mais do que seus conhecimentos em tecnologia ferroviária, mas 
também seus hábitos, valores e a arquitetura que ainda hoje fazem parte de Jundiaí. As fontes do-
cumentais da história da ferrovia apresentam-se sob a forma de registros escritos, em sua maioria, 
em língua inglesa. Assim, nossa pesquisa é construída a partir do acervo encontrado na Biblioteca 
Ferroviária, localizada no Complexo FEPASA (Jundiaí – SP), que é composto por documentos de 
memória, concretizando-se como o residual material da língua inglesa que neste contexto se fez 
presente. No entanto, boa parte do acervo apresenta avarias. Verificamos que muitos desses do-
cumentos não estão sequer catalogados. O maior entrave é a língua. Não se preserva aquilo que 
não se entende e, por estarem em língua estrangeira, os documentos estão prestes a se perder. 
Assim, acreditamos que a compreensão da língua pode contribuir para a preservação da memória 
ferroviária. Neste contexto, nossa pesquisa perpassa pela influência da língua como instrumento 
historiográfico, para entender e preservar o residual material produzido durante a era ferroviária. 
O objeto de interesse neste caso não é o passado, mas a cultura material e o patrimônio material. 
Logo, nossa pesquisa busca problematizar e elucidar ações de preservação que visem salvaguardar 
não somente os suportes de memória, mas as potencialidades de diálogos neles contidas a partir 
das percepções de memória e patrimônio cultural e da transmissibilidade (ou não) dada a diferen-
ça entre as línguas.

Helena Maria Marques Araújo (CAp- UERJ)
• Construindo identidade(s) na(s) trama(s) da(s) memória(s)

A temática das identidades culturais assume centralidade em diversas pesquisas atuais, porém ain-
da prescinde de balizamentos estáveis. O conceito de identidade pode ser uma ferramenta para 
o empreendimento de pesquisas no tempo atual em que as narrativas vivem um panorama de 
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crise, intensificando-se a busca por entendimento dos efeitos da modernidade tardia (HALL, 2002) 
e procurando-se identificações e legitimação dos processos sociais. Sendo assim, para relacionar 
identidade(s) e memória(s) dialoguei com Le Goff (1990), Ricoeur (2007), Sarlo (2007), Hall (2002), 
Cuche (1999), Castells (1999), Silva (2000) e Candau (2003, 2006). Referendamos a dimensão cons-
trutivista da identidade como resultado de uma construção social e de sua complexidade, de seu 
caráter multidimensional, sincrético, dinâmico e de difícil delimitação. A identidade cultural é 
compreendida através de processos conscientes de vinculações classificados por oposições biná-
rias, já a cultura é um processo inconsciente. Devido à dimensão mutável da identidade, o indiví-
duo utiliza-se de estratégias de identificação dependentes da situação social, da relação de força 
entre grupos etc (CUCHE,1999). Sendo assim, o conceito de estratégia pode explicar as variações 
de identidade - denominadas deslocamentos de identidade-, criando a separação entre grupos não 
por diferença cultural, mas por desejo de diferenciação. Logo, não existe identidade cultural em si 
mesma definível. Identidade e diferença são parte de um todo. Hall (2002:32) desenvolveu um es-
tudo sobre representações sociais no cotidiano e considera a vivência dos papéis sociais como um 
processo de descentração da concepção essencialista de identidade cultural. Portanto, a vivência 
de diferentes papéis sociais pode significar múltiplas identidades. Para Candau (2003, 2006) a pers-
pectiva intercultural avança em relação à multicultural permitindo não só o respeito, mas o alar-
gamento do diálogo entre diferentes culturas e identidades. Ao analisar o papel da(s) memória(s) 
na ressignificação da história e na construção e fortalecimento de identidades culturais, estabele-
cemos uma visão “de nós e dos outros” num jogo sutil e constante entre identidades e alteridades 
em memórias construídas e histórias narradas que possibilitam fortalecimentos identitários. Como 
exemplo disso, temos os “lugares de memória” (NORA,1993), particularmente os museus (clássi-
cos, ecomuseus ou comunitários), enquanto marcadores dessa tensão entre o “nós e o outro”, num 
jogo de alteridade, possibilitando a (re)construção do passado e a transmissão/ construção de va-
lores, práticas sociais e culturais referenciando ou silenciando determinadas identidades culturais. 
É sobre esses “novos museus” que nossa pesquisa se desenrola.

Paulo Sérgio Osório (UNESC), Raiany Ceccone Pescador (Prefeitura Municipal de Lauro Muller)
• Estação Ferroviária de Lauro Müller: memórias e (re)significações.

A presente comunicação trata do resultado de uma pesquisa, que abordou o espaço de uma antiga 
estação ferroviária na cidade de Lauro Müller como “Lugar de Memória”, do ciclo do carvão em 
Santa Catarina. Lauro Müller possui estruturas materiais ligadas à cultura do carvão, que remon-
tam a época da descoberta e da efetiva exploração do mineral no final do século XIX pelo visconde 
de Barbacena. Dentre as várias estruturas materiais construídas para dar suporte à exploração do 
carvão, o presente texto tem como objetivo analisar a estação ferroviária na sua dimensão de “lu-
gar de memória”, a partir das relações e significações estabelecidas com a sociedade a partir dos 
seus usos ao longo do tempo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, documental e 
depoimentos orais, por meio dos quais o estudo buscou rememorar a estação, analisando seus pro-
cessos de (re)significação, dando visibilidade às memórias das pessoas que tiveram algum vínculo 
com o local. Patrimônio Cultural, Memória e Lugares de Memória, são categorias que auxiliaram 
na caracterização das transformação e diversificação de seus usos ao longo dos anos, trazendo à 
tona as memórias evocadas pela estação ferroviária que também já serviu de estação rodoviária, 
lanchonete e que, agora, passa por um processo de restauração/reforma para abrigar a sede do Eco 
Museu Serra do Rio do Rastro. A cultura do carvão demandou a derrubada de matas, alteração de 
ecossistemas, construção de vilas e cidades salpicadas de galpões e oficinas, estradas, rodovias e, 
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principalmente, a estrada de ferro com suas estações. Portanto, as estruturas relacionadas à ativi-
dade carbonífera revelam o trabalho social materializado ao mesmo tempo que revelam a organi-
zação do espaço como um produto social.

Cristiane Bade Favreto (Universidade Federal de Roraima)
• O cancelamento de bens tombados: um estudo sobre as Corredeiras do Bem-Querer

O cancelamento de bens tombados no Brasil é uma prática prevista no Decreto-lei nº 25, de 30 
de novembro de 1937, que versa pela organização da proteção do patrimônio histórico e artístico 
brasileiro. A partir desse decreto diferentes organizações e corporações da sociedade civil e política 
tem se apropriado dessa abertura na legislação e cancelado bens sem uma maior preocupação 
com a preservação da memória local. Este trabalho, desse modo, trata dos diferenciados interesses 
em relação à execução deste ato administrativo, dando ênfase ao cancelamento do tombamento 
das Corredeiras do Bem-Querer, efetuado no ano de 2012. O trabalho se refere à pesquisa desen-
volvida no projeto de pesquisa “Os lugares de memória versus interesse político: uma análise sobre 
o descaso com o patrimônio cultural em Roraima”, que é vinculado ao Grupo de Estudos e Pesqui-
sa em História da Arte e Estética – aRRthe, da Universidade Federal de Roraima. Para acompanhar 
os tramites da revogação das corredeiras enquanto bem patrimonial, está sendo feito um levanta-
mento no diário oficial do estado de Roraima. Além disso, serão realizadas pesquisas nos registros 
das sessões da câmara estadual (Ata). Com esta pesquisa, portanto, buscamos mostrar como os 
espaços de memória ficam a segundo plano frente aos interesses econômicos.

Pedro Mülbersted Pereira
• O processo de patrimonialização das fortalezas catarinenses pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (1979-1992)
Este trabalho trata sobre a pesquisa em andamento que analisar o processo de patrimonialização 
das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa pela Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC). Temos como objetivo analisar o processo de restauração destas fortalezas pela UFSC 
em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nos anos de 1979 
a 1992, bem como sua adoção e tutela pela dita universidade; objetivamos também estabelecer 
uma relação entre a patrimonialização das fortalezas de Santa Catarina e as mudanças nas práticas 
discursivas do IPHAN nas décadas de 1970 e 1980. Investigamos se o projeto original elaborado 
pela UFSC e pelo Iphan previa formas de utilização ou apropriações do patrimônio, sobremaneira 
atividades voltadas para a educação. Com isso, analisaremos como a Universidade tem gerido estes 
espaços, quanto a manutenção e, principalmente, sua utilização, hoje: quais atividades voltadas 
para a educação patrimonial a universidade desenvolve ou desenvolveu, em termos de projetos de 
extensão, relação entre as fortalezas e cursos que oferece (como História, Arquitetura, Museologia, 
Pedagogia, entre outros).

Maria Lana Monteiro de Lacerda (UPE, Campus Garanhuns)
• Trilhos e Trilhas: Experiência, Formação Cultural e Patrimônio Ferroviário

Mesmo vivendo tempos em que a valorização das ações das experiências estejam em baixa, como 
já advertiu Benjamin (1994), é preciso contar, ouvir, sentir! (Re)fazer os significados de experiências, 
historicizando peças do patrimônio humano e vivenciando diferentes práticas educativas, vem 
sendo, nesse sentido, o desafio da formação cultural realizada no projeto “Trilhos e Trilhas: Educa-
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ção Patrimonial no Ramal Garanhuns”. Nesse contexto, o presente trabalho visa relatar memórias 
do processo de pesquisa ação, em torno das práticas extensionistas e de educação patrimonial, 
vivenciadas em torno da preservação do Patrimônio Ferroviário de Pernambuco, situado nos mu-
nicípios de Garanhuns, São João, Angelim e Canhotinho. Tendo como partícipes discentes e docen-
tes do Ensino Médio, da Graduação, da Pós-graduação e do Plano Nacional de Formação dos Pro-
fessores da Educação Básica (PARFOR), o projeto buscou deslocar os esquecimentos (RICOEUR, 
2007) através de ações que propusessem uma outra perspectiva para estudar e vivenciar, dentro e 
fora de suas salas de aula, o patrimônio local. Na vivência de um novo olhar sobre os bens culturais, 
tão presentes e ainda invisíveis nos caminhos diários de muitos de nós, discutimos assim diferentes 
conceitos (cultura, história, memória e identidade) através da construção coletiva de vários recur-
sos: desde histórias infantis, músicas, coleta de dados em aula de campo nas antigas estações fer-
roviárias, até a elaboração de “Jogo do Tesauro”, baseado no Inventário do Patrimônio Ferroviário 
de Pernambuco (IPHAN, 2009), e de registros poéticos e visuais (fotografia e audiovisual). Sendo 
assim, o presente trabalho pretende para além do registro, contribuir para que novas vivências 
e troca de saberes, acerca das Histórias e “estórias” de bens culturais, sirvam de laboratório para 
formação cultural que explorarem sensivelmente o patrimônio cultural e a educação patrimonial, 
como elementos teóricos e metodológicos no ensino de História, para a elaboração de projetos e 
práticas educativas em prol da sensibilização, valorização e preservação da cultura (i)material de 
nossa sociedade.

Maria Aucilene Conde de Morais (Prefeitura Municipal de Bragança)
• Uma análise sobre as mudanças na linha de produção artesanal de Icoaraci e a reafirmação 

dos tracejos do artesanato marajoara e tapajônico como cultura regional do Pará
O presente trabalho trata da produção ceramista no distrito de Icoaraci, município de Belém, no 
período entre 1968 e 1978, considerado aqui como um período de autoafirmação da cerâmica 
local. Parte-se então do questionamento de como a inclusão de tracejos da cultura indígena (ta-
pajônica, marajoara e maracá) começou a agregar valores arqueológicos e financeiros às peças 
em cerâmica de Icoaraci, já que as mesmas não são objetos de produção indígena, ainda que se-
jam reconhecidas como cultura material representando objetos regionais típicos da Amazônia. A 
pesquisa foi realizada em várias etapas, no ano de 2004 e 2008 foram feitas entrevistas, o qual foi 
coletado o depoimento dos artesãos mais experientes, que no período já trabalhavam nas olarias. 
Os impressos dos jornais foram pesquisados no período que compreende 1958 a 1978 no arquivo 
público de periódicos da Fundação Cultural do Pará e a bibliografia utilizada no presente trabalho 
relacionada a ocorrência em uma análise da cultura material e criação de uma tradição.

Elison Antonio Paim (UFSC)
• Educação patrimonial: os acervos das universidades catarinenses

A presente comunicação pauta-se em aspectos dos projetos de pesquisa em desenvolvimento 
“Educação patrimonial na escola: memórias, experiências, saberes e fazeres na memória dos pro-
fessores” financiado pelo CNPQ edital Ciências Humanas de 2013 e “Escola e patrimônio cultural: 
entretecendo memórias e histórias da/na ilha de Santa Catarina” financiado pela Fundação de Am-
paro a Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC) pelo edital Universal de 2014. Nosso objetivo central 
consiste em investigar os diferentes saberes, fazeres e experiências amalgamadas na produção do 
conhecimento histórico escolar, bem como, identificar como a cidade, a memória e o patrimônio 
são agenciados na produção dos saberes escolares a partir da investigação do trabalho docente em 
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instituições públicas de educação básica. Nesta indagação pretendemos ampliar o campo de pes-
quisa sobre o ensino de História, procurando identificar o conjunto de saberes que formam a cul-
tura escolar e em que medida as políticas oficiais, os projetos dos professores, os livros didáticos, as 
práticas docentes e as políticas públicas da educação se aproximam ou se distanciam das questões 
da cidade, memória e patrimônios. Trabalhamos em duas frentes para a coleta das informações. 
Uma é os documentos e Políticas Públicas de Educação que expressem orientações para o trabalho 
com as questões da cidade, da memória e do patrimônio e as produções das universidades catari-
nenses relativas as temáticas do projeto. A segunda frente são entrevistas com os professores e as 
professoras das escolas. Nesta comunicação enfatizaremos a produção e acervo sobre patrimônio 
e Educação Patrimonial encontrada nas bibliotecas das universidades públicas e comunitárias de 
Santa Catarina.

Cleonice Aparecida de Souza (Universidade Sao Francisco - Usf)
• Histórias e memórias: o imbricamento entre patrimônio cultural e o acervo

Esta pesquisa privilegiou a Biblioteca do Instituto Franciscano de Antropologia (IFAN) da Uni-
versidade São Francisco, localizada em Bragança Paulista (São Paulo - Brasil), criada em 1984. Sua 
origem localiza-se na conexão de demandas, embates políticos e teológicos, num país recém-saído 
da ditadura militar e na preocupação com a preservação de um acervo singular sobre franciscanis-
mo. Seu acervo acolhe obras oriundas de diferentes conventos franciscanos e aquelas que foram 
incorporadas com o intuito de atender reflexões balizadas por questões sociais, cujos referenciais 
teóricos situam-se na teologia da libertação. Essa biblioteca se inscreve na história da presença 
franciscana na educação superior brasileira, sobretudo na década de 1970, quando os franciscanos 
assumiram a direção do Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina, em 1976. Esta pesquisa 
contemplou duas linhas de investigação simultâneas. Na primeira, analisou obras e documentos 
que permitiram identificar aspectos das histórias e memórias da formação de tal biblioteca e, na 
segunda pesquisou a composição de seu acervo, a materialidade e os princípios que nortearam 
sua organização e acesso. Tomar essa biblioteca como objeto de pesquisa significou refletir tanto 
acerca das implicações da valorização das histórias e memórias franciscanas quanto atentar para 
conservação de um patrimônio cultural bibliográfico singular pela Ordem Franciscana. Para tanto 
recorremos aos referenciais teóricos de Thompson (1998), Paim (2014, 2011), Le Goff (2003), Nora 
(1993), Darnton (2010), Manguel (2001), Röwer (1941) entre outros.

Maria Lúcia Aguiar Teixeira (UEMA)
• A escola como lugar de memória

Este trabalho versará sobre o cotidiano de professoras formadas em uma escola capuchinha, bem 
como de suas práticas culturais e suas representações sociais. Neste sentido, o trabalho busca ana-
lisar as diversas construções do conceito de cultura relacionando com a formação dessas profes-
soras, objeto da pesquisa em andamento. A referida pesquisa objetiva resgatar os fatos históricos 
construídos a partir da história e memória das professoras formadas pela instituição Católica das 
irmãs missionárias Capuchinhas em Caxias - MA, intitulado Colégio São José, na década de 1960 
a 1970, bem como a posição social demonstrada por essas professoras, nesse período, ressaltando 
a importância da escola como uma instituição de preservação da história no município como pa-
trimônio local de memória das professoras que ali se formaram. Nosso recorte temporal consiste 
na importância do período e também por ter como uma das fontes o relato oral e seus sujeitos 
participantes na sociedade. Constituem referênciais teóricos os conceitos de Chartier (199), Le Goff 
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(1996), Nora (1993), Thompson (1992) e Cuche (2002).

João Reis Novaes (UNEB)
• Ensino de História e Patrimônio Cultural: Possibilidades de construção do conhecimento 

histórico
Um dos desafios para os cursos de História reside em auxiliar os graduandos a perceberem as pos-
sibilidades de desenvolver atividades pedagógicas em espaços não escolares. Ao identificar esse 
problema, pode-se adotar uma metodologia ligada a concepção de história capaz de contribuir, 
dentre outras coisas, para a emancipação do aluno. Norteados por esta preocupação, destacamos 
a importância de atividades como visitas orientadas a museus como um dos elementos indispen-
sáveis para a negação de práticas pedagógicas fundamentadas na perspectiva de que a sala de aula 
é o único espaço de produção do conhecimento histórico. Neste sentido, propomos aos alunos do 
Curso de História da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, a partir do componente curricu-
lar Estágio Supervisionado I, uma visita ao Parque Histórico do Descobrimento em Porto Seguro/
Bahia-Brasil. Um roteiro foi previamente escolhido e uma equipe, formada por dois professores 
e um guia do Parque, provocavam os discentes a problematizar e a fazer leituras dos objetos, da 
memória arquitetônica e artística do período da colonização portuguesa no Brasil. No Parque His-
tórico do Descobrimento, em Porto Seguro, considerado um museu a céu aberto, encontramos 
indícios de um período da história do Brasil que podem ser utilizados para tornar o processo de 
ensino-aprendizagem mais significativo e dinâmico, além de possibilitar a reflexão a respeito de 
conceitos específicos como: patrimônio, memória, identidade e temporalidade. Nessa perspectiva, 
entendemos que o museu, um lugar de memória por excelência, pode ser utilizado como mais 
uma estratégia para o ensino de história, pois ele possibilita um contato direto dos discentes com 
bens culturais que fizeram parte da cotidianidade de indivíduos de outro contexto histórico. A 
partir desta visita e das discussões teóricas realizadas em sala, os alunos regressaram para a UNEB, 
Campus VI, Caetité e foram convidados a planejaram e executarem uma oficina, com carga horária 
de 20 horas, tendo como público indivíduos que frequentavam espaços não formal de produção 
de conhecimento, como museu, sindicato, associações, dentre outros. As temáticas das oficinas 
deveriam estar relacionadas ao patrimônio cultural do município de Caetité-BA. Ademais, as ativi-
dades propostas pelos graduandos deveriam proporcionar, ao público da oficina, estabelecer um 
contato com o patrimônio cultural do final do século XIX e início do XX, a fim de perceber, nos 
rincões da memória local, rastros, vestígios das ações de indivíduos que viveram, no mesmo espaço, 
temporalidades e experiências diferentes das suas. Isto é possível pois a problematização e análise 
de bens culturais possibilita o enriquecimento da leitura de “mundo” e das ações de povos próxi-
mos ou não da vivencia do aluno.

Iracema Oliveira Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
• Ensino de História e Patrimônio Cultural: Possibilidades de construção do conhecimento 

histórico.
Um dos desafios para os cursos de História reside em auxiliar os graduandos a perceberem as pos-
sibilidades de desenvolver atividades pedagógicas em espaços não escolares. Ao identificar esse 
problema, pode-se adotar uma metodologia ligada a concepção de história capaz de contribuir, 
dentre outras coisas, para a emancipação do aluno. Norteados por esta preocupação, destacamos 
a importância de atividades como visitas orientadas a museus como um dos elementos indispen-
sáveis para a negação de práticas pedagógicas fundamentadas na perspectiva de que a sala de aula 
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é o único espaço de produção do conhecimento histórico. Neste sentido, propomos aos alunos do 
Curso de História da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, a partir do componente curricu-
lar Estágio Supervisionado I, uma visita ao Parque Histórico do Descobrimento em Porto Seguro/
Bahia-Brasil. Um roteiro foi previamente escolhido e uma equipe, formada por dois professores 
e um guia do Parque, provocavam os discentes a problematizar e a fazer leituras dos objetos, da 
memória arquitetônica e artística do período da colonização portuguesa no Brasil. No Parque His-
tórico do Descobrimento, em Porto Seguro, considerado um museu a céu aberto, encontramos 
indícios de um período da história do Brasil que podem ser utilizados para tornar o processo de 
ensino-aprendizagem mais significativo e dinâmico, além de possibilitar a reflexão a respeito de 
conceitos específicos como: patrimônio, memória, identidade e temporalidade. Nessa perspectiva, 
entendemos que o museu, um lugar de memória por excelência, pode ser utilizado como mais 
uma estratégia para o ensino de história, pois ele possibilita um contato direto dos discentes com 
bens culturais que fizeram parte da cotidianidade de indivíduos de outro contexto histórico. A 
partir desta visita e das discussões teóricas realizadas em sala, os alunos regressaram para a UNEB, 
Campus VI, Caetité e foram convidados a planejaram e executarem uma oficina, com carga horária 
de 20 horas, tendo como público indivíduos que frequentavam espaços não formal de produção 
de conhecimento, como museu, sindicato, associações, dentre outros. As temáticas das oficinas 
deveriam estar relacionadas ao patrimônio cultural do município de Caetité-BA. Ademais, as ativi-
dades propostas pelos graduandos deveriam proporcionar, ao público da oficina, estabelecer um 
contato com o patrimônio cultural do final do século XIX e início do XX, a fim de perceber, nos 
rincões da memória local, rastros, vestígios das ações de indivíduos que viveram, no mesmo espaço, 
temporalidades e experiências diferentes das suas. Isto é possível pois a problematização e análise 
de bens culturais possibilita o enriquecimento da leitura de “mundo” e das ações de povos próxi-
mos ou não da vivencia do aluno.

Ângela Mara Bento Ribeiro (UNIPAMPA-Universidade Federal do Pampa), Cristiane Bartz de 
Ávila (Prefeitura de Pelotas)
• Educação patrimonial e o museu: a articulação entre história, memória e práticas 

pedagógicas.
O presente trabalho tem por objetivo relatar uma experiência pedagógica que articulou alguns 
resultados da pesquisa de mestrado intitulada “Entre esquecimentos e silêncios: Manuel Padeiro e 
memória da escravidão no distrito de Quilombo, Pelotas, RS” com práticas pedagógicas em sala de 
aula e com o trabalho de educação patrimonial no Museu Etnográfico da Colônia Francesa, locali-
zado no 7º Distrito de Pelotas- RS, na zona rural deste município.

Clarícia Otto (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Memória e patrimônio no ensino da história local para os anos iniciais da educação básica

A história local requer uma nova compreensão sobre o significado da história em escala local e a 
reinvenção de práticas pedagógicas a elas relacionadas e remete a um processo de diálogo com 
grupos da localidade e de (re)conhecimento de lugares e de espaços na interrelação local/glo-
bal. Ensinar e aprender história exige cuidados em relação aos seus pressupostos teóricos e me-
todológicos e também o estabelecimento de critérios que fundamentem as escolhas feitas pelo 
professor. Diversos pesquisadores “alertam para o perigo de se identificar História local somente 
como História do entorno, do que está próximo no espaço e enfatizam a necessidade de articular 
a dinâmica desse lugar com os processos históricos de outras localidades e países” (SIMAN, 2008: 
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363). Este texto é parte integrante do material didático do Curso de Aperfeiçoamento em Educa-
ção Integral e Integrada, ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina, entre 2009 e 2010, 
a professores e gestores de escolas públicas de Santa Catarina, na modalidade a distância, e contou 
com recursos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério 
da Educação e Cultura – Edital nº 01/SECAD/MEC, de 16 de abril de 2008. Objetiva discutir acerca 
dos possíveis e múltiplos espaços que educam a sensibilidade de crianças, jovens e adultos quanto 
ao conhecimento da história local, na interseção entre memória, identidade e patrimônio. Além 
disso, discute estratégias de ensino que superem “antigas” formas de utilização da história local, 
quais sejam, aquelas centradas numa espécie de método progressivo e de estabelecimento de uma 
relação linear e de equivalência entre próximo/concreto e distante/abstrato. Desse modo, não se 
trata de restringir o estudo somente à realidade imediata e considerar a localidade, compreensível 
em si mesma, de identificar, de forma anacrônica, o local como o mais próximo. É necessário que 
o estudo problematize as dinâmicas históricas no tempo e no espaço. Essa problematização tem 
papel decisivo na configuração de identidades plurais, de relações de pertencimento, de memórias 
e de histórias inscritas no cotidiano dos estudantes. Assim, as práticas pedagógicas tomadas como 
práticas sociais privilegiam a pluralidade de tempos, de espaços e de culturas; despertam as novas 
gerações à compreensão de histórias e de memórias para além das institucionalizadas. Soma-se a 
isso o fato que o processo de escolarização é de suma importância, pois muitas representações ob-
tidas nesse período vão perdurar ao longo da vida adulta. Nessa direção, é necessário romper com 
uma série de generalizações, simplificações e fragmentação no processo educativo.

Célia Regina Cristo de Oliveira (Prefeitura Municiapld e Duque de Caxias), José Roberto Da Silva 
Rodrigues (UERJ)
• O ensino de História entre o cais e o morro - memórias do porto e afrodescendencias no 

entorno da providencia na pequena áfrica do Rio de Janeiro
O avanço de praticas e estudos dedicados ao campo dos Espaços Educativos não formais tem sido 
crucial para o empoderamento da relação entre o ensino de história e as histórias locais, em espe-
cial na ressignificação das memórias afrodescendentes do nosso país.
Estes avanços têm sido verificados através do aumento de políticas e esforços institucionais, como 
aqueles levados a cabo em função dos últimos processos de ‘reconhecimento’ de importantes 
reminiscências culturais até bem pouco tempo atrás sequer consideradas patrimônio efetivo da 
sociedade, e, sobretudo viabilizados pelo empenho de sujeitos e comunidades envolvidos, organi-
zados ou não, mas definitivamente decididos a apropriar-se de suas memórias e heranças culturais.
O estudo do caráter histórico da região denominada “Pequena África”, a sua relação com as asso-
ciações locais e as experiências de escolarização na região é de grande importância para a compre-
ensão da história da cultura afro-descendente na região portuária do centro do Rio de Janeiro. 
Esta pesquisa parte do principio de que a qualificação e ampliação da noção de Espaço Educativo é 
condição fundamental para que se possibilite o avanço do (re)conhecimento da cultura e história 
afro-descendentes ainda presente na região do morro da Providencia e seu entorno.
O objetivo foi compreender o caráter histórico da região denominada “Pequena África”, a sua re-
lação com a história social do Estado, com os projetos locais e experiências de ensino de história 
evidenciando assim o desenvolvimento econômico-social da região. Tal inserção de pesquisa enca-
minhou-se através do estudo das histórias locais assentadas nas MEMÓRIAS e IDENTIDADES dos 
TRABALHADORES DO PORTO E REMANESCENTES AFRO-DESCENDENTES, de suas das práticas 
culturais e sua relação com as oportunidades de escolarização na região. Além do estudo bibliográ-
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fico foram encaminhados trabalhos de campo e além de entrevistas.

Guilherme Dias (Universidade Federal de Santa Maria)
• Reflexões Acerca da Preservação do Patrimônio no Estado do Rio Grande do Sul

Nosso objetivo é destacar as principais questões que fazem parte de nosso projeto de pesquisa de 
Doutorado em História na Universidade Federal de Santa Maria intitulado: Imigração e identidade 
étnica no Rio Grande do Sul: O Patrimônio Histórico Sob a Ótica Dos Grupos Étnicos (1980/2000). 
Assim pretendemos destacar os principais elementos de nossa pesquisa bem como as questões 
metodológicas que envolvem o trabalho com patrimônio histórico. 
O Estado do Rio Grande do Sul possui um complexo e diversificado processo de ocupação, nele se 
encontram descendentes de portugueses, espanhóis, alemães, italianos, afrodescendentes, judeus, 
japoneses, dentre outras etnias. A preservação do patrimônio histórico tem relação direta com 
esses grupos, assim na busca por representatividade no patrimônio histórico torna-se uma busca 
por reconhecimento oficial por parte do Estado e das instituições competentes.
Na preservação de bens móveis e imóveis representativos de elementos da imigração, parte da his-
tória desses grupos é legada às gerações futuras colaborando para a formação da memória coletiva 
e, no ponto de vista individual, das identidades.
Neste processo existem grupos valorizados e grupos excluídos levando estes a uma busca por visi-
bilidade através da construção de patrimônios reconhecidos pela comunidade, esta construção é 
denominada patrimonialização.
Nesta busca por representatividade através do patrimônio, o Estado assume o papel de mediador 
e regulador das ações de tombamentos, em processos iniciados por cidadão, associações e grupos 
de indivíduos interessados em preservar determinada história/memória.
Esta pesquisa objetiva em um primeiro momento de análise, selecionar os processos de tomba-
mentos estaduais que utilizam o elemento étnico como a principal justificativa para o tombamen-
to. 
Na segunda etapa da pesquisa os representantes dos diferentes grupos étnicos serão convidados a 
responderem um questionário, no qual se espera que fiquem evidentes sua relação com o patrimô-
nio tombado por motivos étnicos. 
Assim pretendemos esclarecer algumas questões referentes ao patrimônio histórico, pois um pon-
to relevante àqueles que se dedicam a estudar a preservação patrimonial e a seguinte diz respeito 
à seleção arbitrária de bens que geralmente representam uma elite, pretendemos apurar até que 
ponto essa seleção/preservação foi arbitrária e, ainda, esclarecer até que ponto a preservação do 
patrimônio histórico dos grupos étnicos pode influenciar para a formação das identidades.

081. Igreja, Sociedade e Poder na Idade Média
Coordenação: Leila Rodrigues da Silva e Carolina Coelho Fortes

Resumo: Nossa proposta de ST visa aprofundar a discussão sobre as relações entre a Igreja e a 
sociedade na Idade Média, com ênfase nos discursos de poder. Desejamos refletir acerca de como 
a Igreja se estruturou no medievo, em suas múltiplas dimensões; como se relacionou com as ins-
tâncias de poder urbano, senhorial, real, imperial; como influenciou e normatizou a sociedade; 
como caracterizou e dialogou com os “outros” – excluídos e marginalizados-; como interferiu na 
construção de discursos de gênero; como contribuiu, ou interditou, a criação artística; como dia-
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logou com a justiça medieval, dentre outras questões. Além disso, relacionado ao tema central do 
evento, também propomos uma discussão sobre os saberes e práticas de pesquisa no estudo das 
sociedades medievais. A metodologia adotada pelo ST será a apresentação das comunicações, 
agrupadas pelas coordenadoras pela proximidade temática, seguida de discussões, que resultarão 
em propostas de trabalhos futuros.
Nosso objetivo, ao propor o Simpósio Temático (ST) Igreja, Sociedade e Poder na Idade Média, é 
dar prosseguimento ao trabalho iniciado XII Encontro Regional de História, 2006, ocasião em que 
dirigimos o ST Hagiografia e poder na Idade Média. As atividades ali desenvolvidas foram inten-
sificadas e ampliadas no XXIV Encontro Nacional da ANPUH em 2007, no XIII Encontro Regional 
ANPUH-Rio em 2008, no XXV Encontro Nacional da Anpuh em 2009, no XIV Encontro Regional 
Anpuh-Rio em 2010, no XXVI Encontro Nacional da Anpuh em 2011, no XV Encontro Regional 
Anpuh-Rio em 2012, no XXVII Encontro Nacional em 2013, no XVI Encontro Regional Anpuh-Rio 
em 2014, com a proposição de Simpósios Temáticos com temas relacionados à Igreja, à sociedade 
e às relações de poder na Idade Média. 
A proposição deste ST se insere no conjunto de atividades do Programa de Estudos Medievais da 
UFRJ (www.pem.historia.ufrj.br)
Justificativa: O Simpósio Temático Igreja, Sociedade e Poder na Idade Média objetiva contribuir 
para o desenvolvimento dos estudos medievais em nosso estado e no país, já que se propõe a sus-
citar temas de pesquisa ainda pouco explorados pelos medievalistas brasileiros; proporcionar o en-
riquecimento das discussões teóricas e metodológicas, estabelecer o diálogo entre investigadores 
de várias regiões do estado e em diferentes níveis de formação, e dar maior visibilidade aos estudos 
sobre a Igreja e a sociedade no período medieval já produzidos.
A organização de STs nos eventos da Anpuh insere-se no conjunto de esforços do Programa de 
Estudos Medievais da UFRJ, para, dentre outras metas, formar novos pesquisadores, divulgar in-
vestigações em curso, criar redes permanentes de comunicação entre os medievalistas, promover 
discussões acadêmicas relativas ao Mundo Medieval e identificar, preservar e divulgar acervos de 
fontes relativas à Idade Média. 
Nessas atividades pelo menos uma das duas coordenadoras do Programa de Estudos Medievais 
(UFRJ) - professoras Leila Rodrigues da Silva e Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva - esteve à 
frente da coordenação em parceira com algum colega de outra instituição, conforme indicação da 
organização da associação. Nesta edição, contamos com a cocoordenação da professora Carolina 
Coelho Fortes, da UFF (Campos de Goytacazes) pesquisadora colaboradora do Programa de Estu-
dos Medievais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Translatio Studii - Núcleo Dimensões 
do Medievo da Universidade Federal Fluminense. A atividade conjunta consagra mais de uma dé-
cada de parceria entre as instituições e pesquisadores envolvidos.

Heverton Rodrigues de Oliveira (Universidade Federal de Goiás)
• A espiritualidade na Vida Religiosa feminina a partir da hagiografia de Santa Senhorinha de 

Basto
Os séculos XII e XIII, período no qual é compilada a hagiografia de Santa Senhorinha de Basto, são 
marcados por profundas transformações na sociedade. A espiritualidade, a relação do humano 
com o divino, também sofre mudanças, a reforma eclesial peninsular, a tentativa de colocar em 
prática a reforma gregoriana, são alguns dos fatores que influenciaram neste processo de cons-
trução de uma nova prática espiritual no interior da vida religiosa feminina. Nosso objetivo nesta 
comunicação é analisar a espiritualidade da vida religiosa feminina a partir da hagiografia de Santa 
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Senhorinha de Basto, uma abadessa que vivera durante a segunda metade do século X, sendo de 
família distinta e de numerosas posses, renuncia ao casamento com um nobre para dedicar-se 
a uma vida de jejuns e orações. Com uma prática de mortificações, jejuns e orações, a abadessa 
Senhorinha inicia um percurso rumo à santidade, realizando milagres junto ao povo da região de 
Basto e também junto aos membros da realeza.

Andréa Reis Ferreira Torres (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• A Santidade Feminina e seus Atributos em dois Processos da Península Itálica no século XIII – 

uma comparação entre Clara de Assis e Guglielma de Milão
A política papal ao longo do século XIII pode ser caracterizada por uma tendência à centralização 
do poder que se fez notar em diversos instrumentos jurídicos surgidos no período, como, no caso 
de nossa pesquisa, os processos de canonização e inquisição. Neste período, então, o papado con-
solidou de maneira mais solida as bases para um projeto de reforma – marcado pela mentalidade 
e pelas formas de organização políticas da sociedade feudal –, segundo o qual o poder reivindicado 
pelo pontífice possuía um caráter universal e fundamentado na hierarquia eclesiástica. Esse projeto 
de centralização e de universalização papal teve consequências diretas no controle do reconheci-
mento da santidade, no combate às crenças e práticas heréticas e na aceitação de determinadas 
formas de vida religiosa.
Por permear estas diversas instâncias, acreditamos que a santidade constitui um fenômeno central 
para a análise das relações de poder envolvidas nesta conjuntura. Sendo assim, neste trabalho nos 
propomos a fazer um estudo comparado acerca da santidade no final da Idade Média Central, por 
meio dos registros de dois processos produzidos na Península Itálica no século XIII, o Processo de 
Canonização de Santa Clara de Assis e o Processo Inquisitorial Contra os Devotos e as Devotas de 
Santa Guglielma.
Nosso principal objetivo será analisar os atributos de santidade conferidos pelos depoentes nos 
dois processos às santas de sua devoção, para, assim, identificar pontos de convergente ou diver-
gente entre as características que tornavam uma pessoa venerável em dois âmbitos distintos, a 
saber, em uma comunidade religiosa feminina, reunida em torno de Clara de Assis, e em um grupo 
mais heterogênio de devotos, como aquele em torno da devoção a Guglielma.

Carolina Coelho Fortes (UFF)
• Masculino e feminino no Libellus de Principiis Ordine Praedicatorum: Considerações sobre 

gênero e a Ordem dos Pregadores no século XIII
O Libellus de Principiis Ordinis Praedicatorium tem um papel central nos escritos posteriores da 
Ordem dos Pregadores, em especial no que tange à construção do modelo de santidade de Do-
mingos. Pretendemos, neste trabalho, analisar as construções de gênero presentes neste documen-
to. Nossa intenção é iniciar, com esta análise, uma pesquisa mais ampla que visa verificar os papéis 
de gênero dentro da ótica dominicana, que contribuiriam para sua relação com as casas femininas 
que pretendiam se atrelar à Ordem.

Veronica Aparecida Silveira Aguiar (Universidade Federal de Rondônia)
• A norma de 1253: uma contribuição ao debate da pobreza na Ordem franciscana

O foco desta comunicação é estudar o conceito de pobreza na Regulae sancta Clarae de 1253, 
suas consequências eclesiásticas e políticas para a Ordem franciscana no século XIII. Para isso, ar-
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ticularemos dois pontos principais: a postura política eclesiástica dos Papas Gregório IX (1227-
1241), Inocêncio IV (1243-1254) e Urbano IV (1254-1264) em relação à figura de Clara de Assis e as 
formas de “resistências” ao enquadramento dos conventos femininos, sobretudo do mosteiro de 
São Damião ao projeto político eclesiástico romano. Desse modo, pretendemos alçar os seguintes 
objetivos: compreender o projeto de evangelização da Igreja para os conventos femininos fran-
ciscanos, em especial São Damião; investigar as cartas papais e como repercutiram nas relações 
sociais e políticas na Ordem franciscana, principalmente a responsabilidade dada aos frades pelos 
conventos femininos; analisar os escritos de Clara, sobretudo a Regra, de modo articulado com os 
conflitos instaurados em torno da concepção de pobreza entre a Igreja e os conventos femininos 
franciscanos; destacar os pontos de proximidades e os de conflitos entre a Cúria Romana e as da-
mianitas. Estas instituições femininas tiveram influência direta da vida monacal e laical da Itália 
centro-meridional, num momento chave de transformações sociais e políticas, período de mudan-
ças no estabelecimento de normatização da sociedade, regulamentação das corporações de ofício 
e de profissões; além disso, as normas canônicas da Igreja romana presentes na época serviram para 
enquadrar os movimentos populares e um dos itens mais importantes referiu-se a imposição da 
clausura para os conventos femininos que também será nosso objeto de investigação. A perspec-
tiva teórico-metodológica gira em torno da área de História Social que só podem ser vistas dentro 
da totalidade das relações humanas imersas na complexidade da sociedade feudal e da vida cita-
dina, o que provocava mudanças bastante significativas no comportamento e no pensamento dos 
homens. Atualmente Clara representa um ícone esfumaçado pelas diversas interpretações histo-
riográficas, se entendermos que, tanto nos seus escritos, quanto os produzidos sobre ela, remetem 
aos debates coletivos da sociedade do século XIII e isso nos leva a uma reflexão mais crítica sobre 
essas interpretações historiográficas contemporâneas. Enfim, o nosso debate gravitará em torno 
da Regra de Clara de Assis sob a perspectiva jurídica e demonstraremos que Clara estava envolvida 
nas grandes questões dos homens do século XIII, o intenso debate político sobre a pobreza entre a 
Cúria romana e as Ordens mendicantes.

Luiz Fernando Alves
• A crítica às ordens mendicantes medievais no Roman de la Rose

Surgidas no século XIII, as ordens religiosas dos frades franciscanos e dominicanos logo entraram 
em conflito com o clero secular da Universidade de Paris, tornando-se ainda alvo de críticas e sáti-
ras de escritores e humanistas franceses, e depois ingleses, como Geoffrey Chaucer e John Gower. 
Estas discussões, sinais das intensas mudanças por que passavam a Igreja e a sociedade medievais, 
exigiram intervenções conciliadoras dos Papas, como as de Alexandre IV e Nicolau III. Esta comuni-
cação propõe-se a apresentar as críticas às ordens mendicantes feitas na segunda parte do Roman 
de la Rose, poema escrito por Jean de Meun na segunda metade do século XIII (c. 1268 - 1285), e 
que sumarizam as controvérsias daquele período nas falas da personagem Falso Semblante (Faux-
Semblant), alegoria de frades hipócritas. A personagem fala a partir das críticas feitas por Guillaume 
de Saint-Amour em De Periculis Novissimorum Temporum (1256), um tratado teológico contra 
falsos pregadores (pseudopraedicatores). Serão consideradas também as interpolações feitas por 
Gui de Mori, que, ao copiar um manuscrito do Roman (Bélgica, Bibliothèque de la Ville de Tournai, 
ms. 101, c. 1330), adicionou às falas da personagem algumas questões teológicas fundamentadas 
em De Opere Monachorum (c. 400), de Santo Agostinho. O Roman de la Rose de Jean de Meun, 
que ainda no século XVI era citado por Clément Marot (De l’amour fugitif, 1527) em trechos de po-
emas que satirizavam ordens religiosas, se tornou um dos primeiros documentos da tradição anti-
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clerical da literatura francesa, que terá em François Rabelais talvez o seu mais conhecido expoente.

Gleudson Passos Cardoso (Universidade Estadual do Ceará/UECE)
• “Per bõa fé, que já sempr’assi andarei”. Espiritualidade cristã nas cantigas de amor e de 

escárnio e mal-dizer dos cavaleiros-trovadores galego-portugueses (século xiii)
O objetivo desta pesquisa é entender de que maneira a espiritualidade cristã foi vivenciada na 
composição das Cantigas de Amor e de Escárnio e Mal-Dizer Galego-Portuguesas, produzidas por 
Cavaleiros-Trovadores do século XIII. Considera-se que nas cantigas em evidência outras maneiras 
de vivenciar a espiritualidade cristã foram possíveis, para além dos (des)encontros afetivos, das 
disputas nobiliárquicas, do processo de centralização do poder político e das relações oscilantes 
com a Cúria Romana. Assim, entende-se que os Cavaleiros-Trovadores são agentes históricos que se 
envolveram diretamente nas tensões políticas, na construção da espiritualidade cristã, bem como, 
no ambiente das cortes ibéricas (aqui, Portugal em evidência), registrando as suas impressões nas 
cantigas, convergindo, assim, a arte de trovar e arte de guerrear. Os textos apreciados comportam 
em suas narrativas a convergência da vida profana e espiritual dos Cavaleiros-Trovadores, como as 
guerras ibéricas (intra-nobiliárquicas e religiosa), o ambiente palaciano e a afirmação da fé cristã 
em meio às tensões entre clérigos e nobres. A pesquisa que se apresenta é fase inicial do projeto de 
estágio pós-doutoral que integra a produção do Grupo de Pesquisa em Cultura Escrita na Antigui-
dade e na Medievalidade/ ARCHEA-CNPQ-UECE.

Letícia Gonçalves Alfeu de Almeida (UNESP - FHDSS)
• Jean Gerson e a construção de um modelo de vida devota para as mulheres laicas (século 

XV)
Por volta do ano de 1400, o teólogo e também chanceler da Universidade de Paris, Jean Gerson, 
tomava a iniciativa de escrever textos religiosos em francês, destinados aos laicos. As mulheres lai-
cas constituíam um alvo privilegiado de alguns desses escritos. Naquele momento, por parte delas, 
sobretudo, havia uma forte valorização do contato direto com o sagrado, da devoção mística, afe-
tiva, baseada no êxtase provocado pelo encontro pessoal com Deus e nas experiências visionárias, 
o que despertava a desconfiança clerical. O crescente interesse das mulheres laicas por formas de 
devoção baseadas nos modelos monásticos e clericais as levavam com frequência a optar por um 
tipo de vida intermediário, entre a condição laica e a religiosa. Assim, a proposta deste trabalho 
é refletir sobre como Jean Gerson, em seus escritos para os laicos, dialogava com os movimentos 
devotos formados por mulheres e que haviam florescido desde meados do século XIV, alguns deles 
trazendo riscos de heresia, como os grupos das beguinas. Em outros termos, pretendo examinar 
que tipo de devoção ele apresentou às mulheres laicas por meio desses escritos, de modo a assegu-
rar práticas virtuosas, contra as superstições e os excessos característicos dos movimentos místicos, 
buscando pontuar que exercícios e virtudes fundamentavam esse modelo de vida devota.

Anny Barcelos Mazioli
• A teoria humoral, a temperança e o cuidado de si: contribuições do “Speculum al joder” e da 

medicina árabe
Este artigo pretende analisar como o “Speculum al joder”, um tratado médico traduzido para o 
catalão no século XIV em Aragão, faz uso da teoria humoral para apresentar maneiras de exercer 
a sexualidade com saúde plena. Para tanto apresentaremos a teoria humoral, sua história e seus 
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conceitos básicos, e a forma como essa tradição influenciou a medicina árabe até chegar à Europa. 
A análise do material bibliográfico e da fonte histórica utilizada permite mostrar como o ideal de 
temperança e equilíbrio permeia o pensamento médico baseado na medicina hipocrática. Além 
disso, permanece em voga a influência do conceito de cuidado de si dentro do discurso encontra-
do no “Speculum al Joder”.

Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva (UFRJ), Leila Rodrigues da Silva (UFRJ)
• O abade Frutuoso e a virgem Benedita: o estudo da documentação medieval hispânica em 

um exercício de comparação diacrônica
Nossa comunicação apresenta um exercício de comparação diacrônica, em diálogo com os estu-
dos sobre as transferências culturais. Neste sentido, selecionamos dois textos medievais, a Vida de 
São Frutuoso, redigida em latim no século VII, e o Flos Sanctorum da Biblioteca da UNB, composto 
em português e transmitido por um único manuscrito datado de fins do século XIV. Ambos os tex-
tos narram a trajetória de Frutuoso, que foi monge e bispo e destacado promotor da vida religiosa 
na Galiza no período visigodo. Nossa análise se concentra nos capítulos de ambos os textos que 
relatam episódios relacionados à figura de Benedita, uma jovem que renunciou ao casamento para 
abraçar a vida religiosa sob a direção espiritual de Frutuoso. Nosso objetivo é comparar esses tex-
tos, redigidos com um intervalo de cerca de sete séculos, identificando semelhanças e diferenças e 
propondo interpretações sobre a transmissão de tradições hagiográficas nas regiões ocidentais da 
Península Ibérica.

Raquel de Fatima Parmegiani (UFAL)
• Quanto aos enfrentamentos de São Jeronimo à autoridade da Septuaginta: reflexões sobre o 

trabalho de tradução e exegese na Alta Idade Média.
O ofício do tradutor, assim como do autor, é uma categoria cuja formulação ou uso têm variado 
enormemente ao longo da história, ou seja, ela muda no sentido de que seus procedimentos mu-
dam com o tempo, segundo um laço estreito com a coisa a traduzir, assim como muda o pensa-
mento sobre a linguagem e a hermenêutica. 
Pode-se dizer que a tradução é um acontecimento que deflagra a existência da diferença e seme-
lhança entre o texto de partida e o tradutor. Esse, como leitor, tem sua percepção sobre o texto que 
é condicionada pelos limites estabelecidos por sua própria mobilidade: ele descreve aquilo que é 
passível de estruturação a partir de seu próprio contexto cultural, produzindo, dessa forma, cate-
gorias que resultam das etapas de sua concepção. 
Embora não possamos deixar de lado a observação de Walter Benjamin, de que todos os textos 
contêm implicitamente sua tradução, cujo desejo é restituir um sentido, algo a ser revelado, é im-
portante ter em mente que o ato da leitura promove o encontro e a interação com o outro.
A partir destas reflexões, nos propomos a fazer uma análise sobre o papel que a tradução exerceu 
no processo constitutivo da formação da escritura cristã no mundo latino nesse período, mais 
especificamente, do trabalho de exegese. Para tanto, investigaremos as afirmações, os questiona-
mentos etc. que São Jeronimo fez - em obras como “Comentário aos profetas menores” e em cartas 
escritas a amigos -, ao seu próprio trabalho de tradutor. Este autor viveu num momento estratégico 
de transição entre o mundo antigo e medieval, no que se refere ao transito entre cultura cristã e 
clássica e, entre textos de língua gregas para a latinas, de hebraica para latina e, por isso, é um tes-
temunho importante desse processo. 
Os anos de atuação deste homem como escritor cristão foi marcado por um trabalho mais intenso 
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de exegese em língua latina na Igreja de Roma - que começou tardiamente em relação aos Patriar-
cados de Antioquia e Alexandria. Portanto, as traduções e reflexões de São Jerônimo sobre elas, 
sem dúvida alguma, estiveram nas bases da constituição do cânone bíblico, dos textos dogmáticos 
e exegéticos de toda a Igreja Ocidental latina, assim como da própria forma de compreensão de si 
da cultura escrita medieval.
É preciso ter presente que a história da Bíblia e da leitura que, a mais de dois mil anos, se faz dela, 
está marcado pelas traduções que deram acesso e ao mesmo tempo imprimiram determinado 
olhar ocidental sobre este documento/monumento. E este processo começa já com a tradução do 
próprio texto hebraico, visto que, até mesmo para os judeus da diáspora nos últimos séculos de 
Roma – ao menos a maior parte deles-, o único texto da bíblia conhecido por eles era uma tradu-
ção, a Septuaginta.

Bruno Uchoa Borgongino (Universidade Estácio de Sá)
• O conceito de discretio na obra monástica de João Cassiano

Na primeira metade do século VI, o monge marselhês João Cassiano redigiu dois documentos des-
tinados ao público monástico: as Instituições Cenobíticas, composta por doze livros com pres-
crições para o cotidiano numa comunidade e para o combate dos oito principais vícios a serem 
vencidos no combate ascético, e as Conferências, que apresentava reflexões sobre a vida monacal 
em vinte diálogos protagonizados por proeminentes ascetas orientais.
Nesses escritos, o conceito de discretio cumpria um papel destacado. Assim, nas Instituições Ce-
nobíticas o termo está presente em diversas passagens e nas Conferências o autor dedicou um 
diálogo inteiro ao tema. O objetivo desta comunicação consiste em problematizar aspectos deste 
conceito no âmbito da obra monástica de João Cassiano, com destaque para a sua importância 
para o projeto monástico defendido pelo autor.

Juliana Salgado Raffaeli
• O eremitismo em perspectiva comparada: isidoro de Sevilha e valério do Bierzo

Tendo em vista a pesquisa de mestrado desenvolvida, sob o título “O eremitismo no reino visigo-
do do século VII: um estudo comparado da auto-hagiografia de Valério do Bierzo e do discurso 
episcopal em Isidoro de Sevilha”, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a análise que foi 
desenvolvida a partir das propostas de monacato dentro do modelo eremítico. Tais proposições es-
tão presentes nas narrativas auto-hagiográficas de Valério do Bierzo e em parte da documentação 
produzida por Isidoro de Sevilha.
Isidoro foi bispo metropolitano de Sevilha e influenciou fortemente a vida política, social e religio-
sa da Hispânia visigoda. Entre seus contemporâneos foi disseminado e comentado amplamente, 
na maioria das vezes de forma elogiosa. O sevilhano, autor de quatro de nossos documentos - De 
ecclesiasticis officiis, Regula Isidori, Etymologiae e Sententiarum libri tres - pode ser considerado 
um produtor legítimo de capital simbólico para a hierarquia eclesiástica. O recorte documental 
isidoriano foi definido a partir da possibilidade de diálogo com o objeto da pesquisa: o eremitismo.
Valério do Bierzo viveu provavelmente entre os anos 625 e 695, no noroeste da Península Ibérica. 
Suas obras assinalam o incentivo a práticas ascéticas de grande rigor, a definição dos valores morais 
do eremita e as críticas ao que ele considerava como desvios da profissão religiosa. Mesmo não 
possuindo uma posição de grande importância na hierarquia eclesiástica, estava inserido na tenta-
tiva de normatização das instituições religiosas cristãs do seu momento. A auto-hagiografia apre-
sentava suas críticas de cunho político e religioso, a narrativa da sua vida eremítica, assim como de 
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alguns dos seus seguidores, e os consequentes conflitos com a hierarquia eclesiástica.
Buscamos dar conta de um dos aspectos analisados na pesquisa de mestrado: a definição das pro-
posições eremíticas do berciano e do sevilhano - que podem ser observadas no recorte documen-
tal apresentado - e traçar, por meio da comparação, suas semelhanças e diferenças.

Juliana Prata da Costa
• O monacato e as vidas de santo no reino franco na Alta Idade Média: uma discussão 

historiográfica
Este trabalho pretende tratar das primeiras discussões a respeito de dois objetos de pesquisa prin-
cipais: o monacato e as hagiografias. Para atingir tal objetivo estabelecemos como recorte espaço-
temporal o reino franco, durante o século VI, para a partir daí, iniciarmos uma revisão do que a 
historiografia nos propõe como contribuição no que tange a estes temas. Destacamos, no entan-
to, que embora cada uma destas categorias apresente individualmente várias possibilidades de 
abordagem, nosso interesse é buscar as interseções presentes entre a experiência monástica e este 
gênero literário, tão difundido ao longo da Idade Media. Esta comunicação está pautada na aná-
lise destes aspectos porque acreditamos que tais questões são fundamentais para a identificação 
e compreensão das relações de poder presentes em um processo maior: o de fortalecimento da 
Igreja.

Barbara Vieira dos Santos
• Hagiografia no Reino Franco: primeiras considerações à luz da historiografia

A presente comunicação tem como principal objetivo identificar o papel da literatura hagiográfica 
no Reino Franco, privilegiando os séculos VI e VII. Para tal analisaremos produções historiográficas 
que tratem em especial dessa temática. Esse recorte espaço-temporal foi selecionado por com-
preender a conjuntura da cristianização ocorrida no início do período medieval. Na conjuntura 
estudada as fontes hagiográficas assumem singular peculiaridade por abrangerem aspectos rela-
cionados não só ao religioso, mas também ao político e social.

Cynthia Maria Valente
• “O poder do episcopado na Hispania do século VII. O exemplo de Ildefonso de Toledo.”

Durante o século II, o cristianismo tinha pequenas seitas que praticavam cada uma a sua própria 
interpretação religiosa, provocando embates que em nada favoreciam seus fiéis e o próprio cris-
tianismo. O desenvolvimento dos chefes da Igreja, denominados bispos ocorreu nesse período, os 
líderes da Igreja tornam-se defensores da ortodoxia, de modo a defender a tradição considerada 
verdadeira que era aquela ligada aos apóstolos de Cristo.
Na Hispania visigoda pós conversão católica de 589, a projeção do episcopado ganhou contornos 
ainda maiores, ativos na nova configuração do reino toledano, eles também eram muito ativos 
dentro da sociedade, o que acabou contribuindo para o aumento de sua projeção e poder. Esse foi 
um período em que a patrística espanhola terá nomes de peso no seu grupo, como Ildefonso de 
Toledo.
Autor de uma das obras de retórica ortodoxa mais importante do período De virginitate perfetua 
sanctae Mariae, ele chegou à frente da sede metropolitana em Toledo no ano de 657, lugar que 
ocupou até a sua morte em 667. Foi nomeado pelo monarca Recesvinto, que curiosamente deixou 
de convocar os Concílios Toledanos no período em que Ildefonso ocupou a vaga de metropolita-
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no. Poder régio e poder eclesiástico precisaram andar juntos para garantir um reino mais coeso, 
mas isso não impossibilitou que as tensões existissem.
Ildefonso de Toledo teve uma atuação produtiva em todo o período que esteve dentro do ambien-
te eclesiástico, trabalhando em prol de uma Igreja coesa e forte que serviu de base de sustentação 
para o poder régio toledano.

Cíntia Jalles de Carvalho de Araujo Costa (Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/
MCTI)
• As representações astronômicas no de natura rerum e nos painéis rupestres das populações 

ágrafas brasileiras
A utilização de documentos relacionados a Isidoro de Sevilha tem promovido – a partir da pesqui-
sa sobre documentos essencialmente diferenciados dos da Arqueologia – o enriquecimento das 
informações obtidas sobre populações ágrafas que estavam, anteriormente, limitadas ao estudo 
dos vestígios arqueológicos encontrados em território nacional.
O presente trabalho é fruto de questionamentos que vêm sendo trabalhados a partir de um pro-
jeto de História Comparada – recentemente apresentado para o ingresso no doutorado do pro-
grama de Pós-Graduação em História Comparada (PPGHC) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) – em uma tentativa de contornar a ausência de maiores informações pertinentes 
ao conhecimento astronômico contido nos registros arqueológicos relacionados às populações 
ágrafas brasileiras e, ao mesmo tempo, ressaltar a importância das mesmas, na formação do saber 
astronômico em sociedades subsequentes.
Partindo do pressuposto que o conhecimento sobre a dinâmica celeste era essencial para a sobre-
vivência, a administração e o controle do tempo nestes dois períodos da História, estabeleceremos 
uma correlação entre eles. Para tal, tomaremos como base os registros contidos no De Natura 
Rerum de Isidoro de Sevilha e os de conteúdo similar, identificados nos painéis rupestre das popu-
lações ágrafas brasileiras.

Felipe Augusto Ribeiro (UFMG)
• Uma república eclesiástica? Leituras sobre a participação do clero na construção da Comuna 

de Orvieto (itália, 1029-1199)
Este artigo se insere no estudo das repúblicas e dos regimes comunais italianos dos séculos XI-XIV. 
Ele se especifica em um estudo de caso sobre a comuna da cidade de Orvieto, na região da Tosca-
na. O seu objetivo é investigar o processo de constituição da república e de instalação do regime 
comunal naquela cidade, especialmente no que tange à novidade que a ideia republicana e que 
as instituições e o modo de governar comunal representaram e as transformações que causaram 
em face dos poderes tradicionais que substituíram. O resultado a que a análise espera chegar é a 
formulação de hipóteses que viabilizem respostas às perguntas: qual o papel do clero diocesano, 
canônico e paroquial, nesse processo? Como os clérigos participaram dele? É possível concluir, con-
forme propõe a historiografia vigente, que a comuna, em Orvieto, rompeu com os poderes eclesi-
ásticos e caminhou rumo à formação e consolidação de uma sociedade e uma forma de governo 
civil, laico? Para perseguir tal objetivo a análise confrontará documentos de natureza diversa - crô-
nicas e hagiografias produzidas pelos cônegos locais; diplomas e cartas produzidas pelo governo 
citadino, além de bulas papais - no intuito de mapear os lugares sociais, as ações desses sujeitos e as 
relações que estabeleceram com outros atores políticos.
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Carlile Lanzieri Júnior (Universidade Federal de Mato Grosso)
• As pegadas de um gigante medieval: Liberdade e ética nas concepções políticas de João de 

Salisbury (c.1120-1180) no Metalogicon e no Policraticus
Reverenciado como um dos grandes nomes do pensamento político medieval, João de Salisbury 
(c.1120-1180) viveu parte de sua vida na corte de Henrique II (1133-1189), rei da Inglaterra. As ex-
periências acumuladas o permitiram escrever Policraticus, um dos livros mais conhecidos da lavra 
salisburiana. Ao longo do século XX, o Policraticus foi compreendido como um genuíno tratado 
de política com feições laicas e modernas. Neste artigo, minhas propostas são o mapeamento dos 
caminhos que permitiram esse livro ser analisado dessa forma assim como a inexistência de estu-
dos que o relacionem ao Metalogicon, outro escrito de João de Salisbury. A leitura comparativa 
entre os dois livros possibilita um novo olhar acerca das concepções políticas do autor em questão, 
tornando a filosofia, a ética e a teologia muito mais presentes em suas concepções do governo e 
sociedade.

Tiago Vieira de Melo (Universidade Federal de Mato Grosso)
• Intencionalidade e significado: A Plenitudo Potestatis Papalis segundo Pedro de João Olivi 

(1279-1281).
Na segunda metade do século XIII, um frade da Ordem dos Menores se destacava no panorama 
teológico do Ocidente Medieval, seu nome é Pedro de João Olivi (―1248-1298) e ele acabaria se 
tornando o mentor intelectual de uma dissidência esparsa e dividida da Ordem dos Frades Me-
nores, dissidência essa conhecida na época por Zelantes. Este trabalho tem como objetivo, com-
preender a historicidade do pensamento de Olivi, ou seja, a mudança que o seu pensamento foi 
passando ao longo de sua conturbada vida social e religiosa. A metodologia utilizada tem por 
base a analise dos signos linguísticos e suas significações levando-se em consideração as figuras de 
linguagem comumente utilizadas pelos teólogos em fins do século XIII, especialmente a respeito 
dos significados hermenêuticos utilizados por Olivi e obtidos da análise de seus escritos, analisados 
juntamente com duas categorias de intencionalismo: o forte (que seria a intenção do autor que o 
levou a redigir tais textos), bem como fraco (que neste caso seria o intencionalismo captado por 
seus leitores, bem como suas próprias leituras futuras de tais textos). E para que isso seja possível, 
teremos que partir do método analítico da história das ideias baseadas no trabalho de Mark Bevir, 
aliado ao método contextualista histórico de Quentin Skinner. E para que tal análise se torne viável, 
iremos nos concentrar em um único exemplo de significado hermenêutico, um importante ponto 
de discussão na vida intelectual de Olivi, sua interpretação da plenitudo potestatis papalis. E para 
tal, irei utilizar como fonte documental a Leuctra super Matthæum (―1279-1281). Tal texto foi 
extraído da obra da professora Mestre Marinalva Silveira Lima, onde a mesma o obteve na página 
eletrônica do Prof. David Burr, cujo manuscrito original (em Latim) está localizado em Oxford, e foi 
traduzido para o Português pelo Prof. Dr. Alexandre P. Hasegawa do Departamento de Letras da 
Universidade de São Paulo (USP). Desta forma pretendo compreender as pressões intelectuais e 
até institucionais que moldaram a forma que o pensamento de Olivi devia se enquadrar para que 
fosse aceito, e verificar as implicações resultantes deste enquadramento em suas obras, bem como 
da recepção das mesmas por seus leitores mais proeminentes, que resultariam em última instância 
na variação de seu pensamento.

Olga Pisnitchenko (UFMG)
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• O conceito de honra como base de sistema de valores cavaleiscos nas Siete Partidas.
O titulo XXI da Segunda Partida da legislação alfonsina introduz e define a função social e política 
da cavalaria dentro do reino. Os cavaleiros são apresentados como principais defensores do reino 
destacados pela razão de serem os mais honrados . O conceito de honra é um dos principais cons-
tituintes de um sistema de valores na sociedade medieval, todavia devemos admitir que em cada 
período histórico este conceito é concebido de maneira distinta e não só como sentimento indivi-
dual mas também como senso coletivo que constrói os valores sociais da época. A honra, o marco 
distintivo da cavalaria, perpassa as Siete Partidas (depois as obras cavaleirescas) formando parte 
do conjunto de valores inquestionáveis que sustentam a sociedade representada na legislação. O 
conceito não pertence somente ao universo cavaleiresco, está integrado em vários aspectos da 
sociedade que Siete Partidas propuseram-se a regular: política, religião, linhagem, moral, fidelidade 
conjugal e lealdade.

Paula dos Santos Flores (UFRGS)
• Guerra e propaganda: Armagnacs e Bourguignons a partir da Histoire des régnes de Charles 

VII et de Louis XI de Thomas Basin
Na segunda metade do século XIV, a França conhece um período de graves tensões políticas. Além 
do conflito com a Inglaterra, a instabilidade do reinado de Carlos VI torna a insegurança parte do 
cotidiano. Com uma saúde frágil, durante grande parte de seu reinado, Carlos VI esteve sob a tutela 
de regentes. Na primeira metade do século XV, a disputa de poder entre a nobreza que circundava 
o rei tornou-se uma guerra civil: entre 1407 e 1435, armagnacs e bourguignons disputam o poder.
Neste conturbado contexto, a disputa não se restringia ao campo de batalha. Toda uma rede de 
apoios, de ocupação de cargos, de alianças com outros reinos, incluindo a Inglaterra, fazia parte da 
disputa.
Na dinâmica do conflito, de um lado temos os grupos beligerantes em busca de apoio e de legiti-
mação. Vários elementos de propaganda foram produzidos, tendo como objetivo não só a nobreza, 
mas grande parcela da população parisiense. Neste contexto de disputa, alianças políticas pode-
riam favorecer a carreira tanto de funcionários da coroa quanto de clérigos. Nesse sentido, algumas 
crônicas foram escritas por encomenda de algum patrocinador, com o objetivo, por exemplo, de 
legitimar determinado ato. Mas também foram escritas crônicas enaltecendo determinados prín-
cipes, em busca de benefícios para o autor.
Ao longo da guerra civil, o engajamento tanto para o lado armagnac, quanto para o lado bour-
guingnon poderia significar ascensão ou a morte, pois, de acordo com o grupo que ocupava Paris, 
os opositores eram afastados dos cargos e até mesmo executados.
No presente trabalho pretendemos abordar alguns aspectos deste contexto a partir da obra His-
toire des régnes de Charles VII et de Louis XI, escrita por Thomas Basin (1412-1490). Clérigo, Basin 
tornou-se bispo de Lisieux, onde também exerceu o poder laico da cidade, enquanto sob o domí-
nio bourguignon. Diante da ofensiva armagnac, Basin negociou os termos da rendição a Carlos VII, 
conseguindo até se inserir na corte.
No presente trabalho, pretendemos apresentar a partir da obra de Basin algumas considerações 
sobre as crônicas que relatam a guerra civil entre Armagnacs e Bourguignons e sobre a propaganda 
de guerra durante o conflito.

Danielle Oliveira Mércuri
• Entre a espada e as letras: os conflitos no reino castelhano e as contendas entre nobres 
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(século xv)
Propomos nessa apresentação analisar a produção discursiva castelhana quatrocentista que aju-
dou a elaborar os modelos e os valores entendidos como próprios da nobreza. Dito de outro modo, 
temos o fito de indagar em que medida as tensões que marcaram os jogos de poder entre os no-
bres castelhanos, durante o reinado de Juan II (1405-1454), levaram à tona questões sobre: em que 
se amparava o valor da nobreza, de que forma ela poderia ser alcançada, como poderia ser mantida 
e quem, ou o que, poderia concedê-la. Partimos, dessa forma, de como os tratadistas Alonso de 
Cartagena, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Diego de Valera e Juan Rodriguez Del Padrón buscaram 
pensar a relação entre armas e letras, bem como a defesa das virtuosas mulheres na composição 
do perfil do nobre.

Fernando Ponzi Ferrari
• “A inveja de homens que odeiam a virtude e nobreza de outros”: autoridade e verdade na 

construção do mundo de Alberto Pucci e Domenico Silvestri (sec. XV)
Este artigo pretende compreender as formas que Domenico Silvestri (c. 1335-1411) exercita as 
noções de “autoritas” e “veritas” ao compor “De insulis et earum proprietatibus” (“As ilhas e suas 
propriedades”) nos anos finais do século XIV. A partir da dinâmica entre as informações de obras 
bem sedimentadas na latinidade e relatos de viagens ao Extremo Oriente ocorridos durante a “pax 
mogólica”, procuramos os artifícios que este “letterato” desenvolve para minar a confiabilidade nos 
viajantes ao mesmo tempo que se vale destas “novitates” para ampliar o impacto de sua prosa. 
Desta forma, buscamos demonstrar como a “tradição humanista” se vale de uma retórica que visa 
a promoção de sua própria capacidade literária para seus patronos e leitores.

Celia Daniele Moreira de Souza
• A elite e o povo: o sexo como discurso legitimador em Al-Nafzawi (séc. XV)

O xeique Muhammad ibn Muhammad Al-Nafzawi se tornaria famoso no âmbito do orientalismo 
por sua obra “O Jardim Perfumado do Prazer Sensual”; escrita por volta de 1410 e 1434, seu teor 
era dedicado à exploração máxima do prazer carnal e ao puro entretenimento ao escarnecer das 
práticas e desvios da conduta sexual associados às camadas baixas da sociedade (amma). Elabo-
rada como um manual de erotologia, ainda que sua estrutura e abordagem fossem simplórias se 
comparadas a grandes compêndios de doutores da lei islâmica como Al-Suyuti e Al-Jahiz, a sua 
proposta ainda assim seria magnânima: doutrinar e sistematizar as práticas sexuais conforme uma 
interpretação da lei religiosa islâmica e sob esse viés doutrinador, reconhecer a superioridade da 
cultura da elite (―assa), ao relegar à plebe os atos e posturas que deveriam ser condenados e recha-
çados em um bom muçulmano.
A proposta desta comunicação é discutir como “O Jardim Perfumado” demonstraria a tensão de 
superioridade e legitimidade entre as culturas de elite (―assa) e da plebe (amma) ao narrar e ins-
truir sobre a importância do sexo na vida em sociedade. O conhecimento, a divulgação e a siste-
matização acerca do sexo para o Islã medieval representariam um equilíbrio de forças dos papéis 
sociais vigentes, uma vez que o corpo, seja do homem ou da mulher, seria encarado como um 
“corpo coletivo”, e o discurso da sexualidade, mesmo fundamentado numa mesma base religiosa, 
abrangeria a sustentação e corroboração de valores culturais implícitos.

Kettuly Fernanda da Silva Nascimento dos Santos, nathany andrea wagenheimer belmaia
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• Do judaísmo ao cristianismo: fundamento da Páscoa e relação estrutural na longa duração
Embora os esforços das Igreja sejam grandes, com tantos ovos, coelhos e chocolate, o fundamento 
da Páscoa fica eclipsado. Neste trabalho, buscaremos fundamentar o sentido da comemoração da 
Páscoa segundo os textos sagrados do judaísmo e cristianismo, correspondendo, respectivamente, 
à Bíblia hebraica e os textos do Novo Testamento. Uma vez que o primeiro fundamenta-se sob a 
égide da proteção do sangue do cordeiro e a libertação do povo hebreu do Egito após a décima 
praga, o segundo, destaca-se apresentando a comemoração com um sentido atribuído à morte 
de morte de Jesus na cruz, ressureição e redenção dos pecados. Assim, buscaremos, por um lado, 
demonstrar como o evento teve fundamental importância no processo de marcação da constru-
ção do cristianismo como uma religião independente do judaísmo, e, por outro, que houve uma 
apropriação de um mesmo núcleo estruturante no qual se desenvolveram os símbolos e signos 
da comemoração cristã. Assim, partindo dos conceitos propostos principalmente em “História e 
Ciências Sociais” de Fernand Braudel, trabalharemos com conceitos de estrutura e da história de 
longa duração, afim de demonstrar como a comemoração tal como prescrita pelo judaísmo estava 
de tal forma arraigada culturalmente em um contexto da expansão do cristianismo até o século 
V, que impusera-se como barreiras estruturais de difícil modificação, elemento presente em uma 
história longa, onde a atribuição de novas significações pelo cristianismo só se estabelece a partir 
de um núcleo estruturante comum que a conforma e, ao mesmo tempo, permite a construção de 
símbolos de uma religião independente.

José Mário Gonçalves (Faculdade Unida de Vitória)
• Cristianismo e paganismo no epistolário de Agostinho de Hipona: entre táticas e estratégias.

O propósito da comunicação é apresentar parte da minha pesquisa de doutorado, na qual pre-
tende investigar a correspondência trocada entre o bispo Agostinho de Hipona (354-430) e seus 
interlocutores a fim de verificar as estratégias e táticas utilizadas pelos diversos atores envolvidos 
nos conflitos religiosos.
Sabemos que o favorecimento do cristianismo por parte do imperador Constantino (306-337), e 
seus sucessores (à exceção de Juliano), possibilitou um novo arranjo nas relações entre Império e 
Igreja, invertendo a posição que os cristãos ocupavam nos séculos anteriores. Aqueles que antes 
clamavam pela tolerância das autoridades, assumem agora uma nova posição e uma nova atitude, 
passando a fomentar a perseguição aos pagãos, judeus, cismáticos e heréticos. 
Entre os teólogos e bispos, não faltaram aqueles que procuraram legitimar a nova situação e de-
fender o zelo imperial em favor da Igreja oficial. Agostinho foi um deles que, no exercício do seu 
episcopado em Hipona, na África do Norte, se tornou um dos principais defensores da ortodoxia 
católica e da intervenção imperial em questões religiosas. Para ele, os desvios de fé eram crimes 
ainda mais graves do que o furto ou o homicídio, pois enquanto estes afetavam o corpo e os bens 
materiais, aqueles condenavam a alma ao inferno. Se a autoridade instituída por Deus deveria coi-
bir os últimos, muito mais legítima seria a sua ação para impedir os primeiros. 
Neste trabalho, pretendemos examinar brevemente alguns exemplos da correspondência entre 
Agostinho e seus interlocutores pagãos, a fim de verificar as estratégias agostinianas, que visavam 
afirmar a hegemonia cristã e católica, bem como as táticas dos seus antagonistas, que procuravam 
espaços de sobrevivência e de convivência numa situação que lhes era desfavorável.

Thiago Fernando Dias (Unesp)
• Algumas considerações acerca da Religiosidade Popular nos Sermo ad Populum de Cesário 
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de Arles (séculos V e VI)
Ao longo da Primeira Idade Média a Gália galo-romana passou por diversas transformações, antes 
do século VI, sua história foi marcada por vários fluxos, por vezes pacíficos, por vezes violentos, de 
“invasões” e os francos, ainda que tenham sido os últimos, foram os que lograram maior êxito. O 
período posterior ao século VI, nesta região, é marcada pela história de uma conversão, a de Clóvis, 
um rei guerreiro que entre os anos 481 e 511 conseguiu consolidar boa parte do território da Gá-
lia aos francos. Essa conversão estabeleceu uma aproximação entre a monarquia e a Igreja e, para 
consolidar essa aliança, foi indispensável o auxílio de figuras importantes como padres, monges e 
bispos. Nesse momento, de combate aos resquícios de uma tradição e construção de uma nova 
religião, desponta Cesário, Bispo de Arles, que através de seus sermões procurou cristianizar os 
considerados pagãos e extirpar suas práticas religiosas. Porém, a cristianização não ocorreu imedia-
tamente, foi um processo longo e gradual onde vários elementos se embatiam e confluíam para 
uma nova religiosidade popular. Assim, a presente comunicação pretende abordar alguns aspectos 
da cristianização e apresentar algumas das questões nascidas dessa simbiose de elementos cristãos, 
romano e galo-romano na Gália no período de transição da Antiguidade para a Idade Média.

Izabela Morgado da Silva (UFRJ)
• A figura do diabo na Vita Sancti Aemiliani (século VII)

O presente trabalho está associado à pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-gra-
duação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que analisa as diferentes 
alusões ao Diabo em duas hagiografias. Os documentos foram produzidos em reinos vizinhos no 
século VII: a Vita Sancti Aemiliani, elaborada no reino visigodo, no ano de 636, e a Vita Columbani, 
formulada no reino franco entre 639 e 642. 
Nessa comunicação pretendemos apresentar as distintas referências dadas à figura do Diabo, espe-
cificamente na Vita Sancti Aemiliani. Interessa-nos associar, à luz da historiografia, tais característi-
cas dadas ao demônio às relações políticas e religiosas descritas no documento.

Rafael Bosch Batista (Unicamp)
• A heresia de Abelardo e o Concílio de Soisons (1121)

O monge e filósofo Pedro Abelardo (1079-1142) é uma figura intrigante, seja dentro ou fora da 
academia. Fora dela, encontramos um vasto repertório cultural que, de uma maneira ou outra, 
dizem respeito à vida de Abelardo, seja em filmes, músicas, peças de teatro ou artes plásticas. Já no 
meio acadêmico o que encontramos é um reino de opiniões demasiadamente assertivas, as quais 
apontam que ele foi o principal catalizador das mudanças pelas quais o Cristianismo passou a par-
tir do século XII.
Qual não é a surpresa, então, quando descobrimos que Abelardo foi condenado por heresia – não 
apenas uma, mas duas vezes – e excomungado? Este fato pode gerar inúmeras dúvidas. Como um 
monge pôde sofrer uma condenação desta? Ou melhor, como um monge que já foi considerado 
o fundador do método escolástico e o primeiro moralista moderno, aquele que, supostamente, 
transformou o Cristianismo pôde ter sido repudiado e marginalizado por representantes deste?
Apesar de Abelardo e heresias medievais serem temas candentes para a historiografia, por diversos 
motivos, pouco se escreveu sobre suas condenações. Para a presente comunicação, pretendemos 
discutir como e por que o filósofo foi condenado pela primeira vez, no ano de 1121 em Soissons. 
Trata-se de um julgamento que não nos legou muitos registros. Portanto, nos deteremos em sua 
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“Historia Calamitatum”, texto em tom autobiográfico escrito por volta de 1131 onde descreveu 
detalhadamente seu julgamento e atribuiu sua condenação à inveja de seus adversários. Será que, 
de fato, Abelardo foi condenado por esse motivo ou há outras razões para tal? Com intuito de 
responder essa questão, também nos deteremos em alguns outros poucos documentos que fazem 
referência a este Concílio.

Karla Constancio de Souza
• Kidush Hashem: reflexões sobre a violência antijudaica na Primeira Cruzada (séc. XI-XII)

Este trabalho tenciona discutir as influências dos pogroms antijudaicos, em 1096, durante a Pri-
meira Cruzada, no processo de transformação cultural e religiosa das comunidades ashkenazim 
das principais cidades germânicas do Vale do Reno, no Sacro Império Romano-Germânico, a saber: 
Cologne, Speyer, Worms, Trier, Metz e Regensburg, com ênfase no bispado de Mainz. Tais eventos 
representaram um marco para o judaísmo, pois implicaram em grandes consequências na inter-
pretação ashkenazi sobre os preceitos fundamentais da religião. O auge dessa confluência cultural 
entre cristãos e judeus deu-se a partir do momento em que costumes de ambas as religiões se im-
bricaram, fundando uma prática inédita na cultura religiosa judaica: o suicídio ritual, do hebraico, 
Kidush Hashem. De modo a melhor elucidar nosso objetivo principal, trataremos do legado dessa 
convergência cultural entre as tradições judaica e cristã e suas implicações tanto para o judaísmo 
medieval, como para o próprio cristianismo que nesse momento ainda lutava por afirmação den-
tro da lógica de poder na sociedade medieval. Entendemos que a consequência principal dessa 
convergência cultural para o cristianismo foi um processo de inversão, ou seja, os setores mais 
populares desenvolveram a partir do martírio judaico a noção do assassinato ritual, isto é, acusa-
ções voltadas contra os judeus, que apareceram de maneira sistemática ao longo do período da 
Baixa Idade Média, desde os eventos das Cruzadas até mesmo transpondo este recorte temporal 
em um processo de longa duração, tendo seus últimos casos documentados na Rússia czarista, já 
no final do século XIX. Utilizamos como documentação o conjunto de crônicas hebraicas, escritas 
aproximadamente entre o final do século XI e a metade do XII, por três diferentes autores – rabi 
Salomão bar Sansão, rabi Eliezer bar Nathan, e o Anônimo de Mainz –, bem como quatro textos 
latinos de clérigos cristãos que narraram ou comentaram os massacres, a exemplo de duas crônicas 
escritas contemporâneas ao evento, na década final do século XI, de autoria dos monges Bernold 
von St. Blasien e Fruitolf von Michelsberg, uma intitulada Crônica do Anônimo Saxão, finalizada na 
metade do século seguinte, e outra escrita entre os anos de 1125 e 1150 pelo cônego e historiador 
medieval Albert de Aix-la-Chapelle.

André Pereira Rocha
• Reflexões sobre o regime autoral da escrita inquisitorial através de Mikhail Bakhtin: Bernard 

Gui (1261?-1331) e a produção do Manual do Inquisidor
Este trabalho tem por objetivo analisar aspectos da produção escrita do Manual do inquisidor, de 
Bernard Gui (1261?-1331), tendo como foco principal as questões de regime autoral concebido no 
início do século XIV assim como a importância do latim, enquanto língua de difusão intelectual, 
para aquele dado contexto de discussão do poder hierocrático da Igreja Romana. O Manual é uma 
das poucas obras não historiográficas de Gui, circunscrevendo especificamente a documentação 
produzida em decorrência de sua função de inquisidor, exercida entre os anos de 1307 e 1323. 
Entretanto, a diferença de produção traz alguns desafios de análise, das quais alguns deles foram 
postos em consideração junto às discussões e às propostas do russo Mikhail Bakhtin, filósofo da 



1252

linguagem. Em seus estudos, ele propôs inúmeras questões acerca do autor e seu objeto de produ-
ção, muitas vezes pensando nas ciências humanas como um todo. Mesmo estando quase sempre 
voltado ao campo da produção ficcional, seus tratados filosóficos abrangem uma ampla gama de 
discussões, sendo a delimitação de aspectos fundamentais para a compreensão da concepção de 
autor um ponto central, principalmente no que está voltado à produção de discursos e à responsa-
bilidade ética do autor-criador. Portando, por este viés, pode-se analisar as questões que envolvem 
as disputas de poder entre a monarquia francesa e o papal em fins do século XIII e início do XIV, 
tendo como ponto central a concepção hierocrática difundida no período, assim como a própria 
posição que o historiador tem, em seu ofício, frente a esta documentação.

Kátia Brasilino Michelan (Fundação Biblioteca Nacional)
• Visões portuguesas acerca da África no século XV: o conhecimento bíblico, antigo e 

cartográfico.
No final do mês de agosto de 1415, as naus portuguesas desembarcaram no norte da África e 
tomaram a cidade de Ceuta, que ficou oficialmente sob domínio português até 1656. Tal evento, 
a princípio inserido em uma série de ataques ibéricos ao mundo islamizado, começa a ganhar, no 
final do século XV e início do XVI – com a chegada dos portugueses às Índias Orientais e ao Novo 
Mundo –, novos sentidos, a saber, o de marco inicial da expansão portuguesa além-mar e o de 
início do império marítimo português. Sentidos estes construídos através de uma visão retrospec-
tiva dos fatos. A hipótese principal da pesquisa, nesse sentido, é a de que a política expansionista 
em Marrocos – empreendida por D. João I (1357-1433) e D. Afonso V (1432-1481) e descrita por 
Gomes Eanes de Zurara (1410-1474), Mateus de Pisano (1385-1466?) e Rui de Pina (1440-1522) – 
pouco ou nada se vinculava, no século XV, às empreitadas voltadas para estabelecer contatos ao 
sul do Cabo do Bojador e que foram tuteladas pelo infante D. Henrique (1394-1460); empreitas 
que, por sua vez, foram narradas pelos supracitados cronistas, bem como pelos viajantes Luís de 
Cadamosto (1432-14889), Antonio Usodimare (1416-1461), entre outros. Se é possível considerar, 
partindo desta hipótese, que houve uma reavaliação da tomada de Ceuta no início do século XVI, 
vale questionar o papel que a história escrita conferiu à tomada em questão ao longo do século XV, 
bem como o que a África representava para os homens que foram testemunhas do avanço por-
tuguês além-mar. Assim, deve-se levar em conta se as imagens e os conhecimentos que os portu-
gueses possuíam sobre a África – suas terras, suas riquezas, seus mares e sua gente – contribuíram 
para a forma como a exploração e a conquista da costa africana foram conduzidas. Parte-se da 
ideia de que as referências oriundas dos conhecimentos bíblicos e dos antigos constituíram-se nas 
principais formas que alimentaram as visões veiculadas acerca do continente africano e as relações 
com este lugar.

082. Imigrantes: memórias, trabalho, política e repressão
Coordenação: Maria Izilda Santos de Matos e Lená Medeiros de Menezes

Resumo: Recorrente ao longo dos séculos XIX e XX, o tema das migrações ganhou grande visi-
bilidade em tempos de Globalização, com a imposição de caloroso debate sobre a questão dos 
direitos humanos contra a defesa de privilégios territoriais. As demandas colocadas pelo tempo 
presente vêm se refletindo em um interesse renovado pelas migrações históricas, com o recurso a 
novas fontes (documentação policial, por exemplo) e abordagens que, ao contemplar as relações 
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entre história e memória, permitem o diálogo entre o individual e o coletivo, ampliando, assim, o 
olhar sobre um campo de estudos de muitas possibilidades. O simpósio tem por objetivo reunir 
trabalhos que discutam as migrações históricas e as migrações de tempo presente em diferentes 
abordagens, colocando o foco principal sobre as “falas” dos imigrantes e os “dizeres” sobre os imi-
grantes. Nesse contexto, pretende analisar não só trajetórias descritas na terra de acolhida, bem 
como processos de discriminação, combate e repressão ao “outro” transformado em “indesejável”, 
principalmente durante períodos de rompimento democrático que marcaram o Novecentos no 
Brasil.
Justificativa: Pauta política, midiática e acadêmica em tempos de Globalização, o tema das mi-
grações vêm despertando cada vez maior interesse no campo da História. Todos os grandes con-
gressos - nacionais e internacionais – têm registrado três a quatro simpósios relativos ao tema, com 
grande procura por parte dos pesquisadores. Resta lembrar que, no último Simpósio Nacional, o 
simpósio por nós proposto ultrapassou em muito o número exigido para viabilização da proposta. 
Nesse sentido, o simpósio que agora é proposto “Imigrantes: memórias, trabalho, política e repres-
são” coaduna-se, perfeitamente, com a proposta do Encontro, ao discutir, no campo dos estudos 
migratórios, os velhos e novos” desafios dos historiadores.

Arthur Daltin Carrega (Unifac - Associacao de Ensino de Botucatu)
• A valorização do trabalho pelo imigrante e a proposta da sociedade central de imigração.

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre as ideias que Sociedade Central de Imigração tinha 
a respeito da valorização do trabalho pelo imigrante no contexto de transição de mão de obra 
escrava para livre. O período colonial é marcou na mentalidade do brasileiro uma intensa desqua-
lificação do trabalho na lavoura, pois era realizado por escravos africanos. Mentalidade fato que 
persistiu no século XIX e contrastou com a ideia principal dos imigrantes europeus que viam no 
trabalho uma forma de conquistar sua liberdade política, financeira e a propriedade privada. No 
Brasil, esse discurso ganhou a simpatia da Sociedade Central de Imigração, que fundada em 1883, 
lutou por melhorias na infraestrutura e mudanças nas leis do país para garantir ao imigrante as 
liberdades individuais que sonhava quando atravessava o atlântico.

René Ernaini Gertz (PUCRS)
• Descendentes de alemães no Rio Grande do Sul após a Segunda Guerra Mundial

Os efeitos da Segunda Guerra Mundial sobre as populações de origem alemã no Rio Grande do Sul 
estão relativamente bem estudados. Tanto a presença de atividades do partido nazista quanto a 
assim chamada “campanha de nacionalização” no campo educacional e a repressão policial sobre 
a população em geral foram tematizadas em estudos com certa consistência acadêmica, mesmo 
que ainda não se tenha chegado a um ponto final. Mas praticamente não há estudos – nem relatos 
memorialísticos em número significativo – sobre aquilo que aconteceu após o término do conflito. 
De fato, nenhuma das muitas perguntas a respeito das consequências que os acontecimentos do 
período da guerra tiveram para a convivência da população gaúcha nos anos posteriores ao con-
flito está satisfatoriamente respondida. A maioria dessas perguntas pode ser classificada em duas 
questões básicas: qual foi a atitude dos agentes de Estado e da população “tradicional” do estado, 
após a guerra, e como a população atingida (os descendentes de alemães) se comportou depois 
da guerra? A partir dessas duas questões centrais, pode ser derivada uma infinidade de outras per-
guntas, como: Que aconteceu com as escolas “coloniais” privadas, com a imprensa de língua alemã, 
com as associações esportivas e culturais? Que efeitos a guerra teve sobre as instituições eclesiásti-
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cas e a vida religiosa? Houve indenizações pelas destruições de patrimônio? Policiais foram punidos 
por eventuais excessos cometidos durante a guerra? Pode-se constatar mudanças em relação à 
identidade étnico-cultural após a guerra? O contexto comporta essas e muitas outras perguntas. A 
apresentação aqui proposta tentará responder ao menos a algumas delas.

Lucimara Koss (SEED-PR)
• O processo imigratório e a formação da Colônia Federal Ivay no início do século XX

Este artigo traz discussões referentes tanto ao processo imigratório europeu para o Brasil quanto à 
construção de uma das diversas colônias de imigrantes instaladas nesse território. Primeiramente 
trabalha com o processo de repulsão na Europa e apresenta os motivos que teriam levado milhares 
de pessoas a deixarem seu país de origem em fins do século XIX e início do XX. Em seguida trabalha 
com o processo de atração no Brasil levantando os motivos que teriam levado o governo brasileiro 
a atrai-los para essas terras. Após explorar essas questões, o texto volta-se para a inserção da for-
mação da colônia Federal de Ivay, no Estado do Paraná, nesse processo. O artigo aponta quando, 
onde e com que objetivos essa colônia foi construída. Do mesmo modo, embasado em relatórios 
do zelador da colônia sobre a entrada de imigrantes, traz dados relevantes sobre a composição 
étnica desses emigrantes. A colônia apresenta uma grande diversidade étnica no seu processo de 
formação, uma vez que para ela vieram imigrantes poloneses, alemães, italianos, ucranianos, entre 
outros. No entanto, a predominância étnica foi a de poloneses e ucranianos – vale destacar que 
os ucranianos aparecem nas estatísticas confundidos, sobretudo, com os austríacos. O relatório do 
zelador nos permite discutir questões a respeito do modo de vida que os mesmos desenvolveram 
na colônia no início do século XX.

Henry Marcelo Martins da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
• Por um lugar na gleria das raças: a trajetória da colônia árabe em São José do Rio Preto (SP) 

no início do século XX
O presente trabalho busca analisar a inserção social da colônia árabe de São José do Rio Preto-SP 
no início do século XX, no contexto do turbilhão de transformações urbanas promovidas pelo 
complexo cafeeiro. Após um período marcado por intensas perseguições que chegaram à tentativa 
de coerção da fala da língua árabe pelo Legislativo do município em meados da década de 1900, 
o elemento syrio empreende um característico e bem sucedido projeto de inserção social, que 
culminou, na década de 1920, no reconhecimento e admiração de toda a comunidade. A partir de 
fontes impressas de época tais como jornais e Almanaques locais, o trabalho buscou apreender as 
dificuldades e as estratégias do grupo, bem como os resultados de um processo de inserção social 
que embora tenha sido vitorioso, fora marcado por diversos conflitos.

Lourenço Resende da Costa (SEED-PR)
• Relações de poder e busca das origens a partir da língua e da disciplina de língua ucraniana 

em Prudentópolis-Pr
O presente artigo analisa a importância da origem para os descendentes de ucranianos em Pru-
dentópolis-Pr. Essa importância pode ser percebida no processo de escolha da disciplina de língua 
ucraniana para compor a grade curricular do Colégio Estadual Imaculada Conceição - na comu-
nidade de Ligação, na zona rural de Prudentópolis. Essa origem, enquanto Ursprung, demonstra 
como as relações de poder podem se efetivar. O referido colégio está localizado na zona rural do 
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município - a cerca de 60 quilômetros da área urbana - e é o único colégio estadual que possui a 
língua ucraniana na grade curricular nos anos finais do Ensino Fundamental. No final dos anos 1980 
e no início da década de 1990 vários colégios estaduais foram fundados em Prudentópolis, sobre-
tudo nas áreas rurais, e foi comum que a disciplina de língua ucraniana fosse implantada nesses 
estabelecimentos, ocupando 50% da carga horária destinada à disciplina de língua estrangeira nos 
anos finais do Ensino Fundamental. A partir de 2006 a Superintendência da Educação do Estado 
do Paraná proibiu a divisão e obrigou a escolha de uma única língua. O Colégio Estadual Imacula-
da Conceição foi o único que optou em manter a língua ucraniana no seu quadro de disciplinas. 
Analisando os documentos do Estabelecimento (Projeto Político Pedagógico), entrevistando mo-
radores da comunidade, professores e alunos e fazendo uma análise bibliográfica onde consta a 
importância dada pelos descendentes à língua ucraniana foi possível discorrer acerca das relações 
de poder e sobre a importância das origens. Isso fica mais evidente quando estudamos o momento 
da opção pela disciplina – quando da fundação do colégio - e sua posterior manutenção – quando 
a comunidade escolar foi obrigada a fazer sua escolha.

Erick Reis Godliauskas Zen (FVR/Unisepe)
• Rytas.O amanhecer do socialismo entre imigrantes lituanos em São Paulo (1934 - 1948)

A associação Rytas foi uma das mais importantes organizações dos imigrantes lituanos em São 
Paulo. Nela se reuniam os imigrantes que não se alinhavam com as associações católicas e naciona-
listas que predominavam entre esses imigrantes em São Paulo. Desta forma, entre seus sócios e or-
ganizadores constavam diversos militantes comunistas e socialistas. Pelas suas atividades políticas 
e sociais foi colocado sob sistemática vigilância pelo Deops-SP. Essa vigilância foi considerada exem-
plar pelos Delegados do Deops e seu caso foi analisado no Manual de Polícia Política utilizado para 
instruir os policiais de Deops na década de 1950. A Associação foi fechada em 1948 e algumas de 
suas lideranças decidiram por retornar a seu país de origem agora uma República Soviética levando 
para aquele país diversos documentos da associação, além de terem publicado suas memórias na 
União Soviética. O objetivo deste artigo é recuperar as atividades políticas e sociais da Rytas e o 
processo de repressão a que foi submetida. Para essa analise utilizaremos os documentos produzi-
dos e apreendidos pelo Deops-SP, a documentação do Arquivo Histórico do Partido Comunista da 
Lituânia, bem como as biografias de ativistas publicadas na União Soviética.

Carina Sartori (Université de La Rochelle)
• Um cerro Michel Derrion: Episódios de um francês nas terras do Brasil (1842-1850)

Michel Derrion morreu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1850. Nascido na cidade de Lyon em 
1804, ele era filho de um negociante de seda da região da Croix-Rousse. Seu nome aparece junto ao 
dos imigantes franceses falanterianos que tentaram organizar em 1842 uma comunidade baseada 
nas ideias de Charles Fourier na região de São Francisco do Sul (terras do Sahy). Esta experiência 
falansteriana não deu frutos. No entanto, este Lionês decidiu continuar sua vida nas terras brasi-
leiras entre o Rio de Janeiro e o Sahy. De uma experiência de imigração vivida, a partir de um ideal, 
os relatos deixados por M. Derrion narram também o cotidiano de m imigrante. Quer dizer, em 
suas cartas e relatórios pode-se ler quaisquer relatos sobre as esperanças, os acasos, as escolhas, as 
agonias e até mesmo as esperas. Assim, esta comunicação tem por objetivo apresentar pequenos 
episódios de vida de um imigrante Lionês nas terras do Novo Mundo.

Renata Aparecida Sopelsa (SEED-Pr)
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• ‘Um francês desobediente’: Eugenio Emilio Couveaux e a inserção de imigrantes (in)desejados 
na cidade de Ponta Grossa-Pr (final do século XIX)
Localizada no Caminho das Tropas, ao longo dos oitocentos Ponta Grossa abrigava uma ‘socieda-
de campeira’ que vivia nas grandes fazendas, às voltas com a criação de animais. No entanto, ao 
final do século a cidade passou a abrigar um número crescente de moradores no núcleo urbano, 
recebendo além de indivíduos que haviam abandonado a lida no campo também um número 
significativo de imigrantes - dezenas de famílias de poloneses, russos, alemães, italianos, entre ou-
tras - bem como estrangeiros que chegavam ao Brasil após uma viagem solitária ou em pequenos 
grupos, como o francês Eugenio Emilio Couveaux. Para usar os termos de Norbert Elias, deu-se 
assim a formação de uma nova figuração social, uma sociedade formada por uma pluralidade de 
indivíduos que inseriram-se em diversas tramas e tensões, em diversas relações de poder. E, como 
era de se esperar, no encontro entre tantos “diferentes” deu-se o desencontro. Nesse sentido, a par-
tir da análise do processo de ressocialização e reconstrução identitária desse imigrante francês, e 
também fazendo uso de diversos processos criminais que envolveram outros imigrantes europeus 
na Comarca da cidade no período estudado, esse artigo tem o interesse desvelar as resistências e 
oposições vivenciados por esses estrangeiros (in)desejados pelos nacionais que visavam criar uma 
cidade/sociedade ideal. 

Maria Apparecida Franco Pereira (Universidade Católica de Santos)
• Ana de Castro Osorio e a grande aliança: migrações intelectuais de Brasil e Portugal

O objetivo desta comunicação é analisar ideias de uma mulher lusa, Ana de Castro Osório (1872-
1935), escritora, publicista, feminista, com atuação política, personalidade muito complexa que 
necessita de aprofundamento de muitos estudos (ESTEVES, 2014).
Sua atuação no Brasil deu-se em várias épocas através de sua morada (1908-1912), de suas viagens 
e de seus escritos em livros, jornais e Revistas. Sua cruzada pela grandeza da história e “raça” por-
tuguesa fazia-se desde os livros infantis que compôs a partir do fim do século XIX ou em palestras 
ou em participação em instituições, como a Maçonaria. A rede de sociabilidade com elementos 
feministas de São Paulo é também marcada pela correspondência epistolar e pelos contactos com 
escritoras da época, entre elas Maria Lacerda e Eunice Caldas, autora de livros didáticos e fundado-
ra da Associação Feminina Santista (1902) que propugnava pela elevação da mulher na sociedade, 
vencendo o seu marasmo.
Atuante na vida de seu país, atravessa o Atlântico, mais de uma vez. Em 1923, realizou várias confe-
rências em São Paulo, Curitiba, no Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria), Rio de 
Janeiro e as publica na obra.
“A grande aliança”, proposta nacionalista de migrações de ideias pessoais e coletivas entre duas 
nações irmãs. Nos discursos que efetua sobre várias temáticas (feminismo, mundo rural, história e 
literatura) sobressai o grande valor da pátria lusa e de sua identidade com a pátria-irmã, a brasileira. 
Foram importantes para o embasamento desta comunicação, entre outros, os estudos de Angela 
de Castro Gomes (2013) e Maria José Lago dos Remédios (Lisboa) e M. Izilda Matos et alii (2008).

Arlete Assumpcao Monteiro (PUC / SP)
• Luta e coragem contra Salazar. Fugindo da repressão cheguei no Brasil.

Convencido de que o regime de Salazar não poderia ser derrubado por meios pacíficos, o General 
Delgado planejou um golpe de estado militar; pretendia tomar o quartel de Beja e outras posições 
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importantes de Portugal, em 1962. Mas o golpe fracassou. Pesquisa realizada através da metodo-
logia da História Oral, com entrevistas informais e agendadas sobre a imigração portuguesa para o 
Brasil, especificamente para São Paulo, após 1950. 
A presente comunicação faz parte de um estudo mais amplo, destaca o imigrante português que 
participou do golpe militar do general Delgado, contra Salazar. Com o fracasso do golpe, fugindo 
do quartel trocou a farda de soldado com a de um frentista de posto de gasolina e consegui chegar 
em casa, no Concelho de Borba, distrito de Évora. Recebeu uma quantia de escudos de sua mãe 
que lhe possibilitou chegar na fronteira da França, num taxi arranjado; desta, embarcou para o Bra-
sil, chegando ao Porto de Santos e logo a São Paulo. Depois de trabalhar como garçom, progrediu 
financeiramente, sempre trabalhando no setor de serviços alimentícios. Até hoje suas conversas 
giram em torno do general Delgado e a epopéia de sua fuga.

Leandro Rodrigues Gonzalez Fernandez (Instituto Federal de Educação, Ciênc Tecnol. de SP- 
IFSP)
• Comensalidade à portuguesa, o resgate da memória nos eventos da Casa de Portugal em São 

Paulo
Parte de uma tese em andamento sobre a memória e identidade (s) portuguesas, este artigo expla-
na a mesa portuguesa em momentos dedicados a comemorações no âmbito associativo em dois 
tipos de eventos: a mesa num evento semanal ( o Almoço das Quintas) e nos momentos de festa 
(festas típicas portuguesas relacionadas ao culto à terra) . Aborda-se também a relação entre a co-
mida, a convivialidade e a hospitalidade. Por meio de entrevistas e análise de cardápios, explana-se 
a temática como parte dos estudos no campo da história cultural.

Daniel de Oliveira Cunha (CERU), Zeila de Brito Fabri Demartini (UMESP / CERU - CNPQ)
• Deslocamentos entre o “Ultramar” português e o Brasil (1960-1975)

Tema ainda pouco sistematizado na literatura acadêmica lusófona, a questão da mobilidade geo-
gráfica entre grupos, famílias e indivíduos oriundos das colônias portuguesas em direção ao Brasil 
nas décadas de 1960 e 1970 merece uma abordagem historiográfica e sociológica mais elaborada. 
A comunicação ora proposta chama a atenção para a necessidade da articulação entre a literatura 
política do período considerado, biografias e autobiografias, monografias acadêmicas, entrevistas 
de histórias de vida e outras fontes primárias de pesquisa para que seja reconstruída essa histó-
ria conjunta que envolve sociedades dos atuais países de língua portuguesa. Aborda-se a questão 
dos deslocamentos de indivíduos e de famílias de diversas origens sociais e profissionais, além de 
diferentes pertencimentos político-ideológicos e religiosos, porém todos eles procedentes de um 
espaço geográfico específico, além de participantes de uma mesma dinâmica histórica global, qual 
seja, o processo de dissolução do chamado “Terceiro Império Português”. Procura-se verificar as 
motivações ou intencionalidades envolvidas nesses fluxos transcontinentais; os canais criados por 
instituições religiosas e educacionais, bem como por movimentos políticos; as influências governa-
mentais e os constrangimentos jurídicos e diplomáticos sobre as mobilidades espaciais considera-
das. A pesquisa sobre os aspectos acima leva a desconstruir algumas imagens que foram moldadas 
e de certa forma acompanham os deslocamentos de portugueses e luso-africanos em direção a São 
Paulo no período considerado. Pode-se constatar que, ao contrário da homogeneidade de origens, 
trajetórias e pertencimentos sócio-político-culturais, os que vieram do “Ultramar” apresentavam 
grande diversidade não só de origens familiares e étnicas, mas também de trajetórias de trabalho e 
posicionamentos políticos. Do ponto de vista histórico-sociológico, é necessário dar voz aos vários 
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grupos sociais envolvidos nesse processo, para que se opere uma reconstrução que envolva a com-
plexidade dos deslocamentos analisados.

Lená Medeiros de Menezes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Entre o dito e o não dito: memórias de uma imigrante portuguesa no Brasil

No quadro amplo da e-imigração portuguesa para/no Brasil, a história oral vem permitindo ao 
pesquisador dar voz àqueles(as) que são os(as) protagonistas do processo, estabelecendo um jogo 
dialético permanente entre o individual e o coletivo. Nesse contexto, as mulheres, enquanto guar-
diães da memoria, vem ocupando um papel destacado. Em um recorte de gênero, a comunicação 
insere-se no contexto dos estudos migratórios que contemplam histórias de vida. Nesse sentido, 
faz uso da história oral e do método indiciário, com o objetivo principal de analisar o dizer e o não 
dizer presentes em depoimentos. Ou seja, a partir do depoimento prestado por uma imigrante 
portuguesa - cuja privacidade foi preservada -, propõe-se a discutir os silêncios que caracterizam a 
fala de imigrantes que transitaram pelos bastidores dos processos migratórios.

Paulo Cesar Gonçalves (FCL - UNESP (Campus de Assis))
• Estratégias migratórias no mundo rural português (1870-1910)

Esta comunicação aborda comparativamente um “corpus documental” quantitativo e qualitativo 
referente ao processo emigratório no meio rural português, entre 1870 e 1910, com o intuito de 
investigar o discurso produzido sobre a emigração em seus diferentes aspectos à luz dos dados 
estatísticos, possibilitando, assim, estabelecer a dinâmica do êxodo da população rural como estra-
tégia integrada a seu modo de vida. Para tanto, foram visitados inquéritos parlamentares à emigra-
ção, algumas obras de contemporâneos ao êxodo, estudos da Sociedade de Geografia de Lisboa e 
dados estatísticos oficiais.

Angela Maria Roberti Martins (UERJ / UNIGRANRIO), Tania Maria da Silva Amaro de Almeida 
(UNIGRANRIO)
• Histórias de Famílias: lembranças e trajetórias de portugueses e seus descendentes em Duque 

De Caxias (RJ, 1940-1970)
O trabalho traduz-se pela intenção de buscar nas lembranças de famílias de portugueses que se 
estabeleceram na cidade de Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro, e em sua do-
cumentação privada - escrita e visual - informações sobre a trajetória e a inserção dos seus ascen-
dentes no município, entre as décadas de 1940-1970. Centra a reflexão na experiência de algumas 
famílias imigrantes, na forma como (re)construíram suas vidas, como lidaram com as tradições e 
os hábitos culturais, procurando perceber o processo de construção de uma certa rede de sociabi-
lidade que se estabeleceu no momento mesmo em que a região passou por transformações econô-
micas e espaciais que se configuraram em pólo de atração. Fundamentada, em especial, no campo 
da história oral de família, a pesquisa registra e dá visibilidade a histórias de alguns anônimos que 
atravessaram o oceano e reinventaram suas vidas na margem de cá do Atlântico.

Érica Sarmiento da Silva (Universo/UERJ)
• O arquivo familiar de Francisco Mouro: Memórias da imigração e cadeias migratórias de um 

município galego a Rio de Janeiro
O artigo aborda as memórias e a história guardadas no arquivo familiar de Francisco Mouro, emi-
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grante no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX . A família Mouro, desde o século XIX, 
resolveu adotar o Brasil como destino preferencial. Entretanto, como tantas famílias galegas, tam-
bém abraçaram outros destinos, deslocando-se para Portugal, Uruguai e Argentina. Através das 
cartas e documentos pessoais preservados pelos familiares do imigrante é possível reconstruir as 
cadeias migratórias formadas ao longo de mais de meio século, as redes de solidariedade e os fluxos 
migratórios de um município de intensa imigração a Rio de Janeiro, como foi o concelho galego de 
Santa Comba.

Thaís Teixeira Dias da Conceição
• A resistência portuguesa em São Paulo: o Jornal Portugal Democrático e a coluna “O 

Obscurantismo Salazarista” (1964 - 1970).
Esta pesquisa, ainda em curso, pretende discutir a visão dos exilados portugueses na cidade de 
São Paulo sobre o regime salazarista e a inserção dos intelectuais exilados na vida paulista, através 
do jornal Portugal Democrático e da coluna “O Obscurantismo Salazarista”, presente neste jornal 
durante os anos de 1964 até 1970, e escrita pelo exilado e então professor da Universidade de São 
Paulo Joaquim Barradas de Carvalho. Este jornal tinha a intenção de informar a comunidade portu-
guesa residente no Brasil e em outros países, os acontecimentos ligados ao regime salazarista. Ele se 
tornou um importante veiculo de informação para os portugueses anti-salazaristas, sendo um dos 
poucos meios de comunicação a tratar este tema que não sofreu com a censura salazarista. O edi-
torial do Portugal Democrático quase em sua totalidade é formado por intelectuais, historiadores, 
escritores, engenheiros, jornalistas. Portanto a questão da cultura e da repressão aos intelectuais 
está bastante presente em suas paginas. Sendo a coluna “O Obscurantismo Salazarista”, dedicada a 
expor esses problemas que sofrem os intelectuais e a cultura portuguesa.

Alfredo Moreno Leitão (Escola Estadual Senador Filinto Müller)
• Lutar é Preciso: resistências, articulações e tensões. Portugueses antissalazaristas de São 

Paulo (1945-1964)
Este trabalho tem como objetivo contribuir para o estudo da imigração portuguesa em São Paulo, 
priorizando a presença e as lutas dos exilados e refugiados políticos antissalazaristas. Analisando 
como se processava as articulações entre estes “imigrantes políticos”, o país de acolhimento (o Bra-
sil), e os nacionais. Como ocorreu o embate ideológico entre os exilados e os grupos salazaristas da 
colônia portuguesa de São Paulo.

Geny Brillas Tomanik (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
• Memórias e vivências de um exilado republicano espanhol: La Retirada e o Camp d’Argelès 

(1939)
Este trabalho integra-se à tese em desenvolvimento, que objetiva contribuir para o estudo dos 
deslocamentos dos exilados republicanos espanhóis em consequência da Guerra Civil Espanhola 
(1936-39), envolvendo questões da memória política e social. O fio condutor para um amplo diá-
logo histórico fundamenta-se na escrita de si de um sujeito histórico – Pedro Brillas (1919-2006), 
nascido em Barcelona –, cuja trajetória e episódios em seu entorno, levaram o ex-combatente re-
publicano, após ser ferido no campo de batalha do Rio Segre, ao exílio, assim como milhares de 
espanhóis. Devido à queda de Barcelona em janeiro de 1939, e ao avanço das forças franquistas na 
Catalunha, a população republicana sob bombardeio fascista, se viu obrigada a dirigir-se à França, 
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em busca de segurança. O êxodo republicano massivo em 1939, também conhecido como La Reti-
rada, foi um marco nas historiografias espanhola e francesa do século XX, e o início de experiências 
dramáticas e indeléveis no exílio, como a reclusão dos refugiados em campos de internamento 
franceses, comumente denominados como campos de concentração. O jovem combatente, le-
vado pelas circunstâncias, ao atravessar a fronteira francesa viu-se exilado aos 19 anos, e obrigado 
a acompanhar o fluxo multitudinário sob a custódia de soldados e policiais franceses e ordens de 
Allez, Allez! Após aproximadamente 10 horas de caminhada, Pedro Brillas foi conduzido ao Camp 
d’Argelès-sur-mer, onde permaneceu retido por 220 dias, em péssimas condições; quando saiu do 
campo teve início a Segunda Guerra Mundial (1939-45). Esta comunicação busca recuperar as 
memórias, experiências e subjetividades de um protagonista desses acontecimentos históricos, 
fundamentadas no acervo particular exemplar, composto de diários, memórias, apontamentos, 
entre outros.

Senia Regina Bastos (Universidade Anhembi Morumbi)
• Profissão e destino dos Deslocados de Guerra em São Paulo (1947 a 1951)

Diferentes nacionalidades forçadas a sair de seus países de origem para trabalhar nos territórios 
ocupados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial concentraram-se nos campos de 
refugiados após a finalização da guerra. Para repatriar e colocar essas populações deslocadas pela 
guerra instituíram-se organismos internacionais como, por exemplo, a United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration (UNRRA) substituída pela Organização Internacional dos Refugia-
dos (OIR), em 1947. O Brasil destaca-se como um dos primeiros signatários do Acordo proposto 
pela ONU para colocação desses imigrantes e a presente análise focaliza os deslocados de guerra, 
provenientes da Alemanha e da Áustria, ingressantes em São Paulo durante o período 1947-1951. 
Fundamentado na documentação do Memorial do Imigrante, sistematizada em um banco de da-
dos, objetiva-se traçar o perfil desses imigrantes, com foco na sua profissão e destino. A especifici-
dade desse fluxo, cujo perfil se diferencia das levas imigratórias anteriores, quer em razão das na-
cionalidades que aglutina, quer em virtude de seu treinamento técnico e qualificação profissional, 
sobressai-se como principal resultado do estudo.

Maria Izilda Santos De Matos (PUC/SP)
• Resistências antissalazaristas: exilados portugueses em São Paulo

Nas décadas de 1950, 60 e 70, entre os portugueses chegados a São Paulo destacou-se um grupo de 
exilados, esta investigação pretende uma contribuição para o estudo deste grupo, que no exílio, le-
vou a frente ações de oposição ao regime salazarista e que constituiu um canal de expressão políti-
ca: o jornal Portugal Democrático. Para enfrentar tal desafio, a pesquisa valorizou uma diversidade 
de fontes e referências: a documentação do DEOPS/SP, cartas e entrevistas, priorizando a trajetória 
do periódico, discutindo ações, polêmicas, interlocuções, articulações, principais bandeiras e deba-
tes enfrentados através a luta pela imprensa

Roseli T Boschilia (UFPR)
• “As contas do meu rosário”: memória e subjetividade na narrativa autobiográfica de um e/

imigrante português
Ancorada em reflexões teóricas sobre e/imigração, memória, autobiografia e subjetividade, esta 
comunicação tem como objetivo refletir sobre a experiência do e/imigrante português Serafim 
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Alves de Carvalho, nascido no final do século XIX e oriundo de uma família de lavradores da região 
Norte de Portugal.
Devido à situação de extrema precariedade material a qual sua família estava submetida, Serafim 
não teve acesso à escolaridade e, a partir dos 10 anos, precisou sair de casa para trabalhar, passando 
pela sua primeira experiência migratória. Na sequência, emigrou para países do continente euro-
peu, como Espanha e França e no início da década de 1920 radicou-se nos Estados Unidos, país 
onde residiu por mais de meio século. Após retornar a Portugal, no início dos anos 1980, dedicou 
os últimos anos de sua vida à escrita de suas memórias. 
Com uma trajetória semelhante a de muitos outros portugueses que ainda durante a infância fo-
ram obrigados a deixar a família e, posteriormente, o país, para ir em busca de melhores condições 
de vida, a história de Serafim, no entanto, guarda algumas peculiaridades, sobretudo pelo fato de 
ele ter deixado registros sobre a sua experiência e/imigratória.

Bruno Bortoloto do Carmo (Museu do Café)
• A cidade e os Cortiços: morar e (sobre)viver em santos (1870 - 1890)

Os anos de 1870 a 1890 foram marcados por um intenso deslocamento de pessoas, tanto de imi-
grantes e migrantes e, por definição, livres, assim como de escravos das regiões Norte para as la-
vouras de café do Sul, especificamente do Rio de Janeiro e São Paulo. Com relação aos imigrantes, 
assim que tiveram a oportunidade deixaram as lavouras, onde viviam em condições precárias, e 
buscaram as cidades. Alguns desses, apesar de originalmente virem com destino ao trabalho nas 
plantações de café, preferiam, logo quando chegavam, localizar-se nas cidades. Rivalizavam com 
um grande número de pretos e pardos, fossem escravos ou forros; entretanto, ao longo do tempo, 
muitos imigrantes aparecem na figura de proprietários, após conseguir amealhar economias para 
tal fim. Por outro lado, pobres, tanto imigrantes quanto migrantes brancos, pretos e pardos, ex-es-
cravos, tinham de resistir às más condições de trabalho e aos baixos salários existentes na cidade. 
E, por conta da condição modesta de seus rendimentos, instalavam-se em locais precários para 
morar. Aos forros adicionava-se a maior concorrência (que, como se podia ver, só tendia a crescer), 
além de mecanismos de exclusão que os associava a uma inferioridade racial perante o imigrante 
branco. Portanto, esta comunicação pretende discutir as diversas formas de morar nos anos de 
1870 a 1890 na cidade de Santos, desde as dificuldades de onde e como essas pessoas se estabele-
ciam no espaço urbano, até relacionar práticas com as construções da cidade em si, a fim de trazer 
à tona o agitado cotidiano do centro urbano em um período que o café começava a despontar e 
ditar o ritmo da cidade de Santos. A pequena quantidade de habitações na cidade e o crescente 
número de pessoas que ali se estabeleciam fizeram com que um termo se tornasse, pouco a pouco, 
bastante comum no vocabulário da municipalidade: cortiços.

Alessandra Rufino Santos
• A fronteira como um lugar de memória: Apontamentos sobre a migração de brasileiros na 

fronteira Brasil/Venezuela
A proposta deste trabalho consiste em apresentar parte das discussões estabelecidas no projeto de 
pesquisa de doutorado sobre a migração de brasileiros na fronteira Brasil-Venezuela, estabelecida 
pela cidade de Pacaraima (Brasil) e Santa Elena de Uairén (Venezuela). Dentro dessa dinâmica, é 
importante levar em consideração os mecanismos de interação das relações sociais estabelecidas 
nas distintas esferas do cotidiano da fronteira em questão. Diante disto, a experiência de vida de 
mulheres e homens brasileiros na fronteira Brasil/Venezuela fornece aos seus freqüentadores os 
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instrumentos necessários para articular as aproximações e as diferenças identitárias. Tal prática, na 
verdade, instrumentaliza as contradições e as diferenças manifestadas através de bens simbólicos, 
possibilitando o entendimento de que os migrantes brasileiros passam por processos de aprendiza-
gem construídos no cotidiano da vida na fronteira. Assim, o cotidiano na fronteira Brasil/Venezuela 
revela a existência de inúmeros empréstimos entre brasileiros e venezuelanos. Nessa lógica, intera-
gem nesse espaço os sistemas simbólicos do Brasil e da Venezuela, apresentando como resultado 
da diversidade ali existente a prática de empréstimos culturais que passam a dominar os códigos 
de linguagens que primeiro são ensinados na família e depois formam canais de informações sobre 
o mercado de trabalho, locais de lazer e outras atividades que proporcionam interação social. Esse 
enquadramento deixa transparecer que a memória surge na fronteira como construção histórica, 
visto que as narrativas que cruzam a fronteira são marcadas por uma interpretação do passado à 
luz do presente. Portanto, é importante reconhecer que na fronteira Brasil-Venezuela ocorre uma 
situação de convivência marcada pela pluralidade cultural e social. Aliado a isso, as raízes, a ideolo-
gia e as normas sociais constituem três aspectos importantes da definição da identidade cultural. 
Ao negá-los, o migrante vê-se obrigado a encontrar novos modos para descrever-se e definir-se 
enquanto indivíduo.

Camila Bueno Grejo (Universidade Estadual de Londrina)
• A imigração nas páginas da Revista de Derecho, Historia y Letras: questões argentinas e 

naturalização de estrangeiros no início do século XX.
Desde meados do século XIX as revistas expressavam a vida intelectual dos países latino-ameri-
canos. Utilizadas como um instrumento menos efêmero que o jornal, as revistas de caráter po-
lítico e intelectual transformaram-se no local onde os intelectuais construíam sua notoriedade. 
Este trabalho visa demonstrar a importância atribuída pela Revista de Derecho, Historia y Letras à 
imigração massiva que chegava ao país e, ainda, de forma, suas páginas expressavam as aspirações 
de construção de uma identidade nacional. Cabe, também, discutir sua notoriedade na produção 
editorial argentina do início do século XX por ter se constituiu num importante espaço aberto 
por Estanislao Zeballos para discutir as inquietudes e propósitos daqueles que queriam construir a 
nação movidos pelo impulso intelectual.

Fabiana Bezerra Nogueira (Secretaria Municipal de Educação)
• Haiti, lugar da barbárie e do terror

Após o terremoto de 12 de janeiro de 2010, o Haiti e os haitianos, passaram a compor a pauta do 
dia na mídia internacional e também no Brasil, principalmente nos anos que se seguem, pela quan-
tidade de refugiados haitianos que cruzam as nossas fronteiras em busca de sobrevivência, num 
país que propaga a tão sonhada “democracia racial”. Mas, raramente são os haitianos a falarem de 
si, das suas dores, da sua realidade. É a voz do agente da civilização que cria uma imagem e uma 
situação de abjeção ao haitiano. É o olhar ocidental sobre esse povo e sobre esse lugar, considerado 
por muitos como o lugar da barbárie. O que reflete, imediatamente, na vida cotidiana dos imigran-
tes haitianos em diversos países da América.
As raízes da abjeção ao povo haitiano encontram-se na escravidão a que foram submetidos os 
seus ancestrais, mas acima de tudo, na ousadia de romperem com as correntes dessa experiência 
trágica, que transformou o homem africano trazido para América em mercadoria, negando-lhes a 
condição humana.
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Maria Teresa Toribio Brittes Lemos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Imigração Boliviana – integração e construção de nova identidade: Rio de Janeiro Profa. Dra. 

Maria Teresa Toribio B. Lemos Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ Em meados do 
sé
Em meados do século XX acelerou-se o processo migratório para o Brasil. Atraídos por empregos 
e melhores condições de vida, levas de imigrantes de várias partes da Europa, África e América do 
Sul procuraram se instalar no território brasileiro. Pessoas sem qualificação profissional formavam 
em sua maioria esses grupos, o que dificultava aos governos estaduais fixá-los em seus territórios, 
empregá-los ou mesmo integrá-los à sociedade nacional.
Na década de 1970, diante das dificuldades encontradas, o governo brasileiro resolveu restringir a 
imigração, adotando leis rígidas para a entrada daqueles grupos. As medidas impostas não afeta-
ram a imigração boliviana, pois desde a década de 1950, através de acordos diplomáticos , o Brasil 
oferecia asilo aos perseguidos políticos daquele país, além de convênios acadêmicos para estudan-
tes bolivianos se integrarem à Universidade brasileira , sem concurso.
Este estudo se propõe a discutir o processo de integração do imigrante boliviano à sociedade cario-
ca no período de 1950 a 2010. Analisa, também, os processos de resistência cultural e a construção 
de novas identidades através de práticas culturais e representações simbólicas no novo espaço 
social.

José do E. S. Dias Junior (Universidade Federal do Pará)
• Migrações, prostituição e trafico de pessoas em Belém do Pará 1970-2010.

Este artigo trata dos processos migratórios diretamente vinculados com o tráfico de pessoas e a 
prostituição em Belém do Pará, e regiões próximas, durante o final do século XX e início do século 
XXI. Nele analisarei os processos migratórios na região amazônica, considerando os dados do re-
latório da “CPI da Pedofilia” apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará em 2010, 
bem como os dados apresentados pela Polícia Federal no início dos anos 1970. Estes dados corro-
boram com a tese de que existe uma rede internacional de tráfico de pessoas que atua na região há 
bastante tempo. Entender essas redes internacionais de tráfico de pessoas e sua vinculação com a 
prostituição no Estado do Pará é o nosso objetivo principal nesse trabalho.

Camila Collpy Gonzalez Fernandez (Instituto Federal de São Paulo)
• Práticas de um cotidiano familiar entre as máquinas overloque e a reta: Bolivianos em São 

Paulo
A proposta deste artigo é discutir a presença do e/imigrante boliviano em São Paulo, mas propria-
mente voltada para o nicho da costura. Traz considerações sobre as práticas do cotidiano familiar 
“alinhavadas” nas jornadas de trabalho das oficinas de costura. Como método baseia-se na história 
oral e em experiências vivenciadas por diferentes colaboradores: oficineiros, costureiros, ajudantes 
e associações de acolhimento.

Raimundo Nonato Gomes dos Santos (Universidade Federal de Roraima - UFRR)
• Tradição, migração e deslocamentos: Boa Vista/RR - décadas de 1970-1980.

Entendendo que nas últimas décadas do século XX o mundo passou a viver um “momento em que 
a sociedade urbana se constitui a partir da generalização do processo de urbanização no mundo” e, 
tomando como tese a hipótese de que este processo tendia a destruir o sistema de vida tradicional, 
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este texto apoiado em uma documentação fragmentada: composta fontes bibliográficas, relatos 
oficiais e jornais que circularam em Boa Vista nesse período, reflete sobre o impacto que ideias e 
migrantes nacionais e internacionais causaram na sociedade boa-vistense a partir da década de 
1970.

Glaura Teixeira Nogueira Lima (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
• Uma cidade em movimento: experiências vividas e memórias construídas (anos 1920-1940)

O cotidiano de uma cidade balneária como Araxá, em Minas Gerais, nos anos 1920 e 1930 envol-
veu a criação e a recriação de diversos espaços, físicos ou não. A intenção de traçar os modos como 
essas alterações foram assumidas no espaço urbano leva a algumas indagações quanto às represen-
tações sobre a cidade, às identidades, às práticas por diferentes segmentos sociais e às memórias de 
quem viveu ou ainda vive essa atmosfera. Como se deu
o engajamento dos habitantes na vida diária com suas maneiras de organizar o trabalho e o entre-
tenimento? Como se revelou a intensidade do convívio mantido entre a população local e aqueles 
que chegavam para as temporadas? No desdobramento desse simbolismo, sobressaíram-se formas 
de vida local inseridas nas esferas sociais e culturais. Em busca permanente de ser contemplada 
com iniciativas que viabilizassem a estação de águas idealizada, estimulou-se o movimento de uma 
massa de trabalhadores. Sua interação e incorporação com diferentes segmentos promoveu a di-
nâmica da produção e dos serviços locais exigidos. Nesse sentido, a materialidade do espaço físico 
absorveu o urbano e a subjetividade nele inerente. Moradores e moradoras viram, pensaram e or-
ganizaram o tempo diferentemente, conforme seus anseios e desejos, recorrendo às atividades que 
lhes garantissem sustento ou perspectiva de crescimento material. Questões como essas contribu-
íram para desenhar Araxá com traços de um território específico inserido em um quadro amplia-
do. Nele levava-se em conta a articulação entre os fatores espaciais, ambientais e sociais (Amado, 
1990). Das experiências diárias de interação de antigas e inéditas representações do panorama ur-
bano foi preciso atrair o outro que chegava não só com produtos e serviços, mas também com pro-
pagandas que os divulgassem. A cidade balneária deveria atuar tal como um “agente provocador” 
(Weber, 1988, p. 224) promovendo uma diversidade de opções que, por sua vez, pudessem gerar 
bens materiais e suprir outras necessidades. Mais do que nunca, era preciso perceber e visualizar as 
possibilidades que se abriam (Glezer, 1994) em meio às tensões que as mesmas implicavam. Eis o 
mote dessa proposta de discussão sob a perspectiva de um caso particular, inserido também nas 
mais recentes discussões no campo dos estudos migratórios.

Mauro Marx Wesz (Universidade Federal de Santa Maria)
• Vila Santa Lúcia: imigração interna e religiosidade no noroeste do Rio Grande do Sul (1920-

1950).
Procuramos a partir desta pesquisa, analisar as origens da atual cidade de Caibaté, região das Mis-
sões, no Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 1920-1950, em suas representações 
de passado vinculadas ao Missioneirismo, em seus vínculos com o Santuário do Caaró – lugar de 
Memória Missioneira – e suas fontes de milagre como a fonte d’água sagrada, o coração do padre 
Roque Gonzalez de Santa Cruz que se fez relíquia, o martírio dos jesuítas que sacralizou a terra com 
o sangue dos mesmos. Essas representações estão presentes, vivas nas memórias dos caibateenses, 
expressas na Romaria de caráter penitencial, ao menos desde 1933 até a atualidade. 
No entanto, no âmago desta experiência, dessas vivencias, encontramos uma comunidade forma-
da basicamente por colonos e caboclos. Colonos ligados às atividades agropecuárias que constru-
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íram a colônia Rondinha e a Vila Santa Lúcia, mas que ao invés de terem valorizadas as suas repre-
sentações de passado, transformaram-se em guardiães da memória missioneira, dos seus segredos 
envoltos no evento do “martírio” dos padres jesuítas de 1628. No imaginário coletivo e popular as 
experiências dos imigrantes se perdem no esquecimento em detrimento das lembranças da orga-
nicidade do Santuário da Caaró e de suas inflexões. Nesse sentido, nos propomos aqui a compre-
ender como se deu a formulação do Missioneirismo em meio a Romaria de caráter penitencial e a 
produção de suas narrativas e ainda as formas com que as lembranças dos tempos da Vila Santa 
Lúcia – hoje Caibaté – se relacionaram no âmago das mesmas. Além disso, também procuramos 
demonstrar quais eram os referenciais e meios pelos quais a população buscava desenvolver eco-
nomicamente este local.
Por fim, todos esses elementos fazem parte do processo inicial de desenvolvimento do município 
de Caibaté, das pessoas que ali viveram, criaram raízes, e povoaram uma região cuja proximidade 
com as Ruínas de São Miguel das Missões a tornou bastante peculiar, sendo este elemento vasta-
mente usado pela Igreja naquele contexto de uma sociedade que estava aos poucos se formando.

083. Império e Colonização: economia e sociedade na América Portuguesa
Coordenação: Rodrigo Monteferrante Ricupero, Maximiliano Mac Menz

Resumo: O Simpósio procurará discutir as noções de Império e de Antigo Sistema Colonial, to-
mando o vasto espaço das conquistas lusas, destacando a dinâmica específica das estruturas colo-
niais da América Portuguesa.
Justificativa: As grandes polêmicas entre as interpretações da colonização moderna que domina-
ram a cena nos anos 70, muitas vezes excessivamente teóricas, foram ofuscadas momentaneamen-
te por uma certa historiografia cultural, influenciada pela chamada nova história, mas voltaram 
a ocupar a primazia das discussões em meados dos anos 90, renovadas por pesquisas de caráter 
fortemente empírico, marcadas também por um retorno ao estudo das questões político-admi-
nistrativas. Portanto, se o nexo colonial, nas bases do que se convencionou chamar de Antigo Sis-
tema Colonial, marcou profundamente a sociedade que se constituiu nas partes do Brasil, teve 
como aspectos centrais questões de cunho econômico, nem por isso estas podem ser estudadas 
isoladamente. Faz-se assim necessário o estudo também de variados aspectos políticos e culturais 
(religião, mentalidades etc.) que em combinação com os primeiros moldaram nossa formação co-
lonial.
O objetivo é abrir espaço para pesquisas que tornem mais complexa a ideia de colônia e metrópo-
le, seja introduzindo as dimensões intercoloniais de relação, como, no caso do tráfico, a dinâmica 
atlântica, seja, analisando as diferentes formas de organização das relações entre a Metrópole e 
suas colônias, no espaço e no tempo. De outra parte, buscará destacar os elementos que embasam 
a conexão das relações entre as partes do Império, ressaltando sua dimensão plural, mas afastando 
a visão de descerebração ou de ausência de centralidade.
Pretende-se discutir como a articulação entre a grande produção mercantil e seu complexo de 
sustentação do tráfico e de viabilidade do abastecimento interno, a variedade dos arranjos sociais, 
a flexibilidade das instituições político - administrativas, das formas de articulação capazes de es-
tabelecer um complexo sistema de relações horizontais e verticais com as diferentes instâncias 
do poder central, intermediário e local, não anula, ao contrário, exige a compreensão do Sistema 
Colonial.
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Elias Abner Coelho Ferreira
• Os índios e a construção de embarcações na Amazônia Colonial

Na Amazônia colonial portuguesa o sistema urbano, composto de vilas e lugares, era interligado 
pelas vias fluviais, isto é: pelos rios. Os rios compunham o principal meio de circulação. Nesse am-
biente peculiar, as embarcações indígenas eram fundamentais. Analisar o processo de fabricação 
delas, torna-se necessário não apenas para entender o transporte de mercadorias e pessoas pelos 
rios, mas também para compreender formas de sociabilidades, trocas de experiências. 
Antes da colonização e nos momentos iniciais, os indígenas construíam suas embarcações com 
cascas ou com troncos ocos de árvores, utilizando machados feitos de pedra ou conchas, moldan-
do-as com fogo lento. Já na fabricação das embarcações do século XVIII, ou seja, como avanço da 
colonização, observam-se mudanças significativas, principalmente pela introdução de técnicas e 
ferramentas da carpintaria naval européia. Pode-se falar, então, que tais embarcações coloniais se 
hibridizam. Do lado indígena ou conserva-se a abertura e o curvamento da madeira através do 
fogo. Do europeu, além da utilização dos instrumentos de ferro para a derrubada e a escavação 
das árvores, assimila-se o uso de tábuas. Nesse sentido, os conhecimentos indígenas, longe de se-
rem suplantados pelos europeus, são conservados. Conservar técnicas e tradições repassadas entre 
gerações, também é representativo de um processo de resistência, principalmente ao pensar que 
mesmo com a introdução de todas as ferramentas e técnicas europeias, os índios ainda continu-
am a ser os grandes oficiais canoeiros. Técnicas e ferramentas europeias são ressignificadas pelos 
indígenas.
A transformação das embarcações indígenas em embarcações híbridas, da canoa de casco único 
em canoa de taboa, obedecia à lógica da colonização, para as necessidades que então se coloca-
vam. O território do extremo Norte precisava constantemente ser guarnecido contra ataques de 
povos inimigos. Colonos, religiosos e militares, precisavam percorrê-lo seja para descimento de 
índios, seja para a coleta das drogas do sertão. Todavia, os indígenas, oficiais canoeiros ou não, 
mantêm-se como os grandes senhores dos rios, pois seus conhecimentos são imprescindíveis não 
só com relação à fabricação das embarcações, mas também com relação à navegação, já que eram 
utilizados como remeiros e pilotos. 
Nesse sentido, a proposta deste trabalho é analisar o processo de construção de embarcações in-
dígenas na Amazônia colonial, observando as mudanças culturais e a inserção delas dentro desse 
novo sistema. Para tanto, utilizamos basicamente crônicas e imagens do século XVII e XVIII, bem 
como textos de caráter oficial e correspondências trocadas entre a metrópole e a colônia. O diálo-
go com a Antropologia é essencial, e textos como o de Malinowski (1922) são fundamentais.

Alessandra Resende Dias Blau (Secretaria de Estado de Educação)
• Mulheres índias e política de povoamento

O foco desta comunicação é apresentar algumas contribuições trazidas pelo segundo capítulo da 
minha dissertação de mestrado intitulada “O ‘ouro vermelho’ e a política de povoamento da Capi-
tania de Mato Grosso (1752-1798)”, onde foi discutida a utilização de grupos indígenas localizados 
na repartição do Mato Grosso, na dinâmica de povoamento praticada pelo Estado português na 
fronteira Oeste da América do Sul, no período compreendido entre 1752 — ano da fundação da 
vila capital, Vila Bela da Santíssima Trindade —, até 1798, quando foi extinto o “Diretório dos Ín-
dios”. Nesse estudo fronteira foi interpretada como limite entre as duas Coroas ibéricas, sem perder 
de vista as diversas outras conotações que podem ser conferidas ao conceito.
Consideramos que as formações ameríndias, como quaisquer outras, não são imutáveis. Assim 
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sendo, além de analisarmos o modo pelo qual as diversas sociedades indígenas participaram da 
dinâmica de povoamento, também buscamos desvendar as redes de sociabilidade estabelecidas 
no entorno dos grupos indígenas da região. 
O estudo é beneficiário basicamente de documentação existente no Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional - NDIHR, Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – APMT, do 
“Diretório dos Índios”, das Instruções aos Capitães Generais e dos “Anais de Vila Bela: 1734 – 1789”.

Ivete Machado de Miranda Pereira
• Poder e economia na Guiana Francesa: leitura de uma colônia por meio do comércio de 

bebidas
No começo do século XIX, a Guiana Francesa era uma colônia de plantação escravagista pobre e 
de pequena densidade demográfica, o que não impedia grande produção e consumo de bebidas. 
O presente estudo visa compreender as relações entre o consumo de bebidas alcoólicas, o tafia 
principalmente, e as regulamentações governamentais quanto à sua fabricação e distribuição neste 
espaço colonial. Igualmente será analisado o aspecto econômico da circulação dos destilados por 
meio das importações e exportações entre a Guiana, a América portuguesa, a Europa e a África, o 
comércio atlântico. O recorte temporal corresponde ao período da administração portuguesa da 
Guiana, 1809 a 1817. Em consequência das guerras europeias, a Guiana foi invadida, em janeiro de 
1809, por tropas provenientes do Grão Pará, permanecendo sob gestão portuguesa até o final de 
1817. O estudo sobre as bebidas na Guiana será realizado por meio da análise de documentos con-
sultados no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro – Fundo Caiena –, de manuscritos da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro e de ordenança conservada nos Archives Nationales d’Outre-Mer, em 
Aix-en-Provence. Assim, será possível conhecer a maneira pela qual o governo pretendeu adminis-
trar as relações entre fabricação, consumo e comércio das bebidas na Guiana Francesa.

Edna Mara Ferreira da Silva (Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG)
• Território, conflito e acomodação na demarcação dos limites entre Minas Gerais e São Paulo 

- 1790-1820
A presente proposta de trabalho tem como finalidade estabelecer, uma reflexão sobre os conflitos 
e estratégias envolvendo a demarcação dos limites entre as capitanias de São Paulo e Minas Gerais 
(Brasil) e sua relação com a formação da elite política sul mineira, através da análise da documen-
tação administrativa da região sul da Capitania de Minas Gerais, no período entre os anos de 1790 
a 1810. O estabelecimento de limites tanto internos quanto externos e a expansão territorial em 
fins do século XVIII e inicio do século XIX na América portuguesa seguiu ritmos diferentes, e Minas 
Gerais como região estratégica do império se inseria nesses movimentos territoriais. A ocupação 
do sul de Minas se deu de forma mais lenta do que a percebida nas áreas de mineração. A fronteira 
sul da capitania era aberta ao trânsito dos paulistas e era habitualmente chamada de “sertões” da 
comarca do Rio das Mortes. A região de Campanha do Rio Verde foi descoberta pelos paulistas 
por volta de 1720, tendo pouca divulgação até 1737, quando em 02 de outubro, uma expedição 
militar sob o comando do ouvidor da comarca do Rio das Mortes, toma posse do território em 
nome do rei. No entanto, a ocupação das áreas de fronteira na capitania de Minas Gerais nunca foi 
consensual entre as autoridades metropolitanas e coloniais. O arraial de Campanha do Rio Verde 
era área de fronteira e de disputa entre as autoridades de São Paulo e Minas Gerais. As ações e 
conflitos entre as autoridades coloniais e os moradores do arraial demonstram as estratégias para 
consolidação da posse desse território. Buscamos justamente relacionar a conjuntura do inicio do 



1268

século XIX com a capacidade dos membros da elite sul mineira e dos demais moradores do termo 
de Campanha de se adaptarem as condições surgidas das mudanças históricas.

Tercio Voltani Veloso
• Os aforamentos e os conflitos sobre os terrenos urbanos: apontamentos sobre a “produção” 

e a “prática” do espaço urbano em Vila Rica e Vila do Carmo/Mariana, século XVIII, Minas 
Gerais.
A presente comunicação é parte de uma pesquisa para compreender o mecanismo de concessão 
de terras urbanas em Vila Rica e Vila do Carmo/Mariana (Minas Gerais), no século XVIII, os “afora-
mentos” ou “foros”. O estudo desse mecanismo de distribuição fundiária nas vilas mineiras preten-
de lançar luz sobre as diversas formas de apropriação do espaço urbano nessas vilas, localidades 
de um urbanismo precoce e peculiar, decorrente da exploração aurífera, e compreender como as 
pessoas envolvidas nessa ocupação se postavam diante dessa “produção do espaço”, conforme 
a ideia de Henri Lefebvre. Como são quase inexistentes as fontes iconográficas ou qualquer tipo 
memória produzida diretamente pelos habitantes das povoações setecentistas mineiras, os do-
cumentos fiscais produzidos pelas câmaras das vilas aparecerem como alternativa para captar as 
tensões envolvidas na ocupação do espaço urbano. Apresentar-se-á, nessa comunicação, algumas 
dessas disputas envolvendo moradores e as Câmaras com o objetivo de identificar argumentos e 
ações afirmativas de uma e outra parte, para fazer valer o seu direito – de pagar/receber ou não os 
foros – sobre um pedaço de “chão” dentro da cidade. A identificação de alguns desses argumentos 
ajudará a perceber o sentido que as pessoas que estavam envolvidas davam à sua “produção do 
espaço”; uma forma de avançar na investigação tridimensional da cidade, na “prática” cotidiana e 
ordinária do espaço urbano, conforme colocou Michel de Certeau.

Alan Ricardo Duarte Pereira
• Administrando uma capitania de minas no final do século XVIII: o projeto urbanístico do 

governador Luís da Cunha Meneses para a Vila Boa na capitania de Goyaz.
Em 14 de dezembro de 1788, segundo o cônsul da Rússia e a Gazeta de Lisboa, informavam que, a 
bordo do navio de guerra chamado Belém que transportava os quintos do ouro do Brasil, chegava 
à cidade de Lisboa, o então 5º Conde de Lumiares, Luís da Cunha Meneses. O cônsul tratou de re-
ferir-se à Luís da Cunha Meneses como irmão de Manuel da Cunha Meneses e Francisco da Cunha 
Meneses. Também acrescentava, em tom de apreciação, que se tratava de uma das famílias mais 
ilustres de Portugal, os Meneses. Dez antes de sua chegava a Lisboa, Luís da Cunha Meneses fazia 
o caminho inverso: recebendo o governo de Goiás em 1777, saiu de Lisboa em direção a Vila Boa 
na capitania de Goyaz. Durante sua administração na capitania de Goyaz (1778-1783) promoveu, 
entre outros aspectos, o melhoramento urbano de Vila Boa. Além da execução do passeio público 
dentro da vila e a reconstrução de três pontes sobre o Rio Vermelho, o governador Luís da Cunha 
Meneses tratou de elaborar o mapa de Vila Boa em 1782 com a ajuda do soldado dragão, Manuel 
Ribeiro Guimarães. Entre os dois mapas que foram criados no setecentos para Vila Boa – nomea-
damente de 1770 e 1782 e, no século XIX, o mapa de 1867 elaborado por um engenheiro militar 
– na capitania de Goyaz, o mapa de 1782 ganha centralidade: representa, de fato, o primeiro mo-
mento em que se pretendeu organizar, sistematicamente, a malha urbanística de Vila Boa. Não se 
trata de uma realinhamento da vila, mas, antes, de um ordenamento. Tal proposta de urbanização 
no território goiano vincula-se, sem dúvida, ao projeto governamental da Coroa portuguesa que, 
diante do declínio a atividade aurífera, tentou fortalecer, por meio do ordenamento urbanístico, o 
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povoamento de Vila Boa. Em face disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a adminis-
tração de Luís da Cunha Meneses na capitania de Goyaz (1778-1783) e, sobretudo, a proposta de 
urbanização elaborada por este governador.

Vera Lucia Oliveira da Rocha (Estado da Bahia)
• Pela garantia da subsistência e a vontade de produzir açúcar: o confronto por território 

entre Bahia e Sergipe
O presente artigo expõe uma discussão sobre o impasse territorial entre Bahia e Sergipe, a partir da 
criação da Capitania de Sergipe Del Rey que veio a se tornar Província em 1820 no reinado de D. 
João VI. Nos primeiros anos da colonização o território, que veio a pertencer a Sergipe era parte in-
tegrante da Capitania da Bahia de Todos os Santos e boa parte desse território já havia sido doado 
em Sesmaria a Garcia D’Ávila, Senhor da Casa da Torre, que não fundou nenhuma povoação, face à 
resistência indígena, preferindo ocupar o território com a expansão dos seus currais de gado até o 
Rio São Francisco. Mediante ordem de El Rei, no sentido de criar uma comunicação terrestre entre 
as Capitanias da Bahia de Todos Santos e a Capitania de Pernambuco, com o patrocínio dos Ávila, 
que além de cederem homens, também alimentava o exercito, Cristóvão Barros conquistou o terri-
tório além do Rio Real, fundando a Povoação de São Cristóvão, que veio a ser a primeira capital de 
Sergipe. Ao se tornar Capitania dependente da Bahia, Sergipe Del Rey passa, aos poucos, a produzir 
açúcar, além da produção de subsistência. A criação de gado, no litoral foi sendo substituída pela 
produção açucareira, e o gado foi sendo empurrado para o sertão. Mas os produtos do território 
sergipano eram escoados e distribuídos pela Capitania da Bahia. Com a elevação de Sergipe Del Rey 
á Província independente, as questões territoriais vão além da divisão territorial pelo Rio Real, en-
volvendo o abastecimento das duas regiões e a forma de escoamento da produção. Esse trabalho 
será realizado através de um revisionismo historiográfico trazendo na tônica dos acontecimentos 
a versão baiana e sergipana.

Marco Volpini Micheli
• Diversificação da produção agrícola no Império Colonial Português: um estudo sobre São 

Paulo (1765-1830)
A comunicação aborda a economia da capitania de São Paulo, a partir de sua restauração, em 1765, 
até o ano de 1830. Sabe-se que, por meio do incentivo à diversificação agrícola, a Coroa buscou 
dinamizar a economia da colônia na segunda metade do século XVIII e, em especial, desenvolver 
a região meridional brasileira. A capitania de São Paulo teve posição significtativa nesse projeto, 
já que seu território era ponto estratégico de defesa das fronteiras coloniais, importantes para a 
manutenção do Império Português. Com a introdução da cana de açúcar como gênero de pro-
dução, a metrópole consolidou seu intento de efetivar o domínio e controle daquelas terras. O 
contexto, todavia, era diverso da típica sociedade açucareira. A cana, em São Paulo, era cultivada 
e exportada em uma economia já diversificada e plural, de modo que as relações sociais e econô-
micas dela decorrentes eram novas. Entende-se, portanto, a diversificação produtiva da capitania 
paulista e o papel da produção de cana de açúcar de forma diversa, orientada em dois segmentos: 
o de produzir para a própria metrópole e para abastecer as tropas militares e a população local. A 
reorganização da capitania, então, inserida em um novo padrão de colonização, está intimamente 
ligada com o papel que desempenhou a produção dos diversos gêneros e da cana, já antiga nos 
territórios do Brasil.
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Victor Hugo Abril
• Governadores Interinos: cotidiano administrativo na capitania do Rio de Janeiro (c. 1640 - 

c.1763)
A presente comunicação tem por objetivo esquadrinhar a conclusão da pesquisa de doutorado, 
concluída na Universidade Federal Fluminense, sobre os governadores coloniais no espaço-tempo 
da cidade do Rio de Janeiro, c. 1680-c. 1763. Privilegiando, como objeto de estudo os governadores 
interinos que atuaram na ausência ou afastamento dos governadores titulares. Não raro esses, ao 
chegarem ao porto fluminense, desempenhavam seu ofício por alguns meses e, por determinação 
régia, se dirigiam a outras capitanias do Estado do Brasil, em especial às capitanias de São Paulo e 
Minas Gerais. A investigação sobre o governo interino perscrutou os agentes nas suas trajetórias, 
no reino e nas colônias. Chegando ao porto fluminense para desempenharem várias funções mi-
litares, a vivência colonial os fez serem selecionados para ocupar o governo interino quando os 
governadores titulares se ausentavam, por doença ou afastamento do ofício. De sua vivência em 
colônias, observamos as práticas governativas. Nosso trabalho sobre os modos de governar dos 
interinos aborda, entre outros, os seguintes temas: administração, contrabando, negócios ilícitos 
em portos apartados do Rio de Janeiro e sobreposição das jurisdições de autoridades régias.

Mario Francisco Simões Junior (Universidade de São Paulo)
• Os secretários de D. José: centralização e administração do Império Português

As secretarias de Estado criadas pelo Alvará de 28 de julho de 1736 expressavam uma crescente 
preocupação da coroa com a especialização das esferas administrativas. Além de uma secretaria 
para cuidar dos “Negócios do Reino”, formou-se uma pasta para os “Negócios Estrangeiros e Guer-
ra” e outra para a “Marinha e Domínios Ultramarinos”. Com o tempo, estas secretarias também 
se provaram mecanismos valiosos para a centralização dos espaços políticos da monarquia. His-
toriadores como Nuno Gonçalo Monteiro e Luís Ferrand de Almeida destacaram a colaboração 
dos secretários de Estado para que, ainda no reinado de D. João V, muitos dos assuntos de governo 
– antes tratados no Conselho de Estado, nas Cortes e outros espaços – fossem transferidos e deli-
berados no âmbito mais circunscrito do gabinete do rei. Este mesmo processo de centralização se 
consolidou e tendeu a se aprofundar a partir do reinado de D. José. Em estudos de Fernando Novais 
e José Jobson Arruda, por exemplo, podemos notar que importantes medidas econômicas e admi-
nistrativas promovidas na segunda metade do século XVIII, com fortes impactos sobre o ultramar, 
foram dirigidas no centro do império com o apoio de secretários de Estado. 
Entre os ministros de D. José, comumente é destacada a figura de Sebastião José de Carvalho, o 
“Marquês de Pombal”, mas junto à qual poderíamos citar importantes nomes como Martinho de 
Melo e Castro e Francisco Xavier de Mendonça; sem esquecermos também daqueles que infeliz-
mente foram pouco estudados até o momento, como Diogo de Mendonça Corte Real, secretário 
do Ultramar de 1750 a 1756. Jorge Borges de Macedo, neste sentido, costumava alertar os historia-
dores que um dos erros mais frequentes de perspectiva é causado pela existência de uma figura a 
que os livros e as crônicas atribuem, a guisa de explicação, tudo o que na época se registra. Assim, 
uma das consequências imediatas deste erro seria “o simplificar o estudo do meio, da sociedade, da 
engrenagem administrativa, estrutura econômica, etc.”, sem necessidade de maior aprofundamen-
to. Em face de uma historiografia hegemonicamente centrada em Pombal, resta mesmo estudar a 
“engrenagem administrativa” das secretarias. Aprofundar o entendimento da relação de Carvalho 
com os demais secretários e melhor explorar o funcionamento do gabinete. Mais do que isso, é pre-
ciso compreender o processo histórico de centralização da administração por via das secretarias 
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de Estado, bem como a parte que coube a D. José e seus ministros neste processo. Para tanto, com 
base em informações coligidas para uma pesquisa de mestrado intitulada, “A Secretaria de Estado 
da Marinha e Domínios Ultramarinos: informação, controle e administração do Brasil Colonial 
(1736-1809)”, procuramos esboçar algumas perspectivas para o estudo destas lacunas.

Uiá Freire Dias dos Santos
• O coração e uma parte do corpo: a instalação do Governo-geral e o governo interino de 

Duarte de Lemos na Capitania de Porto Seguro (1549 – 1555).
Por muito tempo a Capitania de Porto Seguro ficou marcada pela historiografia pelo signo do 
atraso e estagnação. Assim, a História da capitania reservou-se aos porões do esquecimento. Esse 
trabalho pretende analisar a presença do governo-geral a partir da sua instalação na Capitania de 
Porto Seguro. Assim, a partir do governo interino de Duarte de Lemos (1550 – 1555) buscamos 
compreender as principais medidas implementadas pelo governo-geral na capitania, bem como os 
mecanismos de controle, poder e relações estabelecidas entre o local e a administração da colônia 
na Bahia.

Patricia Valim (Universidade Federal da Bahia)
• A liberdade é o estado feliz do não abatimento: ideias políticas na Conjuração Baiana de 

1798
Para boa parte da historiografia do século XX que versou sobre a Conjuração Baiana de 1798, a 
abolição da escravidão configurou-se na principal demanda política do evento, apesar de os cati-
vos entregues por seus donos afirmarem o contrário em seus depoimentos e os depoimentos dos 
milicianos implicados no evento também seguiram na mesma direção, sendo que um dos réus 
enforcados em praça pública por crime de lesa-majestade de primeira cabeça possuía um escravo 
africano, o preto Mina Vicente. Assim, o objetivo dessa apresentação é problematizar a demanda 
pelo fim da escravidão, no final do século XVIII, por meio do conceito de liberdade elaborado por 
todos os setores sociais envolvidos na Conjuração Baiana de 1798 - setores altos, médios e baixo 
daquela sociedade -, balizado não apenas pelas ideias da França revolucionária, mas, também, pelo 
escravismo e pelo processo de crioulização da sociedade baiana do final do século XVIII.

Alessandro Andre Leme (Universidade Federal Fluminense), Wolfgang Lenk (Universidade 
Federal de Uberlândia)
• Teleologia e economicismo em Caio Prado Jr.: um olhar sobre o debate

Que lugar tem a obra de Caio Prado Jr. no pensamento social brasileiro de hoje? Embora este seja 
um debate idoso e, muitas vezes, improfícuo, ainda está longe de uma síntese satisfatória. A per-
gunta divide estudiosos da história do Brasil em pólos incomunicáveis, pelos quais a obra caiopra-
diana pode ser vista tanto como irremediavelmente ideológica e anacrônica quanto como a mais 
relevante e realista das interpretações da história nacional. No presente trabalho, pretende-se elen-
car um conjunto de comentadores do pensamento de Caio Prado Jr., arrolar suas considerações e 
ponderá-las com a obra do autor, no tocante a dois pontos do debate: o traço teleológico contido 
no “sentido da colonização” e a relação entre história e ciência social em suas proposições

Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo)
• “Todo o mundo sabe, que as colônias ultramarinas [são] sempre estabelecidas com o preciso 
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objeto da utilidade da Metrópole”
Em 1772, em resposta aos protestos ingleses pela apreensão de um navio no Rio de Janeiro, o Mar-
quês de Pombal, defendendo enfaticamente o “exclusivo colonial”, escreveu “todo o mundo sabe, 
que as colônias ultramarinas [são] sempre estabelecidas com o preciso objeto da utilidade da Me-
trópole...”. Alguns anos depois, no anônimo “Roteiro do Maranhão a Goiás pela capitania do Piauí”, 
tal ideia é desenvolvida, para o autor desse trabalho, caberia às colônias produzir as matérias-pri-
mas que seriam, em seguida, beneficiadas na metrópole e depois exportadas, inclusive para a pró-
pria colônia.
Tal concepção sobre a relação colônia/metrópole não é encontrada em textos e documentos dos 
séculos XVI e XVII produzidos em Portugal ou em seu Império, aparecendo, contudo, cada vez com 
mais força e clareza ao longo do XVIII.
O objetivo desta comunicação é discutir a formação e o desenvolvimento de uma consciência do 
fato colonial (e de seus desdobramentos práticos), tanto do lado da Coroa e de seus funcionários, 
como do lado dos moradores das partes do Brasil, indo do século XVI até às vésperas da indepen-
dência em 1822, quando José Bonifácio, no Manifesto de Agosto desse ano, clamou contra o “res-
tabelecimento do odioso sistema colonial”. 

Maximiliano Mac Menz (Unifesp)
• Os contratadores e o tráfico de escravos de Angola (1730-1897)

O trabalho estuda a relação dos contratadores do imposto sobre as exportações de escravos no 
financiamento do tráfico em Angola. Com este objetivo, pretende-se traçar o perfil de alguns dos 
contratadores e apresentar um levantamento quantitativo das cargas enviadas por alguns deles 
para Luanda, além de outras ramificações de suas atividades como o comércio de escravos propria-
mente, o negócio do marfim e o recebimento de metais preciosos. No final, procura-se esclarecer 
a centralidade do contrato nas operações micro-econômicas do comércio de escravos naquela 
região.

Vera Lucia Amaral Ferlini (Cátedra Jaime Cortesão - USP)
• Sociedades açucareiras no mundo ibérico

A pesquisa tem por hipótese a diversidade de formações econômico-sociais geradas pela produ-
ção açucareira, em diferentes épocas, em variadas áreas. Objetiva ir além da matriz freyriana, bus-
cando diferentes civilizações do açúcar. Ou seja, para alem das semelhanças, serão ressaltadas as 
diferenças que fundamentaram arranjos sociais, configurações econômicas, soluções produtivas e 
formas políticas específicas.
Objetivos: .levantar dados sobre as diferentes formações econômico - sociais ligadas à produção 
açucareira; compreender, no contexto da expansão marítima européia e da colonização atlântica, 
as diferentes dinâmicas açucareiras; relacionar as diferentes abordagens do tema; estabelecer pa-
drões de semelhanças entre diversas “civilizações do açúcar”.

José Jobson de Andrade Arruda (Universidade de São Paulo)
• O acúcar e a diversificação da economia colonial (1780- 1830)

Diversificação aqui não é mera palavra. É uma categoria. Um conceito, pois define um período his-
tórico original e singular. É uma temporalidade demarcada entre a hegemonia açucareiro-aurífera 
e o início da hegemonização cafeeira, isto e, entre os anos 1780 e 1830. Até o ano de 1760 açúcar 
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e ouro responsabilizavam-se por 90% dos valores monetários exportados pela colônia; vinte anos 
após haviam se reduzido a 65%; e, em 1796, a 45%, período no qual variados produtos adentra-
ram a pauta de exportação. Em 1830, com a exportação cafeeira assumindo a liderança, inicia-se 
um refluxo, caracterizando-se uma verdadeira desversificação. É o fim de um período em que o 
crescimento do mercado interno foi dinamizado pela distribuição mais intensa da renda gerada 
pela exportação, um elo perdido na trajetória econômica da nação. As partes que formavam a 
colônia brasileira não eram mais um monolítico econômico. Somente açúcar, ou somente ouro: 
matérias-primas, alimentos, drogas do sertão haviam se incorporado ao mapa da produção. Uma 
especialização regional começava a se esboçar e, portanto, a possibilidade uma integração interna 
mais efetiva, porque assentada na dinâmica das trocas inter-regionais.

Tarcísio de Souza Gaspar (Instituto Federal do Sul de Minas Gerais)
• “Servindo esta graça de exemplo para os mais que servem nas Minas”: as solicitações de 

hábito da Ordem de Cristo por vassalos mineiros na primeira metade do séc. XVIII
O trabalho avalia as solicitações de hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo efetuadas por súditos 
que atuaram na capitania de Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. A partir da análise 
comparativa dos requerimentos realizados no período, apontam-se as características em comum 
e as singularidades desses pedidos de mercê. Discutem-se especialmente os enquadramentos que 
nortearam a origem social e a naturalidade dos solicitantes, a extensão temporal e geográfica dos 
serviços, a tipologia dos serviços decretáveis e das remunerações requeridas e, por fim, o teor das 
indicações e dos despachos dados às solicitações.

Felipe de Moura Garrido (E.E. Coronel João Cruz)
• A trajetória das elites na vila de Taubaté (1790-1830)

Investigaremos nesse artigo a formação da elite e suas redes mercantis entre os anos de 1780 e 
1830 na vila de Taubaté, uma área economicamente menor e menos conectada com a economia 
imperial em relação à região litorânea do Brasil, mais estudada pela historiografia. Abordaremos 
a importância do elemento escravo, das fontes de renda e dos ramos econômicos mais comuns 
entre a parte mais rica da população. Trabalharemos com maços de população, atas da câmara e 
inventários. Inicialmente, apresentaremos a vila de Taubaté, a fundação da vila e sua conexão com 
as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A seguir, descreveremos as condições sócio-econômicas 
da vila no período; quais os cultivos eram produzidos, quais as redes mercantis eram formadas e 
quais eram as características sociais da vila. Depois, traçaremos um perfil da elite taubateana de 
então: quem eram os principais atores econômicos e sociais da vila, a composição de suas fortunas, 
sua posição hierárquica e atuação na economia e sociedade. E, finalmente, indicaremos, de forma 
preliminar, a trajetória das elites taubateanas, de que forma constituíram suas fortunas e suas redes 
de sociabilidade/crédito. Acreditamos, assim, auxiliar a formatar o panorama sobre a sociedade 
colonial ao final do século XVIII e início do século XIX.

Augusto Henrique Assis Resende
• Culturas políticas e a nação portuguesa entre 1808 e 1822.

A história do Brasil como um país autônomo politicamente em relação a sua pátria mãe se iniciou 
de forma oficial em Sete de Setembro de 1822. Com o famoso “grito do Ipiranga”, gesto provavel-
mente mais simbólico – e criado a posteiori – que de fato e feito pelo então príncipe regente D. 
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Pedro, coadunava-se com uma série de interesses daqueles que já não viam um futuro promissor 
na união com Portugal. Esses setores estabelecidos no Brasil e intensamente ligados à economia 
deste reino, estavam muito interessados na permanência de sua autonomia econômica e, por isso, 
temiam a “recolonização” almejada pelas Cortes de Lisboa. Tais setores foram nomeados por parte 
da historiografia brasileira como elite brasiliense e elite coimbrã. 
Entretanto, ainda que a história do Brasil como país tenha se dado de maneira oficial a partir da-
quele momento, esse não é nosso ponto de partida, mas sim o de chegada. Isso porque nós visa-
mos iniciar nossas pesquisas ao buscarmos o entendimento de como foram sendo alterados os 
comportamentos políticos e culturais dos portugueses (da América e de Portugal) em relação à 
mudança da condição política do Brasil junto ao reino de Portugal – tendo abruptamente passado 
de colônia a sede da monarquia portuguesa em 1808,a reino em 1815 e a país independente em 
1822.E como pretendemos esmiuçar as características atreladas à cultura e política de uma nação 
(a portuguesa e que era compartilhada em muitos de suas porções territoriais) em um dado mo-
mento da história,nada melhor que tratarmos de suas culturas políticas, as quais se inserem na en-
cruzilhada de estudo da história cultural com a história política. Assim,interessa-nos compreender 
se houve,e como foi,a alteração na cultura política mais preponderante daquele período, uma vez 
que a cultura política é um fenômeno que envolve mais que indivíduos, estando também preso à 
coletividade. E que assim, por meio dessa cultura política, nós podemos “rastrear” as filiações de 
determinados indivíduos e a partir daí estabelecer uma lógica, lembrando que a adesão a uma 
cultura política é profunda, bastante interiorizada. E sendo um fenômeno ligado à esfera coletiva, 
a cultura política fornece um modo de compreensão a partir de grupos coesos voltados a uma 
cultura. E como essa cultura os concentra, faz com que seus membros partilhem de uma mesma 
visão de passado e enxerguem um futuro similar. A partir disso,todos eles passam a ter símbolos,-
gestuais,crenças que os caracterizam e que exprimem as características de pertença a uma dada 
cultura política.
E para investigarmos essas questões, pesquisaremos parte da imprensa portuguesa –de 1808 a 
1822–,mas com restrições geográficas às cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Lisboa e Londres (nes-
ta por conta dos jornais portugueses lá editados).

Giovanna Milanez de Castro (Universidade Estadual de Campinas)
• Os nobres a serviço da realeza: os oficiais mores da Casa Real Portuguesa no Rio de Janeiro 

Joanino (1808-1821)
Esta proposta de apresentação em Simpósio Temático segue em paralelo com o projeto de mes-
trado “Serviço e celebração nos trópicos: a Casa Real Portuguesa no Rio de Janeiro Joanino (1808-
1821)”, que está sendo desenvolvido no Programa de Pós Graduação em História da Universidade 
Estadual de Campinas sob orientação da Profa. Dra. Leila Mezan Algranti. Esta é uma investigação 
que tem por objeto de estudo a Casa Real Portuguesa, uma estrutura sob comando dos reis portu-
gueses e que era responsável por cuidar e gerenciar seu âmbito doméstico. Sua existência longeva 
remontava ao período medieval, porém nesta pesquisa o foco está em percebê-la durante o início 
do século XIX, quando a Família Real portuguesa se dirigiu para o Brasil devido ao contexto das 
invasões napoleônicas, e se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro ao longo dos anos de 1808 a 
1821. Em conseqüência dessa transferência da Coroa para os trópicos também vieram junto mui-
tas das estruturas fundamentais para o mando monárquico e muitos dos membros que delas par-
ticipavam, e para a Casa Real não foi diferente: inúmeros oficiais que a compunham cruzaram o 
Oceano Atlântico com o Príncipe Regente D. João. Na apresentação para o Simpósio Nacional da 
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Anpuh 2015 deseja-se abordar um grupo singular dessas pessoas a serviço do soberano: os chama-
dos cargos mores da Casa Real, os mais importantes da estrutura, responsáveis pela chefia de áreas 
essenciais dessa instituição. Por sua importância esses eram postos ocupados pelos membros da 
principal nobreza do reino como, por exemplo, os chamados Grandes titulares (Condes, Marque-
ses, etc). Através da análise da documentação disponível no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro 
e outras fontes complementares - como o anuário “Almanach do Rio de Janeiro” para os anos de 
1816 e 1817 e o lisboeta “Almanach para o anno” dos anos de 1812, 1814, 1817 e 1820 – intenta-se 
fazer um levantamento de quais eram os nobres envolvidos na Casa Real instalada no Rio de Janei-
ro, e quais os cargos que desempenhavam na domesticidade régia. Essa investigação possibilitará 
não apenas a visão dessa nobreza servindo ao monarca, mas também fará com que aspectos da 
própria orgânica da Casa do rei no Rio de Janeiro sejam entendidos e elucidados: dentre eles, a 
percepção de que essa estrutura encarregada do trato privado do soberano estava profundamente 
entrelaçada com a Corte régia, da qual essa nobreza provinha. Ao longo do processo das pesquisas 
para o mestrado essa proximidade tem mostrado que a Casa Real Portuguesa partilhava com o 
ambiente cortesão toda uma cultura típica que fundamentava uma Corte no Antigo Regime.

Luís Otávio Pagano Tasso (História Ecoômica/FFLCH/USP)
• Impacto do açúcar nas políticas econômicas em Portugal – 1807-1821

Ao final do século XVIII e início do XIX, o tesouro português dependia das receitas aduaneiras do 
comércio entre Metrópole e Colônia.
No contexto das Invasões Francesas (1807-1813), a Abertura dos Portos em 1808 e o Tratado de 
1810, Portugal viu sua fonte de receita diminuir, uma vez que o Bloqueio Continental seguido das 
ações da Coroa dificultou suas exportações.
O açúcar, principal produto de exportação português, caiu 94% em 1808, só retomando aos pa-
tamares anteriores a partir de 1816. Embora, observando a balança comercial, o mesmo pode ser 
comprovado para outros produtos, já em 1809 e 1810 as importações e exportações tem um cres-
cente, no qual o açúcar não acompanha.
É nesse contexto que a análise das politicas econômicas feitas pelo Estado Português (Portugal e 
Brasil) voltadas para sua manutenção e como reação aos contextos político e econômico, face aos 
conflitos europeus trará luz sobre um possível programa de governo ou gestão conjuntural que 
desencadeará na Revolução Liberal do Porto, Cortes Constituintes e seus desdobramentos e no 
retorno do Rei ao território europeu.
Para isso, o foco na atuação dos Governadores do Reino, notadamente na figura de João António 
Salter de Mendonça, secretário e encarregado dos negócios do Reino e da Fazenda entre 1807 e 
1820, e de Ricardo Raimundo Nogueira, que era membro da regência do Reino entre 1810 e 1820, 
enquanto no Brasil na atuação de D. Rodrigo de Sousa Coutinho e José da Silva Lisboa podem de-
monstrar se houve um programa político-econômico e como se deu sua formação, elucidando as 
ações do Estado português.

Valter Lenine Fernandes (Universidade De São Paulo)
• Diretrizes da Administração Alfandegária no Império português (1700-1750)

Faremos uma análise da estrutura administrativa com base nos regimentos das Alfândegas de Lis-
boa e do Porto, sendo a primeira a base da montagem da dinâmica alfandegária colonial. Em se-
guida, entre uns e outros regimentos constatamos que a legislação é uma tentativa de colocar em 
prática a teoria, mas na realidade alfandegária colonial através de cartas dos governadores, oficiais 
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e do monarca verificamos inúmeras variantes possíveis. Nesse sentido, as formas de exploração e 
de controle da administração alfandegária colonial não constituíram um novo tipo de Alfândega, 
mas representam a elevação, ao máximo do sistema colonial português, fruto de especificidades 
das dinâmicas próprias, no caso aqui, a do Rio de Janeiro na primeira metade do século XVIII. 
Portanto, para se compreender os mecanismos do Antigo Sistema Colonial na capitania do Rio 
de Janeiro, é indispensável entender o papel que a Alfândega desempenhou, por outro lado, só é 
possível compreender os agentes, o imposto, a dinâmica administrativa alfandegária dentro dos 
quadros do Antigo Sistema Colonial.

André Filippe de Mello e Paiva (PPG História Econômica - FFLCH/USP)
• As conjunturas econômicas do atlântico português: Um estudo serial (1694-1807)

O objetivo desta comunicação é o de propor a discussão das conjunturas econômicas do atlântico 
português por meio dos valores das arrematações dos contratos de tributos régios. Esta forma de 
cobrança de tributos, muito comum na forma de administração do Império português, esteve pre-
sente em grande parte dos territórios que compunham o vasto ultramar lusitano e, por se tratar 
de formas análogas de cobrança, seja quando refletimos a partir dos dízimos ou das alfândegas. 
Avaliamos que assim podemos traçar alguns paralelos e comparações na observação das curvas 
resultantes destes valores ao longo do século XVIII, dos ciclos das arrecadações, associados à ativi-
dade econômica, por meio dos Contratos. O estudo propõe discutir e fornecer dados aos debates 
em relação à tese da “autonomia estrutural” versus a ideia de uma conjuntura geral da economia 
do Império português. Importante ressaltar que a discussão sobre as conjunturas econômicas do 
Atlântico Português baseou-se em escassas evidências seriais. Deste modo, a inserção de series 
mais sólidas, tanto em relação aos valores, quanto à abrangência de regiões, pode contribuir ao 
debate para uma melhor percepção dos movimentos econômicos do Império português.
Este estudo encontra-se na fase de análise das séries coletadas ao longo de metade do percurso de 
pesquisa. Para o período inicial, os dados são em sua maior parte provenientes dos documentos 
constantes no Projeto Resgate, significativamente até a criação do Erário Régio. Para o segundo 
momento foram coletados dados no Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo e, principalmente, no Arquivo Nacional do Tribunal de Contas, todos na cidade de Lisboa. 
Durante o processo de pesquisa, algumas questões se desdobraram como principais: existia uma 
“conjuntura Atlântica”? As curvas dos valores dos contratos da América portuguesa e Angola se-
guiriam a mesma tendência? Havia alguma relação entre os valores dos dízimos e dos produtos 
comerciados com os trends europeus? Existiria uma “autonomia relativa” nas diferentes capitanias 
estudadas (Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul)? 

Felipe Souza Melo (USP)
• Fragmentação dos engenhos em Pernambuco no século XVIII. Hipóteses e números para 

discussão.
Durante o século XVIII existiu uma curiosa diferença na relação produtividade por engenho entre 
as duas maiores capitanias produtoras de açúcar do Brasil: Bahia e Pernambuco. Em números glo-
bais a soma dos engenhos baianos era menor que a soma dos engenhos pernambucanos. Contudo, 
os engenhos baianos, apesar de globalmente inferiores aos pernambucanos, produziam quantida-
des de açúcar substancialmente maiores. Esse contraste de produção/engenho dessas duas regiões 
foi o motor para tentar descobrir o que aconteceu com as unidades produtivas de açúcar per-
nambucanas no século XVIII. Desse modo, a pergunta que se pretende responder aqui é: porque 
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Pernambuco tinha uma baixa produção de açúcar por engenho? Os dados apresentados aqui de-
mostram que houve uma proliferação de engenhos de baixa produtividade logo depois do débâcle 
holandês e a reconstrução da capitania. Após descartadas algumas hipóteses procurei argumentar 
que essa fragmentação de engenhos de baixa produtividade se deveu a dois fatores: 1) o conflito 
entre produtores e os comerciantes e 2) a descapitalização gerada pela crise do açúcar.

Beatriz Líbano Bastos Azevedo (Centro Educacional Lazares)
• Mecanismos do Comércio Colonial: Uma Proposta de Discussão acerca dos escritos mercantis 

de Manoel Luis da Veiga.
A partir da segunda metade do século XVIII e início do XIX, o “novo” comércio foi se tornando 
objeto em análise, discursos, ensaios e manuais, no intuito de buscar uma melhor compreensão 
das práticas e modos de tal atividade. Esses escritos eram direcionados tanto aos governos como 
também aqueles que se dedicavam à atividade comercial, isto é, homens de negócio e negociantes 
em geral. 
Em Portugal os escritos mercantis seguiam parâmetros a abordagens semelhantes aqueles adota-
dos na Itália e na França. Eram, em boa parte, compostos por traduções adaptadas ou recompila-
ções das principais obras e temas de interesse e, em geral, a maior parte dessa literatura – aquelas 
relacionadas ao direito mercantil, câmbios, moedas, agricultura, manufatura e comércio e métodos 
contábeis não era exatamente original. As principais obras sobre o método contábil sempre reme-
tiam-se as obras de Mathieu de La Porte e os demais temas mercantis à Jacques Savary, René-Josué 
Valin e Jacques Peuchet , que eram as principais referências em direitos comerciais terrestres e ma-
rítimos e geografia comercial . Desta forma, aqueles que se dedicavam a esses temas em Portugal 
necessariamente se reportavam a esses autores, mesmo que seus escritos estivessem adaptados a 
realidade portuguesa. 
De acordo com Jorge Pedreira, na época correspondente aos séculos XVIII e XIX, o gênero literário 
mercantil dividia-se em dois temas, sendo o primeiro identificado como manuais, tratados, guias 
e métodos com objetivo didático e o segundo, visando maior informação ao leitor, seguia o mo-
delo de enciclopédia ou mesmo dicionário. Importante ressaltar que tal classificação serve para 
entendermos o contexto dessa literatura, pois algumas obras contemplarão, por exemplo, ambos 
os temas.
Entre os vários autores portugueses que se dedicaram a questão do comércio podemos destacar 
José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de Pom-
bal, Marco Antonio de Azevedo Coutinho, Bento da Silva Lisboa, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
Manoel Luís da Veiga, Duarte Ribeiro de Macedo, dentre outros. Neste trabalho, destacamos os es-
critos mercantis de Manoel Luis da Veiga e buscaremos discutir a mais profundamente suas ideias 
acerca da atividade comercial.

Pablo Oller Mont Serrath (Universidade de São Paulo)
• Administração central e Produção colonial (Brasil, 1640-1808)

A ocupação inicial do Brasil, no século XVI, ligava-se à necessidade de defesa do território recém-a-
chado pelos portugueses. A produção de gênero exportável para o mercado europeu tomou lugar 
de destaque somente num momento posterior. Sendo o Brasil colônia de Portugal, seus regimes 
de produção e de circulação de mercadorias estavam sob controle e vinculados aos interesses da 
Metrópole. Tal controle, que não era absoluto, pode ser verificado, por um lado, nos planos e nos 
debates do reino, por outro, nas práticas e na realidade local da colônia. A presente comunicação 
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objetiva discutir e apresentar exemplos da ingerência da administração central de Portugal na pro-
dução açucareira do Brasil, entre 1640 e 1808.

Idelma Aparecida Ferreira Novais (USP)
• A Mesa de Inspeção e a Administração na Bahia Colonial (1751-1808)

Essa comunicação tem o objetivo de analisar os conflitos de jurisdição existentes na administração 
da Bahia colonial com a criação e atuação da Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco da Bahia, no 
período de 1751 a 1808. Dessa forma, analisaremos a Mesa de Inspeção como um instrumento 
importante da política mercantilista do governo português, que visava um maior rendimento e 
controle sobre as atividades produtivas e comerciais da colônia ao mesmo tempo em que protago-
nizava conflitos de jurisdição com os outros órgãos administrativos como a Câmara, o Governo, a 
Relação, além da existência de várias queixas oriundas dos agricultores, comerciantes, capitães de 
navios e trapicheiros que procuravam defender seus próprios interesses e agiram, na maioria das 
vezes, de forma resistente e, até mesmo, contrária a Mesa de Inspeção.

Rafael da Silva Coelho (Escola Morumbi e Cederj)
• Debates acerca da existência e funcionamento de uma casa da moeda na colônia: Portugal e 

Brasil no final do século XVII e início do XVIII.
Entre Portugal e Brasil, no seiscentos, ocorria uma evasão monetária em virtude, sobretudo, das 
vantagens comerciais fundadas no exclusivo metropolitano.Por outro lado, tais vantagens tendiam 
a ser reforçadas pela própria evasão monetária. De modo geral, tal processo não era um segredo 
aos mais instruídos no século de XVII, que, à moda do pensamento mercantilista, afirmavam que o 
dinheiro era o “nervo vital do corpo político”. O controle da metrópole sobre o comércio colonial 
pressionava para baixo os preços de produtos coloniais interessantes para as praças europeias; in-
versamente, as práticas monopolistas elevavam os preços dos produtos europeus comercializados 
na América. Este mecanismo de troca desigual explica boa parte da dita evasão monetária. Com 
menos dinheiro, senhores e mercadores coloniais tendiam a aceitar vender seus produtos por pre-
ços menores a agentes comerciais europeus; nesta situação, senhores se endividavam, acertando 
antecipadamente a venda de sua produção a preços menores a fim de, prontamente, manter seu 
nível de consumo e o funcionamento de suas “fábricas”. Neste ponto, percebe-se que quanto me-
nos dinheiro circulava na colônia, consequentemente, menos dinheiro se encontrava nas bolsas 
dos senhores, mais barato a “lavoura” vendia à “mercancia”. Estabelecia-se um estado de coisas 
conhecido dos pensadores mercantilistas, a indesejada situação, própria dos carentes de dinheiro, 
que é a de vender barato e comprar caro. As dificuldades desta situação e o temor de seu apro-
fundamento estão permeiam os protestos decorrentes da possibilidade e da efetiva aplicação da 
reforma monetária de 4 de agosto de 1688, um lei que padronizou o valor das moedas estrangeiras 
de prata pelo peso, à razão de 100 réis por oitava. No início da década de 1690, quando a arreca-
dação do Estado foi ameaçada, a Coroa mandou instalar uma casa da moeda temporária no Brasil. 
A amoedação não cessou mais e, no início do XVIII, já havia contundentes opiniões contrárias ao 
funcionamento e existência de casas da moeda no Brasil, devido a possíveis atenuações das vanta-
gens metropolitanas no comércio com a colônia.

Dannylo de Azevedo (E.E. Prof. Rubens Moreira da Rocha)
• O Fazendeiro do Brazil: Páginas de um pensamento diretivo no renovado Sistema Colonial do 
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Atlântico Português do século XVIII
Em finais do século XVIII, o movimento de renovação cultural da Ilustração se espalhava pela Eu-
ropa. Neste avanço, o revigoramento da ciência como instrumento cognitivo contribuía para a 
autonomização de diversas áreas do conhecimento, cujos princípios eram explicitados pelo espí-
rito analítico. A repercussão deste processo em Portugal se fez sentir parcialmente, entre outras 
áreas, no desabrochar do pensamento econômico e das Ciências Naturais enquanto disciplinas 
que buscavam maior autonomia e cientificidade em suas especulações e práticas. Nestes termos, a 
correlação destas duas áreas do conhecimento propiciou o desenvolvimento de renovadas lógicas 
discursivas que abordavam a realidade econômica portuguesa a partir de variados pontos de vista. 
Destas diferentes tentativas de aproximação e compreensão da esfera material da época, pretende-
mos destacar em nossa pesquisa de mestrado aquela relacionada aos livros técnico-científicos que 
tratavam do espaço produtivo colonial português, nomeadamente a obra intitulada O Fazendeiro 
do Brazil. De autoria do frei Mariano da Conceição Veloso (1742-1811), esta coleção de livros – 
formada por onze volumes publicados em Lisboa entre 1798 e 1806 – possuía o objetivo básico de 
divulgar aos agricultores do Brasil as práticas de uma agricultura mais científica, exemplificando 
assim o anseio ilustrado de transformar a ciência em motivo de regozijo e, ao mesmo tempo, utili-
dade pública. Isto é, em instrumento de intervenção e aperfeiçoamento da realidade. Além disso, 
esta tentativa de disseminação de conhecimentos teórico-práticos sugere um provável expediente 
de uma política econômica portuguesa voltada para o desenvolvimento do sistema de exploração 
colonial do Brasil.
A comunicação que propomos tem como objetivo apresentar os resultados preliminares de uma 
pesquisa de mestrado intitulada O Fazendeiro do Brazil: Páginas de um pensamento diretivo no 
renovado Sistema Colonial do Atlântico Português do século XVIII que, grosso modo, se baseia no 
supracitado modelo interpretativo.

Leonardo Cândido Rolim (Universidade de São Paulo)
• Projetos de colonização para os sertões do norte no “Roteiro do Maranhão a Goiás pela 

capitania do Piauí” (c. 1770 – c. 1790)
O “Roteiro do Maranhão a Goiás pela capitania do Piauí”, documento anônimo que data da se-
gunda metade do século XVIII, constituiu-se depois de sua “descoberta” por Capistrano de Abreu 
como uma das principais fontes para a os pesquisadores do período colonial. Existem dois ma-
nuscritos deste documento. Um deles encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e o 
outro na Academia Real das Ciências de Lisboa, os dois em Portugal. De maneira geral o “Roteiro...”, 
gênero comum na colônia a partir dos setecentos, traz informações sobre o percurso de um via-
jante (?) que parte de São Luís e, pelo sertão do Piauí e do Tocantins, chega à capitania de Goiás. 
Consideramos, no entanto, que este texto vai além de um simples roteiro no século XVIII. Ele traz 
informação que vão desde o número de fazendas, distância percorrida em léguas, anotações sobre 
rios, serras, lagoas, etc. Seguem também dados sobre as vilas da capitania do Piauí, os limites desta 
capitania, seu comércio. Todavia, a parte do documento que interessa mais nesta comunicação é 
o projeto proposto pelo autor para os sertões por ele visitados. Nesse momento do texto, o anô-
nimo faz considerações sobre como deveria ser a exploração naquela região da colônia e propõe 
medidas para “reduzir à prática” o projeto. Além disso, apresenta alguns obstáculos e prejuízos que 
poderiam aparecer na medida em que o projeto fosse posto em prática. O objetivo desta comuni-
cação é sistematizar questões sobre o “Roteiro...” e problematizar, de maneira preliminar, esta fonte.
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084. Impérios Ibéricos no Antigo Regime: política, sociedade e cultura
Coordenação: Francisco Carlos Cardoso Cosentino e Mônica da Silva Ribeiro

Resumo: Esse simpósio pretende ser espaço de debate para pesquisas sobre a administração, a go-
vernação, a vida social e cultural nos reinos e no ultramar dos impérios ibéricos durante o Antigo 
Regime. Propõe-se a debater inclusive suas interfaces com a cultura e a economia, nas monarquias 
ibéricas e no seu mundo ultramarino ibérico atlântico e oriental.
Justificativa: Um dos principais pontos sublinhados pelas atuais perspectivas de pesquisa históri-
ca ressalta que os impérios ultramarinos na forma de ser da sua administração, governação e vida 
social no ultramar português e espanhol reproduzem as estruturas que dão forma e conteúdo ao 
Antigo Regime vivenciado por essas monarquias na Europa. Por outro lado, ao considerarem as ca-
racterísticas essenciais da sociedade portuguesa e espanhola nos Tempos Modernos, as pesquisas 
indicam a natureza pluricontinental e compósita da monarquia portuguesa e espanhola embala-
das por uma ordem sinodal, corporativa e jurisdicional que caracteriza, dá vida e dinâmica ao seu 
Antigo Regime 
Para melhor analisar todas essas questões e outras correlatas, esse simpósio temático, proposto 
pelo grupo de pesquisa certificado pelo CNPq do mesmo nome, propõe-se a discutir os elementos 
constitutivos e as formas de pensar o político nas e das monarquias ibéricas e as singularidades de 
suas conquistas ultramarinas, seja nos seus elementos próprios e constitutivos da vida no mundo 
atlântico ibérico, seja enfatizando a natureza e tessitura das redes sócio-políticas e governativas, 
bem como resgatando determinadas hierarquias e trajetórias sociais que conferiam materialidade 
e governabilidade aos espaços ultramarinos desses impérios. Entende também, que o estudo e a 
pesquisa dos aspectos políticos estão intimamente vinculados com a cultura, a sociedade e a eco-
nomia, articulações essenciais para a compreensão das dinâmicas que movem o Antigo Regime 
nas monarquias ibéricas e nas suas conquistas.
Por isso, esse simpósio pretende ser espaço de debate para pesquisas sobre a administração, a go-
vernação, a vida social e cultural no ultramar dos impérios ultramarinos ibéricos durante o Antigo 
Regime. Assim, esse simpósio propõe debater: 1) A governação nas conquistas Ultramarinas, a 
administração, os conflitos e a negociação política, as redes sociais e administrativas construídas, 
as trajetórias e as carreiras político-administrativas; 2) As monarquias ibéricas no Antigo Regime, a 
monarquia compósita espanhola e a pluricontinental portuguesa, a União Ibérica, a ordem sinodal 
dominante, a organização e dinâmica da sociedade de corte no ultramar; 3) O Mundo ultramarino 
Atlântico e oriental, as viagens, a expansão e as conquistas ultramarinas, a cultura e organização 
social e os relatos de viagem sobre a América, a África e a Ásia.

Lucimeire da Silva Oliveira (PCI-CHC/MAST)
• Negociantes versus homens bons: disputas entre elites na Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro no século XVIII.
Estudos sobre a sociedade escravista colonial têm mostrado que o Rio de Janeiro da virada do sécu-
lo XVII para o XVIII passou por uma série de mudanças que o transformou em uma das principais 
cidades do Império ultramarino português. A descoberta de ouro no interior do Brasil em fins do 
século XVII e o consequente incremento do tráfico de escravos, refletiram diretamente na econo-
mia da cidade, influenciando o crescimento da atividade comercial e o aparecimento de uma nova 
elite de origem e, sobretudo, de estratégias muito diversas daquelas da antiga elite senhorial: os 
homens de negócio.
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Ao longo do século XVIII, tal grupo foi gradualmente diferenciando-se da elite agrária, se fortale-
ceu economicamente e passou a ter uma esfera própria de ação, controlando o mercado de bens 
urbanos, de crédito e principalmente o comércio de escravos. Dessa maneira, podemos perceber 
a multiplicação da presença desses indivíduos nas fontes, que salta de 24 na década de 1700, para 
173 na década de 1750. 
A valorização e o crescimento da representatividade desses negociantes de grosso trato na socie-
dade provocaram mudanças também na composição da elite local que passará por um processo 
de acomodação. A consolidação dos negociantes nessa sociedade fez com que se julgassem capa-
zes de interferir não apenas na esfera econômica, mas também na esfera política da cidade. Inte-
resses divergentes converteram-se logo em disputas por poder político entre a nobreza da terra 
e os negociantes. Nesse sentido, ao longo de todo século XVIII a Câmara Municipal será um dos 
principais palcos dessas querelas.
As câmaras foram o modelo utilizado em quase todo o Império português para a organização 
local de suas conquistas. Elas seriam essenciais para a formação e para a manutenção do Império 
ultramarino e constituindo-se nas bases da sociedade colonial portuguesa. Nas colônias eram as 
câmaras os órgãos que gerenciavam boa parcela das defesas, das rendas, tributos e donativos im-
postos pela coroa portuguesa. Além de mediadoras do Império colonial português, as câmaras 
foram o principal órgão de representação política local, instituição determinante para a criação e 
manutenção das elites locais e constante alvo de disputas.
Dessa maneira, a presente comunicação busca analisar uma série de disputas entre a elite senhorial 
e os negociantes de grosso trato ocorridas no interior da Câmara municipal do Rio de Janeiro ao 
longo do século XVIII. Após enfrentar uma grande resistência da elite senhorial, esses negociantes 
vão conseguir integrar o quadro de membros da Câmara, chegando a representar 50% do total 
de indivíduos que foram eleitos para vereadores no Senado na década de 1770, ocupando assim a 
esfera mais alta da elite local.

Mariana de Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• A vila e a câmara: o processo de institucionalização e o cotidiano administrativo na Vila do 

Sabará na primeira metade do século XVIII
O objetivo da comunicação é procurar entender o significado do poder no contexto do Império 
Português, suas dimensões, bem como sua institucionalização. Buscaremos discutir como e de que 
maneira o rei se fazia presente no cotidiano dos colonos, pensando mais detidamente na Vila de 
Sabará e suas particularidades, na primeira metade do século XVIII. Procuraremos assim refletir 
mais detidamente sobre a escolha da localidade enquanto sede administrativa da Comarca em 
relação as políticas metropolitanas de controle da região ao longo dos descobertos. Para tanto, 
usaremos a produção bibliográfica já existente sobre a temática do poder de forma mais ampla, da 
inserção do aparelho administrativo e judiciário real e ocupação das minas quando dos primeiro 
achados auríferos, além das fontes primárias presentes no Arquivo Histórico Ultramarino, nomea-
damente cartas, petições, requerimentos, decretos, entre outros. 
Ainda em um exame quantitativo e qualitativo das correspondências emitidas e enviadas da Câ-
mara de Vila do Sabará ao Conselho Ultramarino e as que enviadas por outros oficias régios fora 
do senado da câmara, mas que tratem da mesma, tentaremos entender a principal indagação do 
nosso projeto de mestrado: a existência ou não de um espaço de flexibilidade e negociação por 
parte da administração local, mesmo num contexto de rigidez das políticas e atitudes dos órgãos 
centrais da Coroa, e como ele se deu.
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Beatriz Catão Cruz Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• A procissão de Corpus Christi e os ourives. Lisboa e Porto, século XVII- XVIII.

A discussão sobre a participação dos oficiais mecânicos na procissão de Corpus Christi vem de 
longa data, podendo ser remetida ao reinado de D. João I (1385-1483) em Portugal. Na documen-
tação portuguesa, há registros sobre o assunto no século XVI, XVII e XVIII. A proposta é analisar um 
conjunto de documentos selecionados no Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa e no Arquivo 
Municipal do Porto sobre os ourives, que parecem constituir uma espécie de pomo de discórdia 
entre diversos grupos no rito. A documentação de Lisboa coincide com a regência de D. Luísa de 
Gusmão (1656-1662), atravessando o governo efetivo de D. Afonso VI (1662- 1669) e o governo de 
D. Pedro II (1669 – 1683), antes da morte do primeiro, ocorrida em 1683. Enquanto o documento 
principal sobre a cidade do Porto antecede a Restauração, coincidindo com o governo de Felipe III 
(1621-1640). A partir da documentação selecionada é possível ampliar a reflexão sobre os ofícios 
(ou mesteres), o ritual do Corpo de Deus e especificamente, da relação entre os ourives e a procis-
são, considerando-se que os rituais são sistemas elaborados de negociação entre diferentes grupos 
sociais. Algumas questões poderão ser encaminhadas: qual o status desses ofícios na sociedade 
portuguesa, a julgar pelas demandas colocadas na documentação? como costumavam compa-
recer à procissão? Qual a importância desses ofícios relativamente a outros nas cidades? Há dife-
renças substantivas entre as procissões das cidades e ao longo do tempo? Em termos gerais, a co-
municação dá continuidade a uma perspectiva comparativa entre cidades proposta no projeto de 
pesquisa “Os artífices e as festas. Corpus Christi em Lisboa, Porto e Rio de Janeiro no século XVIII”.

Yuri Sócrates Saleh Hichmeh (Colégio Pontagrossense Sepam)
• O trauma católico no Japão do século XVII: a apostasia de Fabian Fukan e a legitimação à 

perseguição nipônica ao cristianismo
No ano de 1639 as relações luso-nipônicas foram oficialmente encerradas pelo emergente poder 
político da família Tokugawa. O Shogun e seus representantes elencavam como principal razão 
para o traumático fim do chamado “Século Cristão do Japão” o notável avanço do cristianismo 
em solo japonês, que, para as autoridades do arquipélago, poderia corromper a população, vol-
tando-a contra os governantes legítimos. Esta pesquisa tem como foco a análise das produções 
do estudioso japonês Fabian Fukan (1565-1621), que se converteu ao cristianismo ainda jovem e 
estudou em meio à Companhia de Jesus. Fukan deixou duas obras originais que dizem respeito ao 
catolicismo, sendo a primeira intitulada O diálogo de Myotei (1605), na qual apresenta dialogica-
mente os ensinamentos cristãos, fazendo referências à Bíblia e opondo tais informações às práticas 
e ensinamentos budista, confucionista e xintoísta. A segunda obra do estudioso, O Deus destruído 
(1620), entretanto, chama a atenção pelo seu teor anticristão, refletindo a apostasia do autor e 
lançando diversas das bases doutrinárias que viriam a legitimar o processo de perseguição sobre o 
cristianismo e seus adeptos. Assim, propõe-se para este trabalho uma abordagem dialógica acerca 
destas produções específicas de Fabian Fukan, primando pela análise dos seus conteúdos em meio 
aos seus contextos de redação, com vistas a identificar a formação das bases teóricas legitimadoras 
da marginalização e perseguição nipônica ao cristianismo. Para tanto, o trabalho é amparado por 
cânones da historiografia ocidental acerca das expansões ultramarinas, bem como por estudos 
recentes sobre a missionação no Japão e os seus reflexos. Além das fontes elencadas acima, analisa-
das a partir do idioma japonês, o trabalho dialoga com documentos ocidentais, como epistolário 
jesuítico e de navegadores ocidentais do recorte temporal destacado.
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Fernanda Vinagre Ferreira (UNIRIO)
• Igreja e sociedade no mundo colonial: a ampliação do clero secular no bispado de D. 

Francisco de São Jerônimo (1702-1721)
Através de um levantamento da documentação referente ao bispado do Rio de Janeiro, é possível 
identificar um aumento vertiginoso no número de processos de habilitação sacerdotal encontra-
dos, demonstrando que mais indivíduos buscavam fazer parte dos quadros clericais nas primeiras 
décadas do século XVIII – período em que D. Francisco de São Jerônimo foi bispo. É possível obser-
var que no período de atuação de D. Francisco como bispo do Rio de Janeiro, a quantidade destes 
processos atinge um valor maior que o dobro dos encontrados no período de seu antecessor, D. 
José de Barros Alarcão. Este aumento poderia se caracterizar como tendência a partir de D. Francis-
co, o que não acontece, uma vez que sofre uma queda abrupta com D. Antonio de Guadalupe, seu 
sucessor. Isto nos leva a crer que políticas específicas de ordenação eram tomadas por cada bispo 
de maneira distinta.
Dada a grande importância relativa ao início do século XVIII, a expansão no número daqueles pro-
cessos pode ter feito parte de uma política do bispo favorável à formação de um clero nativo, uma 
vez que a maioria dos processos existentes – chegando, até o momento, a mais de 70% dos casos 
encontrados – era referente a indivíduos nascidos na colônia. 
Como até 1745 a região das Minas estava submetida ao bispado do Rio de Janeiro, é de fundamen-
tal importância a ligação entre as descobertas do ouro, o crescimento populacional consequente e 
também o crescimento dos quadros eclesiásticos. Além do aumento no número de ordenações, no 
período em que D. Francisco de São Jerônimo foi bispo também foram criadas inúmeras paróquias. 
Entendendo que a Igreja pode ter atuado como um braço no processo colonizador, as ampliações 
da malha paroquial e das ordenações, portanto, podem se constituir em dados significativos ca-
pazes de identificar certa pretensão por maior inserção na sociedade, além de maior preocupação 
com as tentativas de controle da colônia, uma vez que sua importância crescia cada vez mais nos 
quadros do império português.

Ana Paula Pereira Costa (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri)
• Tropas de homens de cor na região dos diamantes. Serro Frio, século XVIII

As ações e manifestações envolvendo militares nos vastos espaços da América portuguesa duran-
te o período colonial vêm sendo objeto de estudos em uma perspectiva renovada. Uma questão 
oriunda desse debate, e que se articula com o revisionismo perpetrado desde os anos de 1980 em 
torno da análise da sociedade colonial brasileira e da escravidão africana nesse território, se refere 
a presença de homens de cor no universo bélico do império lusitano. O presente trabalho objetiva 
analisar a experiência e mobilização de homens de cor vinculados a esfera militar em variados ser-
viços de manutenção da ordem pública em um território que teve sua origem ligada às atividades 
de exploração do ouro e de pedras preciosas e que, portanto, foi marcado por um contexto de 
tensões e constantes mudanças econômicas, políticas, sociais e territoriais, a saber: a comarca de 
Serro Frio no século XVIII.

Ana Paula Cabral Tostes (Secretaria Municipal de Educação - RJ)
• “Raça” e “cor” no debate sobre escravidão na América portuguesa.

Em trabalhos recentes sobre a escravidão nas Américas e o pós-abolição, categorias como “raça” e 
“relações raciais” tem sido ativadas com certa frequência. A princípio, sugerindo um novo olhar e 
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uma nova interpretação para tais categorias, esses trabalhos as têm agenciado como mecanismos 
fundamentais para o entendimento da dinâmica social escravista, com destaque para as classifica-
ções de “cor” – muito utilizadas em diferentes áreas de conquista portuguesa e também espanhola 
– e para os processos de impedimento – a cargos, títulos e demais benesses – postos a determi-
nados sujeitos, cuja experiência ou a família estava ligada à escravidão. Preocupada em analisar o 
caráter social das classificações de “cor” no contexto do Rio de Janeiro do século XVIII, venho por 
meio desta comunicação, apresentar algumas considerações sobre esse debate, avaliando em que 
medida categorias como “raça”, “racismo”, “relações raciais”, “impureza”, “qualidade”, entre outros, 
tem sido agenciados e discutidos em seus conteúdos e na sua aplicabilidade histórica.

Hugo Coelho Vieira (UFRPE)
• As relações e influências da elite ibérica na circulação e trajetória dos militares na capitania 

de Pernambuco e no Atlântico Sul durante os anos de 1630 a 1670.
Esta comunicação apresentará parte do Projeto de Pesquisa denominado Entre o lucro, a espada 
e a coroa: as relações e trajetórias da elite ibérica na circulação dos militares no Atlântico Sul, de 
1630 a 1670, aprovado no fim do ano de 2014, no Programa de Pós-graduação em História da Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFPE). A pesquisa busca investigar as relações e influências da 
“elite ibérica” na circulação de pessoas, especialmente da gente de guerra (dos “militares”) durante 
a História da Guerra de Pernambuco, período denominado pela historiografia de Brasil Holandês, 
bem como pesquisar as trajetórias dessa elite no Post Bellum e após a restauração portuguesa de 
1640, buscando compreender suas relações de interesse com o trato de escravos e o comércio no 
Atlântico Sul. Portanto, nosso intento pretende estudar as relações da elite portuguesa e espanho-
la com a mobilidade social dos homens de guerra, os escravos e o comércio em uma perspectiva 
multifacetada, diante da complexidade que se exige para entender as interações que ocorreram no 
Mundo Atlântico, suas relações de força e de interesses político. Desta maneira, pretendemos ana-
lisar a influência da elite ibérica na circulação e organização das expedições militares que tinham 
como objetivo a retomada da capitania de Pernambuco e pesquisar como depois da retomada da 
capitania pelos portugueses a “elite” recompôs suas trajetórias e continuou interagindo politica-
mente com as coroas portuguesas e espanholas e com as redes de comércio no Atlântico. O caso 
de figuras como Duarte de Albuquerque Coelho é interessante para pesquisar o papel desses per-
sonagens na circulação de pessoas e da gente de guerra, bem como analisar os interesses políticos e 
financeiros que existiam por parte da elite no Atlântico Sul. Duarte de Albuquerque Coelho nasceu 
em 1591, foi o quarto donatário de Pernambuco, tomou posse da Capitania em 2 de julho de 1603, 
mas só chegou em Pernambuco em 21 de setembro de 1631 para lutar contra a WIC, foi sucessor 
da linha familiar iniciada pelo avô Duarte Coelho Pereira, mas não ficou do lado português após a 
Restauração da Independência por D. João IV em 1640. Por outro lado, seu irmão Matias Coelho, 
além de chefe militar em Pernambuco comandou também as tropas portuguesas no Alentejo tra-
vadas contra a Espanha, ficando conhecido pela vitória da batalha no Montijo em 1644. Duarte 
Coelho influenciou na Guerra de Pernambuco e possuía interesses políticos e comerciais na capi-
tania que perpassavam conexões com o Atlântico Sul, mas enquanto seu irmão ficou ao lado dos 
portugueses (Matias) ele ficou ao lado dos espanhóis após a ruptura da União Ibérica. Investigar 
essas trajetórias são importantes para compreender as dinâmicas da elite no Antigo Regime, suas 
influência no Mundo Atlântico.

Francisco Carlos Cardoso Cosentino (Universidade Federal de Viçosa)
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• Governando o Estado do Brasil no século XVII: governo geral, capitanias e Câmaras.
Os governadores gerais representavam o soberano na conquista e exerciam uma posição proemi-
nente na ordem política-administrativa do Estado do Brasil. Por isso, atuaram como o principal 
interlocutor do monarca e dos conselhos régios superiores da monarquia e se constituíram na prin-
cipal instância de poder reinol dessa conquista ultramarina, os principais interlocutores e gestores 
dos outros espaços de poder, as capitanias e as câmaras, respeitando, entretanto, as jurisdições 
desses outros poderes. 
Nossa comunicação pretende, por meio da análise da dinâmica da governação, dimensionar efe-
tivamente, em situações políticas reais, os poderes e atribuições dos governadores gerais, dos go-
vernadores de capitanias e das Câmaras Municipais entre 1654 e 1682, compreendendo que entre 
os governadores gerais e os governadores das capitanias principais e capitães mores das capitanias 
anexas, assim como, com as Câmaras Municipais, particularmente as cabeças do Estado do Brasil 
e das capitanias, havia intensa comunicação, interlocução e cobrança, atitudes típicas do exercício 
da governação, num contexto de Antigo Regime, onde, apesar de manterem seus espaços jurisdi-
cionais próprios, eram os governadores, capitães mores e Câmaras, instâncias de poder subordi-
nadas ao governador geral. Assim, nosso trabalho pretende apresentar conclusões preliminares de 
pesquisa em andamento, que reconstroem os mecanismos e os processos de decisão adotados du-
rante o período de governo de D. Jerônimo de Ataíde (1654-1657); Francisco Barreto de Meneses 
(1657-1663); D. Vasco Mascarenhas (1663-1667); Alexandre de Souza Freire (1667-1671); Afonso 
Furtado de Mendonça (1671-1675); e, Roque da Costa Barreto (1678-1682).

Mônica da Silva Ribeiro (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• O governo de Salvador Correia de Sá e Benevides em tempos de Repartição do Sul (1658-

1662)
A divisão do Estado do Brasil em duas partes foi expediente ao qual, em determinadas ocasiões, a 
Coroa portuguesa lançou mão, visando atingir algumas metas específicas. Tal divisão é trabalhada 
dentro da perspectiva da criação da Repartição do Sul. Nesse trabalho, iremos analisar o último 
período em que a mesma foi instalada, que ocorreu entre 1658 e 1662. Por carta de nomeação de 
17 de setembro de 1658, as capitanias do sul passaram para a autoridade de Salvador Correia de Sá 
e Benevides, então denominado governador geral da Repartição do Sul.
Nesse sentido, buscaremos verificar as especificidades da segunda metade do século XVII, que le-
varam Portugal a recorrer mais uma vez a essa estratégia administrativa, bem como a importância 
do escolhido para o cargo: Salvador Correia de Sá e Benevides, que já havia governado a capitania 
do Rio de Janeiro por duas ocasiões.
Em 1663 extinguiu-se a extensão jurisdicional, mas, apesar disso, podemos verificar que a impor-
tância na América portuguesa da região centro-sul – em especial do Rio de Janeiro – foi mantida, 
sendo que, entre as décadas de 1660 e 1680, o papel da capitania fluminense mostrava-se ainda 
mais proeminente, por causa da contínua busca por metais preciosos, da expansão geográfica no 
centro-sul do território, dos reflexos das guerras europeias e da demarcação de fronteiras meridio-
nais, o que culminou com a fundação da Colônia do Sacramento.

Fabiano Vilaça dos Santos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Governadores e capitães-generais do Estado do Maranhão na primeira metade do século 

XVIII: recrutamento e circulação no Império português
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A comunicação apresenta resultados parciais de uma investigação sobre as trajetórias sociais e 
administrativas de oito governadores e capitães-generais do Estado do Maranhão e Grão-Pará, 
entre 1702 e 1751. Região de fronteira vasta, indefinida e alvo de tensões e disputas, o Estado do 
Maranhão estava diretamente subordinado a Lisboa e separado da jurisdição do Governo Geral do 
Estado do Brasil. A repartição compreendia, na primeira metade do século XVIII, a capitania subal-
terna do Grão-Pará, a do Piauí (organizada administrativamente apenas a partir de 1758-59) e al-
gumas donatarias privadas. Para o cargo de governador e capitão-general do Estado do Maranhão 
eram recrutados indivíduos com reconhecida experiência militar, provenientes, em geral, da elite 
senhorial e provincial do Reino. A primeira parte do trabalho aborda aspectos relacionados ao re-
crutamento dos agentes da governança: perfil social (origem, estado civil, idade), formação (militar 
e intelectual), tradição familiar de préstimos à monarquia e experiências pessoais no Real Serviço. 
A possibilidade da ação de redes institucionais e de parentesco nas trajetórias dos administradores 
coloniais será considerada nos casos em que há elementos para tal discussão. A segunda parte da 
exposição privilegia os circuitos governativos, nos quais o Estado do Maranhão aparece como pon-
to de partida ou culminante das carreiras dos oito personagens. Pretende-se esboçar uma análise 
desses deslocamentos, que envolveram as capitanias da Paraíba, de Pernambuco e do Rio de Ja-
neiro, a Ilha da Madeira e Mazagão, associando-os aos perfis dos governadores e capitães-generais.

Marcello José Gomes Loureiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ))
• O governo por Conselhos na monarquia portuguesa do pós-Restauração: algumas notas de 

pesquisa
Após a Restauração de dezembro de 1640, o tema do governo por Conselhos Superiores (ou Tribu-
nais) era recorrente na governação da monarquia pluricontinental portuguesa. Na verdade, trata-
se de uma maneira de governar típica das monarquias ibéricas, sobretudo nos séculos XVI e XVII. 
A intenção desta comunicação é sublinhar alguns aspectos centrais dessa governação. Ela tem por 
propósito não apenas evidenciar a importância do governo por Conselhos na monarquia portu-
guesa, mas também vincular esse modo de deliberação à ideia de monarquia pactuada. O período 
escolhido se refere aos anos seguintes à Restauração (1640-1668).

Hugo André Flores Fernandes Araújo
• Reordenando os poderes, definindo as jurisdições: a governação do Estado do Brasil na 

segunda metade o século XVII
A capitulação dos holandeses do Estado do Brasil em 1654 foi um marco incontestável para a dinâ-
mica política da América Portuguesa, iniciando um período de reordenamento dos poderes e ju-
risdições. A iniciativa empreendida pela Coroa e seus órgãos consultivos foi um processo mediado 
diretamente pelo governo geral. Neste cenário é possível observar a crescente importância política 
do Estado do Brasil, que passou por uma fase de ampliação e refinamento das jurisdições e poderes 
do governo geral e dos governos de capitania, através da emissão de vários regimentos que visam 
reordenar os poderes, os ofícios e as jurisdições. A fim de perceber a complexidade deste cenário 
analisaremos a relação entre o governo geral e as autoridades políticas das principais capitanias 
do Estado do Brasil: Pernambuco e Rio de Janeiro. Neste sentido analisaremos os regimentos dos 
governadores gerais que foram emitidos entre 1642 e 1677 (Regimento de Antônio Teles da Silva 
de 1642, Regimento de Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça de 1671 e o Regimento de 
Roque da Costa Barreto de 1677), bem como os regimentos que buscaram definir os poderes dos 
capitães mores e governadores de capitanias (Regimento dos Capitães-mores de 1663, Regimento 
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dos Governadores de Pernambuco de 1670 e Regimento dos Governadores do Rio de Janeiro de 
1679). Aliado a esta análise da delegação dos poderes, faremos também uma análise da governa-
ção, abordando situações que envolvem a discussão sobre a aplicação destes poderes. Através des-
ta abordagem da governação poderemos compreender as dinâmicas relacionais que sustentam a 
Monarquia Pluricontinental portuguesa, destacando o papel e a importância da negociação entre 
os corpos políticos na América e no Reino. Nossa pesquisa conta com o financiamento da CAPES.

Eduardo Jose Santos Borges (UNEB)
• A Secretaria de Estado do Brasil e o exercício do poder na Bahia colonial.

Essa comunicação é resultante de um trabalho de pesquisa sobre o período em que estiveram 
à frente da Secretaria de Estado do Brasil os membros da família Pires de Carvalho e Albuquer-
que. Entre 1741 e 1808, os Pires de Carvalho e Albuquerque monopolizaram, através da compra, 
o ofício de Secretario de Estado do Brasil. Membros de uma família rica e poderosa, proprietária 
de engenhos e diversos ofícios, os Pires de Carvalho e Albuquerque fizeram de seu período frente 
à Secretaria de Estado um estratégico espaço de legitimidade de poder. Um estudo mais deta-
lhado das ações da Secretaria de Estado quando esteve sob o domínio dos Pires de Carvalho e 
Albuquerque, nos permitiu perceber que ainda que se tratasse de funções, em última instância, 
de perfil burocrático, não poderia ser despossuída de poder pois ao tornar-se fiel depositário dos 
arquivos e do expediente régio, atribuiu a quem o exerceu, importante lugar de “centralidade” 
política. Acompanhar o período em que os Pires de Carvalho e Albuquerque estiveram à frente da 
Secretaria de Estado nos permitiu analisar e fazer emergir historicamente o papel dessa instituição 
no cotidiano de poder da Colônia, e ao mesmo tempo, perceber o impacto do exercício do ofício 
na legitimação social daqueles que o exerceram. O valor estratégico do exercício do cargo se dava 
pelo fato de que através dele passavam todas as informações inerentes ao exercício cotidiano da 
máquina burocrática da administração colonial. O secretário era o centro para onde convergiam e 
de onde partiam boa parte das decisões pois cabia a ele validar e conferir legitimidade aos diversos 
tipos de documentos produzidos no âmbito da administração. Em termos burocráticos é mais do 
que evidente a centralidade política da Secretaria de Estado. A grande quantidade de informações 
geradas a partir dos diversos atos administrativos, tanto do governo como das outras instituições 
de poder presentes na Colônia, tendiam a transformar-se em registros escritos configurando uma 
gama abrangente de tipologia documental. Um básico levantamento dessa tipologia nos permi-
tiu identificar o seguinte panorama documental produzidos no âmbito da secretaria: Certidões, 
Cartas, Mapas, Autos de Devassas, Autos de Posses, Ofícios, Provisões, Requerimentos, Atestados, 
Atas de reuniões e Fés de Ofícios. Além disso, mais do que o poder advindo do controle burocrá-
tico, servia também, o ofício, como uma importante fonte de renda para quem o exercia. Poder 
político e fonte de renda, esse binômio, representado pela Secretaria de Estado, reverteu, a quem o 
controlava, poderes suficientes para legitimar-se política e socialmente na hierarquizante estrutura 
da sociedade colonial.

Janice Correa da Silva
• A dinâmica das relações sociais e de poder no sertão paraibano: os embates entre o Capitão 

Mor Francisco de Arruda Câmara e Jerônimo José de Melo e Castro (segunda metade do séc. 
XVIII)
Este trabalho procura discutir as relações sociais e de poder no sertão da Paraíba, na segunda me-
tade do século XVIII. De modo mais específico, analisa as querelas travadas entre o capitão mor da 
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vila de Pombal (sertão da Paraíba), Francisco de Arruda Câmara e o governador da Paraíba Jerôni-
mo José de Melo e Castro. Desse modo, se busca destacar os vínculos de amizade e reciprocidade 
estabelecidos entre os componentes da elite local sertaneja, como também as disputas e conflitos 
travados entre esta mesma elite e o poder central. No que tange aos aspectos teóricos, o trabalho 
será apoiado pela Nova História Política e, dentro desse campo, pela discussão do conceito de 
Cultura Política. Além disso, outras discussões teóricas também guiarão o trabalho, como as que 
dizem respeito ao patrimonialismo e ao poder. A documentação que será utilizada consiste em 
ofícios, cartas e requerimentos do Arquivo Histórico Ultramarino.

Alexandre Gonçalves do Bonfim
• Donatarias no Brasil pós-governo geral: um estudo comparativo (1556-1665)

As primeiras capitanias donatárias foram instituídas na América portuguesa na década de 1530 
como forma de dinamizar a colonização deste território. Todavia poucas capitanias conseguiram 
empreender uma colonização satisfatória em seus territórios, tanto que em 1549 o governo geral 
foi instalado na Capitania Real da Baía (comprada da família do antigo capitão Francisco Pereira 
Coutinho, morto pelos tupinambá em 1546) centralizando a administração da porção portuguesa 
na América e se sobrepondo as donatarias na hierarquia da administração da América lusa. Porém, 
mesmo com o governo geral, a Coroa portuguesa não deixou de ter as capitanias hereditárias em 
conta, tanto que além de pontuar no regimento do governador que este devia auxiliar os capitães 
donatários na defesa e incentivo à colonização das terras, a metrópole criou outras donatarias na 
América portuguesa, sendo as capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu (localizadas 
na Baía de Todos os Santos e no seu entorno) as primeiras doadas após o estabelecimento do 
governo geral nos anos de 1556 e 1565, respectivamente. O objetivo desse estudo é entender o 
processo de instituição dessas capitanias comparando-o com o processo de instituição de outras 
donatarias doadas após o governo geral como as capitanias doadas no Estado do Maranhão no 
século XVII (Cumã ou Tapuitapera, Caeté, Cametá, Cabo do Norte e Joanes, instituídas entre 1620 
e 1665). Através da análise das cartas de doação e forais e cartas de confirmação das capitanias em 
questão, bem como outros documentos referentes às mesmas, procura-se, nesse trabalho, levantar 
questões como o acesso às terras dentro das capitanias, qual era a posição social dos donatários e 
a ligação dos mesmos com a Coroa e como as capitanias em questão dialogavam com o contexto 
da administração da América em que estavam inseridas. Tudo isso será importante para procurar-
mos compreender como o instituto das capitanias donatárias era encarado pela administração da 
Coroa portuguesa após a instalação do governo geral em sua parte na América.

Luciana Mendes Gandelman (Universidade Federal Rural do RIo de Janeiro)
• Crédito e caridade: o livro de contas de João de Mattos de Aguiar e as relações de poder na 

Bahia do século XVII
João de Mattos de Aguiar, financista reinol radicado na Bahia, morreu no ano de 1700 deixando 
entre seus documentos um testamento e um livro de contas. Analisado isoladamente, seu livro de 
contas aponta para as relações econômicas no Recôncavo baiano seiscentista e sua intensa ativi-
dade creditícia. Ao ser contrastado com seu testamento, entretanto, seu livro de contas permite 
visualizar um complexo contexto político-religioso-econômico pertinente ao período moderno. A 
presente comunicação pretende abordar esse contexto e suas implicações.

Nauk Maria de Jesus (Universidade Federal da Grande Dourados)
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• Negociações, fraudes e comércio: o auto de devassa aberto contra o governador João de 
Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres na capitania de Mato Grosso (1789-1796)
O ouvidor Francisco Lopes de Sousa Ribeiro de Farias Lemos foi nomeado para servir na capitania 
de Mato Grosso em 1794, tendo anexo o ofício de provedor das fazendas dos defuntos e ausentes, 
capelas e resíduos da capitania de Mato Grosso, que se encontrava vago naquela circunstância. No 
ano de 1799 ele foi incumbido pelo Secretário de Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho, 
de averiguar o enriquecimento do governador João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres por 
meio da abertura de um auto de devassa. Esse documento é longo, constituído por ofícios, diversos 
anexos, pelo testamento e inventário do governador, assim como pelos depoimentos de quarenta 
e duas testemunhas. Os dados apresentados na devassa nos colocam diante de um universo mar-
cado por irregularidades administrativas, fraudes na fazenda real, comércio realizado pela principal 
autoridade da capitania e da administração da justiça. Assim, nosso objetivo será apresentar alguns 
dados da devassa aberta contra o governador João de Albuquerque, que continuou as práticas 
comerciais realizadas pelo seu irmão e antecessor Luís de Albuquerque, assim como trazer à tona 
a figura dos comerciantes.

Ana Paula Medicci (Universidade Federal da Bahia)
• Interesses locais e interesses reinóis na arrematação dos dízimos reais na América 

Portuguesa durante a década de 1790: os casos das capitanias da Bahia e de São Paulo.
A comunicação estuda, comparativamente, os conflitos relacionados à arrematação dos Dízimos 
Reais na década de 1790 em duas localidades da América portuguesa que, a despeito de apre-
sentarem peso político e expressão econômica distintos, contavam com grupos de poder locais 
envolvidos em múltiplos projetos imperiais em pauta. Trata-se de ponderações relacionadas a uma 
pesquisa em andamento voltada à análise do movimento de injunção entre interesses públicos e 
privados na gestão do Império português do período. Analisa-se o modo como grupos de poder 
radicados nas paragens americanas responderam à pressão de negociantes e agentes administrati-
vos metropolitanos, acolhendo, rechaçando ou se rearticulando frente aos conflitos entre deman-
das político-econômicas locais e do Reino.

Ingrid Silva de Oliveira Leite (Universidade Federal Fluminense)
• Pai e filho em busca de mercês em terras angolanas: a trajetória de Paulo Martins Pinheiro 

de Lacerda e seu filho Félix Pinheiro de Lacerda (fins do século XVIII)
A administração dos enclaves lusitanos em Angola foi marcada pela sua fragilidade, principalmen-
te diante de grupos africanos que causavam conflitos e dificultavam os interesses portugueses. Em 
fins do século XVIII, o porto de Ambriz, era um lugar de comércio entre africanos, ingleses e fran-
ceses. Os portugueses buscavam diminuir a presença estrangeira naquele local. Para isso, realizou 
uma campanha militar contra o Marquesado do Mossulo, um grupo africano que estabelecia o 
comércio com os estrangeiros durante a década de 1790. Chefiando tal campanha, o militar Paulo 
Martins Pinheiro de Lacerda conseguiu realizar uma aliança com o chefe da região, e tal feito foi 
utilizado amplamente pelo militar para conseguir mercês não só para ele, mas para seu filho Félix 
Pinheiro de Lacerda. Nossa apresentação busca mostrar a trajetória de pai e filho em Angola, ba-
seada nos momentos mais marcantes em que ambos usaram seus serviços para obterem favores 
locais e mercês reais. Ao usar de estratégias e da ativação de suas redes pessoais, conseguiram gran-
des objetivos, inclusive a nomeação de Félix Pinheiro de Lacerda como governador de Benguela 
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em 1800.

Ana Lunara da Silva Morais
• Em busca da perpetuação: análise do processo de acumulação e transmissão (ou perda) de 

bens por famílias da açucarocracia, Pernambuco, 1710 - 1780
A partir da comparação de duas famílias, a Carneiro da Cunha e a Guedes Alcoforado, busca-se 
perceber como os membros da açucarocracia articularam seu patrimônio para manter seu status 
nas capitanias do Norte, entre 1710 e 1780, tendo em vista a decadência econômica deste seg-
mento ou de parte dele, na medida em que novos grupos sociais foram também construindo ou 
adquirindo status. Pretende-se analisar o processo de construção, acumulação, e transmissão (ou 
perda) de bens, e das estratégias familiares esquadrinhadas para a sua manutenção social nas capi-
tanias do Norte (Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará). Aponta-se que 
a partir da segunda metade do século XVII, após a restauração, muitos membros da açucarocracia 
passaram a expandir suas atuações políticas e econômicas para outras capitanias adjacentes, sem, 
contudo, perder o contato político ou mesmo deixar de habitar a capitania de Pernambuco. As 
duas famílias, a Carneiro da Cunha e a Guedes Alcoforado, pertenciam à açucarocracia tendo em 
vista as origens, a participação na restauração, a atuação política em Olinda, e a posse de engenhos 
na capitania de Pernambuco. A verificação do processo de acumulação e transmissão (ou perda) 
de bens, dos conflitos ocorridos durante esse processo, e a análise das estratégias esquadrinhadas 
pelas duas famílias referidas para garantir a continuidade de sua linhagem, podem corroborar ou 
mesmo revelar dados importantes acerca das capitanias do Norte no século XVIII. Avaliações estas 
não apenas referentes a suas atividades econômicas como o comércio do açúcar, mas também de 
suas relações e práticas sociais, implicando nos valores atribuídos à família e à casa. Assim, preten-
de-se analisar a trajetória dos Carneiro da Cunha e Guedes Alcoforado no sentido de perceber se 
conseguiram manter seu patrimônio.

Ana Paula Souza Rodrigues (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• Casas, Engenhos e Famílias em freguesias rurais. Freguesia de Santo Antônio de Jacutinga e 

Iguaçu, Rio de Janeiro, Século XVIII.
Neste trabalho irei analisar famílias senhoriais de duas freguesias rurais ao longo do século XVIII, 
período de crescimento e maior produção de açúcar e gêneros alimentícios. Trata-se das freguesias 
de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu e Santo Antônio de Jacutinga, situadas ao fundo do Re-
côncavo da Guanabara, Rio de Janeiro. Deste modo, podemos incluir este estudo no que Braudel 
denominou de longa duração, contraposta a história dos acontecimentos, ou episódica, pois, na 
longa duração, o pesquisador poderá observar as persistências e sobrevivências que ocorrem na 
estrutura social, ou seja, as mudanças sociais. Calcamo-nos na família porque, desde o século XVI, 
de acordo com Gilberto Freyre, ela é o grande fator colonizador do Brasil. Família, bem entendido, 
no sentido lato, que incluía filhos, agregados, escravos, etc. Igualmente o conceito de casa, que não 
significava apenas local de residência, mas, englobava um dos sinônimos de família e os que a com-
punham não eram só os que a habitavam, como também os que estavam ligados a ela por laços 
consanguíneos, parentesco espiritual e por afinidade. 
O objetivo é identificar as famílias senhoriais destas freguesias (detentoras de engenhos), analisar 
as estratégias utilizadas para a continuidade delas enquanto famílias pertencentes à elite e como 
atuaram na construção e manutenção de uma monarquia lusa pluricontinental, durante o século 
XVIII. Assim, sublinhar suas ações para sua reprodução social e preservação de seu patrimônio ao 
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longo do tempo, das gerações. Igualmente importante é a análise os aspectos econômicos que ca-
racterizaram a elite nos setecentos, tais como a produção da lavoura alimentícia e de exportação, a 
aquisição de mão-de-obra escrava africana e a participação no comércio de grosso trato. 
Buscar-se-á contribuir para o estudo de potentados locais em territórios não localizados nos cen-
tros dos circuitos políticos e comerciais do Império Português, não obstante a importância cada 
vez maior que a cidade do Rio de Janeiro ganhava no setecentos.

Diana Fernanda Vaz de Melo dos Santos
• Relações de parentesco, vizinhança e compadrio na freguesia agro-mineradora de Catas 

Altas (1712-1750).
O presente trabalho está vinculado ao meu projeto de mestrado, a pesquisa está em fase inicial, 
contudo todos os resultados até então encontrados serão apresentados nesse simpósio. Pretendo 
discutir as relações de parentesco e compadrio na sociedade mineira, mais precisamente em Catas 
Altas, freguesia pertencente ao termo da Vila do Carmo (atual Mariana), vão ser usados como 
fontes principais os registros paroquias de batismo e casamento, da Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição de Catas Altas disponível virtualmente no site Family Search mantido pelos Mórmons. 
A pesquisa está ligada fundamentalmente a idéia de Antigo Regime na administração portuguesa, 
a partir do sistema de mercês e da economia do dom, onde o prestigio e as qualificações do indiví-
duo eram levados em consideração. Mais especificamente no conceito de reciprocidade, onde os 
mecanismos de solidariedade são caracterizados por um projeto social baseado na justiça distribu-
tiva e simultaneamente numa rígida hierarquização social e quem garante o funcionamento ou a 
mediação dessas relações sociais é a Igreja em seu papel de tutora. Neste contexto o compadrio vai 
ser utilizado de várias maneiras pelos grupos sociais como instrumento na formação e consolida-
ção de comunidades, assim como possibilitara o estreitamento das relações entre diferentes estra-
tos sociais. Tais vínculos vão ser criados não apenas em grupos de parentescos consanguíneos, mas 
também na formação de alianças de parentesco fictício ou até mesmo redes de clientela. A propos-
ta dessa pesquisa é identificar e compreender as lógicas de funcionamento das ditas relações em 
Catas Altas, tendo como foco a primeira metade do século XVIII, período de grande efervescência 
econômica e aumento populacional, mas principalmente porque neste período a população está 
se assentando e com isso criando possíveis vínculos afetivos e financeiros. No primeiro momento 
a pesquisa está centrada na formação de bancos de dados e fichas individuais dos paroquianos, 
tendo como foco os vínculos de compadrio estabelecidos entre livres e libertos. Posteriormente 
os indivíduos com maior número de apadrinhamento de filhos ou nubentes na comunidade terão 
suas trajetórias rastreadas em inventários post-mortem, testamentos, processos matrimoniais e 
listas de Quintos Reais (1712-1750).

Mareana Barbosa Gonçalves Mathias da Silva
• A família Rodrigues Aragão: um estudo de caso sobre estratégias sociais do campesinato na 

freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro (1750-1800)
A presente comunicação tem como objeto principal as estratégias familiares engendradas por par-
tidistas e foreiros na freguesia de Jacarepaguá na última década dos setecentos a partir do estudo 
de caso da família Rodrigues Aragão. Parte integrante da Monarquia pluricontinental portuguesa, 
nosso objetivo central é a análise de práticas de aliança do campesinato rural presente em um pe-
riférico espaço, marcado pelos engenhos de açúcar, que fazia parte do principal porto atlântico das 
conquistas lusas. Acreditamos que, através da conjugação da micro-análise italiana com a história 
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serial, conseguimos ilustrar trajetórias de vida em meio à uma sociedade hierarquizada e católica, 
mas cuja sensível mobilidade social, para cima e para baixo, é percebida e compartilhada por estes 
indivíduos que agem, sobretudo, pelas frentes familiares, na busca pela reiteração social de seus 
nomes e pela cotidiana salvação da alma.

Daniela Rabelo Costa Ribeiro Paiva
• As Cortes na Aldeia e as Saudades Portuguesas. Notas sobre a trajetória social e a produção 

literária de Francisco Rodrigues Lobo.
Após a morte de D. Sebastião,iniciou-se uma disputa sucessória ao trono português.Um dos prin-
cipais pretendentes foi Filipe II,que não mediu esforços para unir os reinos ibéricos.O rei espanhol 
convocou juristas,mostrou-se disposto a negociar e não descartou utilizar seu aparato militar.Ao 
obter êxito nessa empreitada,ele ficou mais próximo concretizar o sonho de uma monarquia cató-
lica universal.Porém,os Áustrias não escolheram tornar Lisboa sede da realeza e capital do Império 
Hispânico.A ausência do rei na corte trouxe consequências para todo Portugal.
O desejo de ver Lisboa corte régia outra vez fez com que todos recebessem com entusiasmo a no-
tícia da visita de Filipe III em 1619.Muitos textos foram escritos para a ocasião das festas e cerimô-
nias,que contaram com a participação dos diferentes setores da sociedade portuguesa.Podemos 
citar os poemas de Francisco Rodrigues Lobo,publicados em “La Jornada que La Magestad Catho-
lica del Rey Don Phelippe III” (1623).O autor e seus coetâneos puderam novamente experimentar 
os prazeres de uma vida cortesã com seu rei.O deslumbramento durou pouco.Filipe III partiu dei-
xando os portugueses ainda mais saudosos.
Outro trabalho que se mostrou representativo para o estudo da União Ibérica foi “Corte na aldeia 
e noites de inverno” (1619).O livro alude o processo de migração das aristocracias portuguesas,que 
motivou debates na historiografia.Francisco Rodrigues Lobo explica que Lisboa não oferecia mais 
atrativos aos fidalgos e cortesãos que ali residiam,o que os levou a se deslocarem para as cortes na 
aldeia.Seu protagonista foi um dos nobres que havia pertencido à casa real e que passou a residir 
em Vila Viçosa,onde se passa o enredo do livro.Nas noites de inverno,ele recebeu a visita de ilustres 
convidados com quem conversou sobre os hábitos cortesãos.O objetivo desses diálogos foi preser-
var esses costumes à espera do retorno do rei. 
A escolha do enredo está relacionada com sua trajetória social.Francisco Rodrigues Lobo esteve 
vinculado a algumas dessas cortes provinciais,como a Casa dos Bragança.Não por acaso,ele dedica 
o livro aos membros desse grupo nobiliárquico.A escrita no Antigo Regime assumiu uma impor-
tante função social.No caso,a escrita foi utilizada como forma de agradecimento a hospitalidade 
com que foi recebido em Vila Viçosa e aos préstimos que lhe foram concedidos.
A proposta da comunicação é discutir a trajetória social e a produções literária de Francisco Rodri-
gues Lobo.E,a partir disso,refletir sobre a conjuntura da União Ibérica em Portugal. Não obstante 
ser um dos períodos mais notórios da Época Moderna, uma vez que celebra a integração de duas 
monarquias de dimensões globais,seus estudos permanecem incipientes e alguns assuntos ainda 
não foram explorados.

Thiago Groh de Mello Cesar
• Duarte da Silva: família e negócios em Portugal (1630-1650)

Durante a União Ibérica os cristãos-novos estavam presentes nas mais diversas regiões dos dois rei-
nos e cruzavam as fronteiras deles com facilidade, organizando-se em redes familiares que extrapo-
lavam os limites da Península Ibérica estendendo-se até a Holanda, França, Hamburgo e Península 
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Itálica, como demonstra Bernardo Lopez Belinchon, no texto Família, negócios e sefardismo. Esse 
homens formavam Casa de Negócio, onde a família em seu sentindo amplo era parte do núcleo 
central dessa empresa. Assim, a partir da família e sua organização se estabeleciam os agentes e a 
diversidade de negócios. Essa organização era típica das famílias de cristãos-novos portugueses, de 
modo que desse modo formavam uma estrutura elásticas e suficientemente sólida, para garantir a 
manutenção dos negócios . A família de Duarte da Silva, importante mercador português, se orga-
nizava dentro desse modelo, e se valia dele para realizar seus negócios, no fundo é graças a essa or-
ganização que ele consegue manter seus interesses mesmo preso pela Inquisição. O objetivo dessa 
comunicação é apresentar um pouco da organização familiar dos cristãos-novos e a interferência 
dessa nos negócios, a partir de Duarte da Silva e sua família.

António Maria Caldeira Ribeiro Castro Nunes
• Actores e ritmos da comunicação política na Monarquia hispânica (Córdova e Quito, 1700-

1750)
O presente trabalho tem como foco, partindo dos casos de Quito e Córdova, a comunicação polí-
tica entre o centro político da Monarquia hispânica e as suas periferias. A ideia é, através da análise 
de um município ultramarino e outro peninsular, procurar entender até que ponto a dinâmica da 
correspondência e os intervenientes na mesma seriam diferentes em função do espaço. Acredita-se 
que esta comparação possibilitará um conjunto de matizações que certamente serão um impor-
tante contributo para os debates historiográficos em curso e que opõem modelos de dominação/
dependência e de negociação/autonomia.
Procurar-se-á identificar os principais intervenientes, os ritmos de produção de comunicação, os 
canais de circulação e as temáticas de maior relevo. Crê-se que estes elementos poderão fornecer 
importantes dados sobre as diferenças entre a malha político-administrativa colonial e metropo-
litana espanhola, assim como ajudar a compreender melhor o impacto que o perfil dos diversos 
agentes teria na definição de quais seriam os principais interlocutores da Monarquia nos territó-
rios. A ideia que se defende é a de que existiriam diferenças substantivas neste último aspecto que 
alterariam o grau de participação política dos vários oficiais e instâncias nos dois espaços.

Agata Natalia Bloch (Jones Lang La Salle)
• A criação de “social networking” do Império Português

Meu trabalho tem como objetivo analisar o Império Português do século XVII. A pesquisa desen-
volve o tema de social network entendido como a consciente política de estabelecimento das 
relações duradouras do Império. A ideia de social network desenvolveu-se gradualmente desde 
as negociações comerciais no ultramar português até ao surgimento de redes sociais. Os contatos 
comerciais e as negociações no âmbito socioeconômico levaram para a criação de uma social ne-
twork. A política principal foi movida pelo fato de que os Portugueses iam às colônias ultramarinas 
para ficar e não só para conquistar. O objetivo deles foi se fixar no ultramar.
O surgimento de social network foi baseado nas políticas administrativas e governativas da Coroa 
Portuguesa. A difusão da língua portuguesa foi crucial neste processo tornando este idioma a lín-
gua franca tanto no império português formal quanto no informal. As ações reais foram marcadas 
pela diplomacia e pelas políticas de compromisso, negociações e mediações que contribuíram no 
fortalecimento das relações duradouras no ultramar. A obra religiosa foi essencial na criação de 
social network e as instituições de caridade (Misericórdia) ou religiosas (irmandades) foram de 
grande relevância. Através da aplicação de valores europeus foi possível a criação de know-how, 
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construção das cidades e seus elementos baseados no estilo europeu e o nascimento das artes e 
religiões sincréticas. 
Tudo isso levou à criação da identidade portuguesa ultramarina refletida no sentimento de apego 
dos portugueses às suas colónias. Serão analisados os casos das três cidades grandes do ultramar 
português – Salvador da Bahia, Goa, Macau.
O papel não só discute as principais teorias e as abordagens históricas relacionadas com o assunto, 
mas também fornece uma perspectiva mais ampla de explicar os lugares dos historiadores con-
temporâneos. O trabalho tem por objetivo destacar quais desafios têm os historiadores nos dias de 
hoje e tenta mostrar quais benefícios os mesmos podem ter. A história ganha seu dinamismo com 
seu aspecto multidisciplinar, juntando-se com a sociologia, antropologia ou história da cultura. 
Através de social network do império português e a identidade ultramarina portuguesa pretendo 
mostrar que as relações criadas entre as colónias portuguesas do século XVII podem ser frutíferas 
até aos dias de hoje. Portugueses eram os líderes da política mundial. Construíram um império da 
dimensão global e eram criadores da liderança global. A contínua deslocação de pessoas e pro-
cessos de hibridização levaram a vários fenómenos como convívio global de trocas, influências 
recíprocas e mundialização. O interligado império português se tornou o império transnacional, 
transoceânico, transcontinental e interdependente.

Iverson Geraldo da Silva (Capes)
• Pombal e Malagrida: duas visões sobre o Terremoto de 1755 e o embate entre modernidade e 

tradição
Em 1755 Portugal foi assolado por um terremoto. O mal sobre a terra, está foi a frase que muitos 
usaram para expressar o evento. Muitos relatos foram produzidos sobre o terremoto, tentando 
dar respostas para a tragédia. Ao mesmo tempo, a reconstrução de Lisboa foi tomada como a 
possibilidade de modernização da nação. Nesse sentido, este trágico evento tornou-se um embate 
entre visões tradicionais, inspiradas pela religiosidade de um lado, e por outro lado visões moder-
nas de mundo, inspiradas no iluminismo. Assim, esta comunicação visa analisar este debate entre 
a tradição e a modernidade, através dos textos do Marquês de Pombal e do padre jesuíta Gabriel 
Malagrida.
Do estadista português Sebastião José de Carvalho e Mello, Marquês de Pombal (1699/1782), ana-
lisarei o texto Discurso político sobre as vantagens que o reino de Portugal pode alcançar da sua 
desgraça por ocasião do memorável Terramoto do 1° de novembro de 1755 e Observações secre-
tíssimas do marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, na ocasião da inauguração 
da estátua eqüestre no dia 6 de junho de 1755 e entregues por ele mesmo, oito dias depois, ao 
senhor rei d. José I. Estes textos, contemporâneos ao famoso Terremoto de Lisboa de 1755, abrem 
espaço para a percepção dos elementos tidos como empecilhos para o desenvolvimento da nação 
portuguesa e, por outro lado, apresenta a ideia da construção de um Estado forte e independente 
economicamente, sendo a reconstrução pós-terremoto a oportunidade de recuperara “grandiosi-
dade” de Portugal. Estes textos trazem uma auto promoção de seu governo e das medidas por ele 
perpetradas, caracterizam-se por uma faceta moderna.
Em contra posição a estes textos abordo o padre jesuíta Gabriel Malagrida (1689/1761) com seu 
texto Juízo sobre as causas do terremoto de Lisboa de 1755 por acreditar que este trava um debate 
com Pombal acerca das causas do terremoto de Lisboa de 1755. Uma análise conjunta de seu texto 
com o de Pombal, sobre a reconstrução de Lisboa, nos permitirá pensar o embate entre os elemen-
tos “modernos” presentes no discurso pombalino e os elementos ainda vinculados a uma extrema 
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religiosidade, a tradição, que é caso do escrito de Malagrida.
Para essa analise uso os apontamentos teóricos propostos pela História Intelectual de Dominck 
LaCapra e da História Comparada. Analiso os textos, tentando perceber possíveis aproximações e 
diferenças entre eles. Visando a relação dos textos e as intenções dos autores, assim como a relação 
dos textos com a sociedade e entre si, como proposto por LaCapra.

Mariângela Célia Ramos Violante
• A formação da consciência dos juízes: um estudo sobre a importância da teologia moral 

para a prática da justiça na América hispânica do século XVII
Nossa pesquisa partiu da investigação do cotidiano da administração da justiça local na América 
hispânica, durante o século XVII, buscando avaliar a flexibilidade existente entre as normas prove-
nientes da Coroa de Castela e as praxes dos tribunais e demais instâncias jurídico-administrativas 
do território americano, desenvolvidas para a satisfação das especificidades de suas demandas. 
Com base nessa problemática, tornou-se cada vez mais claro que as soluções jurídicas praticadas 
pelos oficiais da justiça na América, ao buscar uma adaptação às circunstâncias da realidade local, 
bem como ao se apoiarem, por vezes, na legitimidade dos costumes, tanto da comunidade quanto 
das próprias práticas consolidadas pelas instâncias, não se contrapunham às prescrições do Direito 
de Castela e, embora pudesse haver conflitos de interesses, não caracterizavam uma situação de 
tensão entre metrópole e colônia.
O estudo aprofundado dos elementos da tradição jurídica hispânica dos séculos XVI e XVII, prin-
cipalmente no que diz respeito às propriedades de raciocínio e aos fundamentos da interpretação 
dos juízes, que lhes permitiam sentenciar de forma justa, isto é, atentos às especificidades de cada 
caso, tem nos levado a propor uma investigação sobre a formação da consciência dos juízes, com 
base na premissa de indissociabilidade entre os campos do Direito e da teologia moral, que era 
responsável pelo debate sobre as formas prováveis de solucionar as dúvidas morais, como as que 
frequentemente ocorriam com um juiz diante da interpretação sobre uma sentença justa ou in-
justa, boa ou má do ponto de vista da moral. Trata-se de pensar que o juiz, como um fiel católico, 
devia ter conhecimento da doutrina e praticar seus princípios no estabelecimento da justiça tanto 
para alcançar uma solução justa quanto para livrar sua própria consciência de ter comentido um 
pecado.
A partir do conceito de consciência da época, entendida como o juízo prático do entendimento 
ou o ditame da razão sobre uma questão concreta, a importância de tomá-la como um objeto his-
tórico se justifica pelo fato de que era por meio da ação que ela conformava, quando se objetivava 
na decisão judicial, que ela se transferia do âmbito íntimo e privado para a esfera pública. Nesse 
sentido, propomos que a consciência se efetivava socialmente, pois consistia no juízo que funda-
mentava a sentença, indicando a justiça em culpar ou inocentar e determinando qual das partes de 
um litígio merecia ser beneficiada, estipulando e proporcionando a pena do réu e assim por diante.

Marcos Felipe Godoy (UFPR)
• A apropriação e os usos dos chãos urbanos em São Paulo colonial (séculos XVI-XVIII)

A presente comunicação tem como intuito fazer uma análise das condições de apropriação e ocu-
pação dos chãos citadinos na América portuguesa. De maneira mais específica, será feita a inves-
tigação de como esse processo de ocupação se deu na vila, e depois cidade de São Paulo, a partir 
da atuação de sua câmara municipal – instituição responsável pelo aforamento dos chãos urbanos 
– e de autoridades régias, como ouvidores e governadores. Para tanto, será necessário desenvolver 
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uma discussão acerca das noções de termo e rossio – delimitações territoriais sob a jurisdição do 
município –, seu estatuto legal, extensão, formas de utilização, etc., recorrendo à bibliografia sobre 
o assunto e à documentação camarária pertinente à demarcação destes espaços em São Paulo. Em 
relação ao uso que deveria ser feito da terra, será analisado um conjunto de cartas de doação de 
sesmarias e de dadas de chão, a fim de se verificar quais os motivos apresentados pelos requerentes 
e quais as condições impostas para tais concessões, como a necessidade de se fazer benfeitorias 
nas propriedades, e, no caso dos chãos urbanos, de se manterem as testadas limpas, os terrenos 
murados e as edificações caiadas, fatores repetidamente reiterados pela edilidade e que denotam 
uma série de preocupações de ordem tanto estética como utilitária. Espera-se que os resultados 
alcançados no bojo desta pesquisa possam fornecer subsídios para o esclarecimento desta questão 
ainda um tanto nebulosa, que é a do uso e posse da terra – especialmente a terra urbana – em 
nosso período colonial.

Aluísio Gomes Lessa
• A Ilha de Santa Catarina no Sistema de Degredo do Império Português (século XVIII)

Durante a segunda metade do século XVIII a Ilha de Santa Catarina tornou-se um dos grandes 
centros de recebimento de degredados na América Portuguesa, atrás apenas do Pará e Maranhão. 
Esta apresentação tem como objetivo compreender como esta região se integrava à
fronteira meridional ao lado da Colônia do Sacramento e do Continente do Rio Grande de São Pe-
dro, constituindo uma das regiões preferenciais para o envio de condenados ao degredo. Para isto, 
serão analisados três aspectos desta prática: punição, o aproveitamento dessa mão de obra pela 
Coroa e a política de utilização destes condenados na Ilha de Santa Catarina. Enquanto uma forma 
de punição, o degredo significava a expulsão dos condenados do local onde haviam cometido o 
crime para uma região mais longínqua, seguindo a lógica de quanto maior a gravidade do crime, 
mais distante seria o destino de cumprimento da
pena. Assim, dentro do amplo quadro de possíveis destinos para o exílio penal no Império Portu-
guês, durante o século XVIII a Ilha de Santa Catarina recebeu preferencialmente (mas não somen-
te) aqueles condenados aos crimes de menor gravidade. Já enquanto um
instrumento colonizador, os degredados foram utilizados para suprir as demandas populacionais 
em regiões limítrofes onde faltavam homens livres para o povoamento, defesa e também em gran-
des construções. Em Santa Catarina, o uso de degredados como soldados
justificava-se pela necessidade de defesa da fronteira meridional da América Portuguesa diante dos 
conflitos com os espanhóis ao longo de grande parte do século XVIII. Ao mesmo tempo, a busca 
por povoadores justifica-se pela necessidade de assegurar a posse dos territórios meridionais, dian-
te da disputa com os espanhóis, por meio não apenas das armas, mas também de colonos que lá 
fixassem residência. Dessa forma, se por um lado os degredados foram elementos úteis aos propó-
sitos da colonização, também é preciso observar o impacto que esta pena teve em suas trajetórias 
de vida, levando em consideração as possibilidades de inserção e as dificuldades que poderiam 
levar a exclusão destes sujeitos nas sociedades que os recebiam. Por fim, o terceiro aspecto busca 
compreender como todas estas características se
articulavam nos planos da Coroa para a manutenção de seus diversos domínios. Com isto será 
analisado não apenas o impacto da chegada de degredados para a Ilha de Santa Catarina, mas tam-
bém como se dava a participação da região no amplo sistema de degredo do Império Português, 
que articulava diferentes domínios na América, África e Ásia, definindo, em cada um dos diferentes 
períodos de sua história, quais eram as regiões prioritárias para o envio dos condenados ao levar 
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em conta as necessidades populacionais e defensivas dos seus diferentes domínios ultramarinos.

085. Intelectuais e História: Experiências, Gerações e Mediações
Coordenação: Valeria Floriano Machado e Erivan Cassiano Karvat

Resumo: Constatando o significativo aumento da produção que tematiza a chamada experiência 
intelectual – seja de interesse biográfico, “contextual” ou em torno da própria produção intelectual 
– este ST intenciona proporcionar um espaço de reflexão em torno de questões atinentes aos do-
mínios da História Intelectual – e de Intelectuais. Neste sentido, espera-se promover a própria pro-
blematização (portanto, a reflexão de teor teórico e metodológico) acerca dos referidos campos, 
entendendo-se isto como fundamental para sua própria solidificação e ampliação, particularizan-
do-se questões, tais como: trajetórias intelectuais, problemas da relação entre produção intelec-
tual X contexto histórico, mediações/circulação e apropriação de ideias, experiência geracional X 
produção intelectual, entre outras. Em linhas gerais, busca-se pensar o lugar/papel do intelectual e 
de sua produção em suas vinculações (mediações) sociais, uma vez que, crê-se, tanto o intelectual 
(seu papel, legitimidade ou lugar), quanto sua produção (obras, ideias) – e não menos as próprias 
noções de circulação, mediação e apropriação – exigem, para sua mínima e adequada compreen-
são, atenção e olhar histórico.
Justificativa: A concordar com o sociólogo Fernando Antonio Pinheiro Filho, “as análises sobre 
os intelectuais, a partir da segunda metade do século XX, tendem a procurar mediações entre o 
projeto pessoal e sua acomodação na sociedade” (2011: 307). Como já referido em texto anterior 
(KARVAT ; MACHADO, 2014), “talvez aí se inscreva, modestamente, uma direção para se pensar 
o alcance (e projeto) da História Intelectual – e, não menos, de Intelectuais”, uma vez que remete-
nos ao problema do lugar social ocupado por estes (intelectuais) e, não menos, também, acerca 
do lugar social ocupado pela própria produção intelectual. Neste sentido, portanto, faz-se incon-
tornável a importância do sociólogo Pierre Bourdieu, ao apontar o papel determinante do campo 
(e sua conformação) para o entendimento do lugar e da constituição do intelectual, bem como 
de suas práticas – entendendo-se que o campo intelectual – e certos elementos de sua estrutura 
– define-se, fundamentalmente, por um sistema de relações e que, assim, pressupõe relações de 
hierarquia e poder e posições políticas BOURDIEU (1987). A produção de Pierre Bourdieu, poste-
riormente à sociologia dos intelectuais de orientação mannheimiana, notabiliza-se como uma das 
mais influentes e férteis propostas para se problematizar a vida e a experiência intelectual e seus 
desdobramentos. Embasada a partir de três princípios teóricos – que se expressam na construção 
de uma concepção do papel das formas simbólicas e numa teoria dos “campos”, associada a uma 
teoria dos diferentes capitais (capital cultural, simbólico e social) (ALTAMIRANO, 2006:80-81) – os 
sistemas simbólicos são a base da sociologia bourdiana dos intelectuais: sistemas simbólicos que se 
distinguem pela maneira que são produzidos e apropriados pelo grupo, ou ainda, acionados por 
especialistas que participam de um campo de produção e circulação – portadores de autonomia 
na produção de bens simbólicos (BOURDIEU, 1987:64-67). Desse modo, o agir dos intelectuais não 
pode ser compreendido se deslocado das malhas que o tece. As dinâmicas de poder da sociedade 
política, as mudanças de mercado geradas pelas transformações econômicas e principalmente as 
novas relações sociais e culturais alteram os espaços institucionais no qual se localizam a intelli-
gentsia. Retomando a observação de Pinheiro Filho, o que se impõem, portanto, em relação ao 
projeto pessoal e sua acomodação e, principalmente, a intermediação entre ambos – remete-nos à 
própria dimensão política da figura do intelectual e de sua atividade – dimensão precípua às pró-
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prias formulações de uma História Intelectual. (KARVAT ; MACHADO, 2014). 
Como nos lembra Sirinelli, a atenção devotada à história dos intelectuais permitiu “a constituição 
de um campo historiográfico num outro registro, na encruzilhada do cultural e do político” (1998: 
259): o intelectual – circunscrito social e historicamente e pensado a partir da sua vinculação ou 
pertencimento – apresenta-se, além de produtor de ideias, como receptor (ou intermediador), 
posto que é necessário que se lembre, o “meio intelectual não é um simples camaleão que toma as 
cores ideológicas do seu tempo” mas, ao contrário, concorre para colorir o seu ambiente” (1998, 
p. 265). Disto se abrem ênfases sobre o emprego das noções de itinerário (ou trajetória), geração e 
sociabilidade e que sugerem efetivas possibilidades de aproximação ao tema e de análise, sugerindo 
(ou exigindo) questionamentos em torno dos incontornáveis problemas da relação entre produ-
ção intelectual e contexto histórico.
Por fim, cabe observar, que a intenção dos proponentes deste ST, origina-se na experiência de coor-
denação de ST’s orientados nesta mesma temática, propostos em diferentes eventos.

Fábio Júlio Fernandes (Instituto Federal Goiano)
• A crítica da noção de erudição: de Montaigne a Descartes

Este trabalho pretende analisar a problemática acerca da noção de erudição que se constrói no 
final do século XVI com Montaigne e se intensifica na primeira metade do século XVII com Descar-
tes. Nossa perspectiva é mostrar que há outras possibilidades de interpretação dessa problemática, 
além daquelas mais correntes, e explicitar que existe um percurso na crítica ao saber doutoral (eru-
dição) que passa, necessariamente, por uma História Intelectual. A base para as discussões contidas 
nesse trabalho são os textos de Montaigne, sobretudo, Os Ensaios publicados em 1585, bem como 
textos de filósofos de Descartes, mais precisamente o Discurso do Método de 1637. Procuramos 
aliar esses textos tradicionais a textos de literatura secundária da modernidade, mostrando, assim, 
a relevância do assunto no interior da área da História Intelectual nas universidades brasileiras.

Jônatas Oliveira Pantoja
• Benedetto Croce e os intelectuais italianos

O eixo dessa pesquisa está na emergência do pensamento croceano no universo intelectual italia-
no. Tendo como base os textos publicados pelos intelectuais e homens de letras sobre Croce e seus 
trabalhos, procuramos entender de que forma estes se posicionaram diante do pensamento croce-
ano. O objetivo é mostrar que a atuação desses intelectuais foi decisiva para a constituição da ima-
gem de Croce como líder intelectual do neo-idealismo e do anti-positivismo na Itália. Supõe-se que 
esses textos, por serem marcados por louvores e elogios à figura intelectual de Croce, evidenciam 
ter havido uma relação de afinidade de seus autores com ele. Desse modo, o presente trabalho se 
preocupa em analisar a natureza dos vínculos de afinidade entre Croce e a ala culta italiana, perce-
bendo os reflexos que essas aproximações tiveram no prestígio intelectual do filósofo napolitano.

Glauber Cícero Ferreira Biazo (PPGH-UFAM)
• Carreira acadêmica e universidade pública: o caso dos docentes da FFLCH-USP.

Dezenove entrevistas de história oral de vida acadêmica realizadas com professores titulares per-
tencentes à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFL-
CH-USP), permitiram examinar a construção de uma memória coletiva sobre o papel desta insti-
tuição e de seus intelectuais na transição política da ditadura para a democracia política no Brasil. 
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A reintrodução da questão democrática no final dos anos 1970 trouxe à tona pautas políticas di-
vergentes que explicitaram diferentes concepções a respeito da função dos intelectuais na socieda-
de. As histórias de vida possibilitaram investigar como os docentes se apropriaram do processo de 
profissionalização acadêmica determinado pela Lei 5540/68. O objetivo deste artigo é apresentar 
as concepções de Russell Jacoby, Edward Said, Octávio Ianni, Marcelo Ridenti e Zygmunt Bauman 
em relação ao papel dos intelectuais contemporâneos e demonstrar como elas podem contribuir 
para a compreensão da atividade docente nas universidades públicas brasileiras.

Alexandra Dias Ferraz Tedesco (Universidade de Campinas, UNICAMP)
• Exercício comparativo entre Brasil e Argentina: intelectuais, sociólogos e autonomia do 

campo universitário (1930-1960)
A proposta da presente comunicação consiste em problematizar um ponto de tensão na discussão 
sobre os intelectuais como agentes privilegiados da “arena pública”. Partindo da proposta de que a 
história intelectual nos fornece instrumentos analíticos importantes para pensar as disputas inter-
nas à universidade, buscamos problematizar a inserção dos intelectuais na esfera publica, a partir 
de sua condição específica e de suas posições dentro de um campo. É a partir dessa problemática 
ampla, que constitui um dos cernes da discussão sobre o próprio papel do intelectual no mundo 
contemporâneo, que sugerimos perscrutar a questão do engajamento e da autonomia do intelec-
tual dentro do espaço universitário a partir de um recorte latino-americano, mais especificamente, 
argentino e brasileiro. Para tanto, procuraremos dimensionar o impacto da estruturação do campo 
de uma sociologia universitária profissional nos dois países, a partir da experiência da fundação da 
carreira de sociologia da Universidade de São Paulo e da profissionalização do Instituto de Socio-
logia da Universidade de Buenos Aires, num recorte que se inicia na década de 1930 e se estende 
até meados da década de 1960. Não se trata de uma aposta irrestrita na história comparada, ou-
trossim, de um exercício relacional que pode nos ajudar a pensar um problema que ultrapassa em 
larga medida as fronteiras do continente, qual seja, a idiossincrasia das lutas por autonomia dentro 
de um contexto de hierarquização e profissionalização da atividade intelectual. Perscrutando as 
disputas internas dessas instituições e os mecanismos de circulação e enunciação que emolduram 
essas disputas no campo político, pretendemos contribuir para o debate acerca da especialização, 
autonomização e engajamento público que circunscrevem a atividade do intelectual no campo 
público.

Erivan Cassiano Karvat (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Valeria Floriano Machado 
(UFPR)
• Intelectuais, mediação e história: reflexões sobre um campo “problemático” e 

multidisciplinar
É facilmente verificável o interesse historiográfico pela História Intelectual e/ ou de Intelectuais. 
Veja-se, por exemplo, este XXVIII Simpósio Nacional da Anpuh, que apresenta 5 Simpósios Temá-
ticos diretamente dedicados ao tema. Tal interesse coaduna-se à questões intelectuais de nosso 
tempo e às circunstâncias históricas que parecem exigir reflexões vinculadas a este universo de 
interesse. Deste modo, esta comunicação, recuperando a leitura da produção recente, volta-se 
aos inevitáveis problemas da relação entre “produção intelectual e contexto histórico”, com ênfase 
sobre o emprego das noções de itinerário/trajetória, geração, mediação e sociabilidade e suas pos-
sibilidades e usos sobre tal campo historiográfico. Como nos lembra Sirinelli, a atenção devotada à 
história dos intelectuais permitiu “a constituição de um campo historiográfico num outro registro, 
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na encruzilhada do cultural e do político”: o intelectual – circunscrito social e historicamente e 
pensado a partir da sua vinculação ou pertencimento – apresenta-se, além de produtor de ideias, 
como receptor/intermediador, posto que é necessário que se lembre, o “meio intelectual não é um 
simples camaleão que toma as cores ideológicas do seu tempo” mas, ao contrário, concorre para 
colorir o seu ambiente.” Assim, a concordar com o sociólogo Fernando Antonio Pinheiro Filho, “as 
análises sobre os intelectuais, a partir da segunda metade do século XX, tendem a procurar me-
diações entre o projeto pessoal e sua acomodação na sociedade.” Crê-se que nisto se inscreva uma 
direção ou possibilidade para se pensar o alcance da História Intelectual/de Intelectuais, ao nos re-
meter ao problema do lugar social ocupado por estes atores, problematizando a própria produção 
intelectual. Neste sentido faz-se incontornável a importância de Pierre Bourdieu, ao apontar o pa-
pel determinante do campo (e sua conformação) para o entendimento do lugar e da constituição 
do intelectual, bem como de suas práticas – entendendo-se que o campo intelectual e certos ele-
mentos de sua estrutura define-se, fundamentalmente, por um sistema de relações que pressupõe 
relações de hierarquia e poder e posições políticas, sendo que o agir dos intelectuais não pode ser 
compreendido se deslocado das malhas que o tece. As dinâmicas de poder da sociedade política, 
as mudanças de mercado geradas pelas transformações econômicas e, principalmente, as novas 
relações sociais e culturais alteram os espaços institucionais no qual se localizam a intelligentsia. O 
que se impõem, portanto, em relação ao projeto pessoal e sua acomodação e, principalmente, a 
intermediação entre ambos – remete-nos à própria dimensão política da figura do intelectual e de 
sua atividade – dimensão precípua às próprias formulações de uma História Intelectual.

Jaime Francisco Parreira Cordeiro (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo)
• O desenho do campo educacional brasileiro: relações de afinidade, mobilização dos agentes e 

circulação de referências nas revistas especializadas
O campo educacional brasileiro se apresenta hoje com relativa autonomia e em processo de incre-
mento da produção acadêmica e de discussão e reorientação dos programas de pós-graduação, 
dos grandes projetos de investigação, bem como de expansão das verbas para a pesquisa. Mas 
ainda pouco se conhece sobre a sua estrutura e composição. Quem são os agentes que se mobili-
zam nas disputas em torno da legitimidade científica em relação às questões educacionais e quais 
as relações entre eles e como eles vêm se alinhando, por meio de preferências teóricas e escolha 
de autores e modelos de referência, que resultam de um conjunto de relações pessoais, decisões 
estratégicas e afinidades de outra ordem e que revelam a mobilização dos diferentes habitus na 
disputa dos capitais específicos do campo e as suas diversas formas de reconversão? Miceli (2001) 
aponta a década de 1920 como o marco do surgimento dos educadores profissionais, mas o setor 
ligado às pesquisas e aos temas da educação demorou a se estruturar entre nós. Somente a partir 
da criação dos programas de pós-graduação na área educacional, iniciada nos anos 1970 é que se 
pode afirmar a existência de um real campo, com um conjunto de intelectuais dedicados à produ-
ção e ao debate das questões dessa área, sendo que sua afirmação mais plena só se expressa desde 
os anos 1990.
Este trabalho examina três momentos distintos da constituição do campo educacional brasileiro 
por meio do estudo de algumas revistas especializadas: décadas de 1920-30, 1980 e 2000. O obje-
tivo é traçar um quadro do conjunto de relações de afinidade e mobilização dos agentes e da cir-
culação de referências, temas, ideias e autores que têm definido a estrutura do campo educacional 
brasileiro. Uma parte da pesquisa ainda está em curso, mas já pode apresentar alguns resultados 
que permitem estabelecer uma espécie de desenho ou de mapa da estrutura e da composição do 
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campo educacional brasileiro e das aberturas e relações que ele e seus agentes/intelectuais estabe-
lecem com a produção estrangeira e com as discussões afeitas à educação no restante do mundo. 
Serão aqui apresentados alguns quadros tanto da organização interna desse campo quanto dessa 
projeção para fora, em particular para alguns autores e países vistos como referências importantes 
na área da educação.
O estudo se apoia nas reflexões, pesquisas e conceitos desenvolvidos por Bourdieu, em seus estu-
dos sobre o campo intelectual.

Ronaldo Zatta
• “Nos rastros da história”: lições de Helenice Rodrigues da Silva (1947 - 2013)

Esta comunicação tem o intuito de se apresentar com um tributo à intelectual Helenice Rodrigues 
da Silva (1947 - 2013) que atuou como docente e pesquisadora do Curso de Pós Graduação em 
História na Universidade Federal do Paraná durante as últimas duas décadas. Helenice se tornou 
precursora em um campo pouco conhecido pelos intelectuais brasileiros: a História Intelectual e 
a História dos Intelectuais. Entretanto, este texto procura enfatizar seus derradeiros anos de do-
cência, onde lecionou voltada para a revisão da escrita da História. Amparada numa experiência 
adquirida ao longo de sua permanência de estudos na França, Helenice realizou apreciações sobre 
distintos conceitos de análise repensados pela historiografia francesa durante a crise paradigmática 
no final do século XX, entre os quais podem ser destacados: a “historicidade”, o “presentismo”, a 
“história”, a “memória”, o “acontecimento”, a “história global” e a “hermenêutica”.

Sonale Diane Pastro de Oliveira (Colégio Palmares)
• Análise e caracterização de trajetórias, vínculos e alianças na constituição de uma “direita 

acadêmica” na Universidade de São Paulo (1926-1979)
A implantação das universidades no Brasil se fez de forma tardia e a partir de projetos gestados 
pela elite intelectual, mas a literatura em torno da formulação e execução destes projetos tem 
dedicado atenção pontual aos compromissos e alianças políticas dos grupos que assumiram, em 
diferentes níveis e escalas, o processo de implantação de tais instituições. No caso da Universidade 
de São Paulo, seu projeto de criação e implantação foi concebido sob a aura de um grupo consi-
derado liberal, porém ao longo de sucessivas gestões emergiu no interior da instituição um círculo 
de professores e pesquisadores comprometidos com os regimes autoritários e a repressão política 
das ditaduras de 1937 e 1964. Este trabalho pretende apontar reflexões e análises preliminares de 
pesquisa doutoral acerca das trajetórias, vínculos e articulações políticas de quatro docentes que 
transitaram, em virtude de inserções sociais privilegiadas, entre a Universidade de São Paulo, par-
tidos políticos, instituições do Estado e o aparato repressivo em distintas formas de colaboração 
com o processo de fechamento político nas conjunturas assinaladas. Um traço comum entre tais 
lideranças foram as profundas convicções anticomunistas, aspecto que as uniram em uma órbita 
de interesses na qual circularam outros segmentos sociais, como religiosos e militares. A análise 
dessa atuação revela uma intensa circulação no âmbito das elites que foram ao mesmo acadêmi-
cas, políticas e partidárias, com o intercâmbio de posições dentro e fora da universidade em uma 
dinâmica de manutenção e concentração de poder em diferentes níveis da esfera estatal. Trata-se 
de proposta que dialoga com os estudos renovados de História Política, tangenciando a biografia 
política.

Cássia Daiane Macedo da Silveira (Universidade Federal do Pampa)
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• “Aos que me são caros”: dedicatórias e sociabilidades entre escritores gaúchos (1900-1910)
A presente pesquisa se baseou na análise de 67 obras de ficção publicadas por tipografias e casas 
editoras gaúchas entre os anos de 1900 e 1910, hoje localizadas nos acervos Júlio Petersen, da PUC/
RS e da Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e Humanidades da UFRGS. A partir desta análise, 
estruturou-se as redes de interlocução e sociabilidades de escritores gaúchos durante o período 
estudado, criando grafos utilizando o software Gephi 0.8 Alpha. Teórica e metodologicamente, a 
pesquisa se baseou nas sugestões do crítico literário italiano Franco Moretti, que vem propondo 
a possibilidade de análise da literatura “vista de longe”, a partir da qual cria-se novas fontes (como 
grafos, árvores, mapas, entre outros) que nos permitem formar uma nova visão sobre a literatura e 
sobre seus produtores, críticos, leitores etc. Com a pesquisa aqui apresentada, pude verificar uma 
série de novas informações acerca dos escritores estudados, além de refletir conceitualmente a 
respeito de algumas das relações constituídas entre eles. A análise das dedicatórias contidas nas 
publicações de escritores pode, sem dúvida, tornar-se uma ferramenta inovadora na pesquisa em 
História Social da Literatura.

Alexandre Ricardi
• Glória e danação: quando o fazer história torna-se a ruína de um cientista.

Nesse artigo pretendemos analisar a vida e parte da obra de Carlos Augusto Montalto de Jesus 
(1863-1932), mais comumente lembrado como C. A. Montalto de Jesus. Sino-português de nasci-
mento, foi historiador, conferencista e publicista, membro da Sociedade de Geografia de Lisboa e 
da Royal Asiatic Society. Notabilizou-se por conceber a obra “Historic Macao”, redigida em inglês 
e publicada em 1902, que foi bem recebida e valeu-lhe a simpatia das autoridades portuguesas 
que administravam Macau, celebrando o feito. Antes dessa obra, apenas o livro do sueco Andrew 
Ljungstedt, “An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China”, publicado em Boston 
em 1836, tratara de registrar a história de Macau.
Ao publicar a segunda edição em 1926, em outra conjuntura política e econômica de Macau, Mon-
talto de Jesus resolveu-se por acrescentar alguns capítulos onde denunciava a decadência vivida 
pelos macaenses como resultado da incompetência administrativa de Portugal e indicando a in-
tervenção da Liga das Nações para a emancipação da colônia em relação à metrópole europeia. A 
reação das autoridades locais foi violenta, com a apreensão dos livros publicados e a incineração 
dos exemplares em praça pública e assim poucas cópias sobreviveram à retaliação oficial. 
O autor ainda tentou pela via judicial reaver sua obra impressa, recebendo sentenças negativas 
sucessivas em seus intentos. Após mais alguns anos consta que morre pobre em Hong Kong, mas 
com certeza esquecido de sua grande realização em 1902. Ao final do século XX, uma tradução em 
português dessa obra passou a fazer parte do currículo escolar dos macaenses já que é a primeira 
obra escrita por um autor português, sobre o primeiro estabelecimento comercial dos europeus 
na China.
Para além da primeira proposição do artigo, planejamos ainda iniciar discussão sobre a relação dos 
cientistas com o ambiente social, econômico, cultural e político em que vivem e produzem. Essas 
relações podem influenciar em que medida para que o cientista corrobore posições oficiais ou re-
fute tais posições? Não defendemos que haja consciência dessas relações pelos cientistas antes da 
produção científica e nem que fazem ciência isentos dela, mas procuramos observar e problemati-
zar essas influências e suas consequências.

Evander Ruthieri Saturno da Silva (Universidade Federal do Paraná)
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• Trajetória intelectual de Bram Stoker (1847-1912), romancista vitoriano: sociabilidades e 
práticas letradas
A comunicação que ora se apresenta objetiva mapear subsídios para um breve escrutínio da traje-
tória intelectual e das trocas letradas do romancista anglo-irlandês Bram Stoker (1847-1912), com 
ênfase em sua fase de produção londrina, qual seja, entre 1878 e 1912, período em que suas ativi-
dades dividem-se entre a escrita literária e a atuação administrativa na companhia teatral Lyceum. 
Em consonância teórica às contribuições da história intelectual e da história cultural, a análise da 
trajetória de Bram Stoker, sobretudo sua atuação no campo literário e na imprensa periódica ao 
fin-de-siècle, permite privilegiar a experiência social do literato, no afã de conectá-la com o contex-
to cultural que lhe fornece sentido e forma. Seu engajamento com a atividade jornalística, a escrita 
ensaística, a participação em projetos editoriais e literários de caráter coletivo, que envolviam ro-
mancistas consagrados e subliteratos, e seus itinerários em clubes artístico-literários, evidenciam os 
esforços de Stoker em inserir-se nos circuitos culturais londrinos. As fontes referenciadas na análise 
incluem: a) textos literários e contos folhetinescos; b) escritos jornalísticos; c) textos de caráter 
(auto)biográfico. A análise da trajetória do anglo-irlandês, entre livros e escritos, está em consenso 
a uma acepção de intelectual que privilegia o seu papel enquanto mediador cultural, imerso em 
trocas letradas e redes de sociabilidade que, no caso de Stoker, espraiavam-se de suas atividades na 
literatura e na imprensa, incluíam sua atuação enquanto homem das ribaltas, e indicam a multipli-
cidade dos espaços e dos tempos nos quais os atores históricos atuam e circulam. A análise integra-
se à pesquisa de mestrado do proponente, iniciada em 2014 no Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e dedicada a investigar parte da escrita literária 
de Stoker. O escopo recai sobre as suas novelas de horror, na intersecção de ansiedades sociais e 
noções partilhadas pela ciência e pela medicina oitocentista, a saber, as teses acerca da degeneres-
cência, as ideias de hereditariedade mórbida e do “criminoso nato”.

Daniel Rebouças Carvalho (Colegio Instituto Social da Bahia)
• Uma república do humor e da política: a trajetória de Aloísio de Carvalho (1866-1919).

Esta comunicação tem por objetivo apontar caminhos para um estudo da trajetória do intelectual 
baiano Aloísio de Carvalho (1866-1942). Atuante por quase de 28 anos, publicou mais de 6 mil crô-
nicas de humor sobre a República, além de livros de poemas, dono de jornal e político destacado 
nos dois governos estaduais de J. J. Seabra. A partir da sua atuação em diversas instâncias entre o 
cultural e o político, pretende-se apontar caminhos de pesquisa a partir das noções de trajetória, 
redes de sociabilidades e campo, articulados à produção de um humorismo da desilusão republi-
cana.

Denilton Novais Azevedo (Organização Paranaense de Ensino Técnico)
• Octávio Brandão e o encontro com o pensamento Marxista

A presente comunicação tem como objetivo apresentar uma síntese acerca das principais ativida-
des político-ideológicas realizadas pelo intelectual e militante do movimento operário brasileiro, 
Octávio Brandão. Para a reflexão desta fase fundamental da história de sua vida, nos valemos, em 
grande medida, dos relatos contidos em sua autobiografia “Combates e batalhas: memórias”, publi-
cado no ano de 1978, dois anos antes de sua morte. Um aspecto importante que ganhará contor-
nos decisivos ao longo apresentação, a análise da transição ideológica de Brandão do movimento 
anarquista para o movimento comunista. Durante esta fase transitória, o intelectual participou 
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ativamente de vários embates políticos, teve uma atuação de destaque na imprensa operária, inci-
tou as massas subalternas a se revoltarem contra a exploração do trabalho, contribuiu, igualmente, 
com a fundação de inúmeros jornais subversivos na cidade do Rio de Janeiro, no intuito de aproxi-
mar o recém-fundado Partido Comunista do Brasil (PCB) ao movimento operário. Grosso modo, 
ao analisar a história do percurso de vida de Brandão, esperamos poder contribuir para o entendi-
mento de algumas questões ainda pouco exploradas a respeito da história dos embates travados 
no interior do movimento operário brasileiro da década de 1920.

Ricardo José de Azevedo Marinho (UNIGRANRIO)
• Agonia e êxtase na vida social da água em Gilberto Freyre

A questão da água, surge como tema de preocupação brasileira em pleno debate eleitoral de 2014 
e adentra ao presente ano, tomando um sentido de urgência que o debate intelectual e historio-
gráfico precisa se posicionar. Neste trabalho, percorro o caminho dessa urgência mas para tanto 
retorno ao pensamento social brasileiro para recuperar uma pequena parte da história intelectual 
do que se pensou sobre as relações entre água e sociedade em nossa história intelectual. A obra das 
décadas de 1930 a 1940 de Freyre apresenta uma “primeira porta” neste caminho - o tema da água 
é parte crucial do debate intelectual, histórico e político encaminhado pelo intelectual de Apipu-
cos. Assim, ao recuperar o tema da água que grande espaço toma em Nordeste (1937) para pensar 
suas imbricações com temas nucleares do pensamento. Quando Gilberto Freyre elabora sua crítica 
aos abusos frente à água nessa obra, apresenta-nos uma propositura de reforma imediata diante da 
água em seu tempo por meio de uma proposta capaz de renovar o compromisso que unia os an-
tagonismos de uma sociedade tão desigual e em permanente antagonismo quanto à sociedade da 
modernidade. O grande objetivo desse trabalho é desnudar o argumento político do parlamentar 
pernambucano (1946-1950) que subjaz ao elogio da ecologia da água elaborado por ele. Defendo 
que o tema ecologia está ligado ao coração do seu pensamento de modo que sua crítica ecológica 
reafirma sua defesa de uma nova ordem, ausente dos antagonismos e dos conflitos desde os tem-
pos da & de Casa-Grande & Senzala (1933).

Renata Bastos da Silva (UFF)
• O deputado Caio Prado Júnior em seus discursos sobre a questão hídrica

Minha comunicação refere-se a dois momentos em que o deputado Caio Prado Júnior fez inter-
venções sobre questões de natureza hídrica. A primeira em setembro de 1947 quando a Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) discutiu a Lei Orgânica dos Municípios quando 
ele destacou o capítulo sobre os municípios considerados instâncias hidrominerais naturais, que 
eram consideradas para o tratamento medicinal através dessas fontes naturais de águas tidas como 
medicinais. E em outro momento quando acompanha o discurso de seu colega da bancada co-
munista Catullo Branco sobre o trabalho da Light na captação de água no rio Paraíba do Sul para 
fornecimento de eletricidade. Portanto, a preocupação sobre o fornecimento de água seja para fins 
medicinais e/ou para a geração de eletricidade estavam na pauta do deputado Caio Prado Júnior, 
um singular interprete do Brasil, visto que em 1947 três de suas obras já eram conhecidas e compo-
rão o panteão do pensamento social brasileiro.

Carolina Arouca Gomes de Brito (Fiocruz)
• Indigenismo e Desenvolvimento: Uma análise da atuação e produção intelectual de Darcy 
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Ribeiro (1947-1956)
Entre as décadas de 40 e 60 do século XX, podemos observar, no âmbito do desenvolvimento das 
ciências sociais, notáveis iniciativas de institucionalização e também de conformação da área, es-
pecialmente no que tange à participação da antropologia na construção de políticas públicas no 
campo da assistência médica e social no Brasil (Brito, 2011; Figueiredo, 2009; Lima & Maio, 2006). A 
orientação impressa pelo movimento de institucionalização das Ciências Sociais no Brasil no perí-
odo citado formou intelectuais e cientistas sociais preocupados em discutir temas caros à constru-
ção do conceito de mudança social, nos quais os principais objetos de estudo seriam os indígenas, 
a população negra e ainda, os imigrantes europeus e asiáticos (Melatti, 1984). Nesse cenário, foco a 
análise na trajetória do intelectual Darcy Ribeiro, antropólogo atento à questão indígena no Brasil 
entre as décadas de 1940 e 1960. A questão está em compor um estudo acerca da relação entre 
ciências sociais / produção intelectual e desenvolvimento, partindo da relação entre indigenismo e 
modernização, presentes na obra e atuação institucional de Darcy Ribeiro. Para tanto, opto nessa 
apresentação, por uma análise da correspondência pessoal de Darcy Ribeiro, sobretudo seus diálo-
gos com o antropólogo/ etnólogo alemão, Herbert Baldus, seu “mestre” desde a Escola Livre de So-
ciologia de São Paulo na década de 1940. Nesse sentido, apresento a correspondência entre Darcy 
Ribeiro e Herbert Baldus, no período de 1947 a 1956, com a finalidade de perceber, nesses registros, 
traços individuais que contribuam para a compreensão desses intelectuais em suas relações com a 
sociedade da época e as instituições que representavam. O recorte temporal justifica-se por duas 
razões fundamentais, a primeira refere-se à regularidade da troca de correspondências entre Darcy 
Ribeiro e Herbert Baldus e a segunda por se tratar do período exato que Darcy Ribeiro atuou como 
etnólogo do Serviço de Proteção ao Índio, sob a constante intermediação de Herbert Baldus. As 
correspondências analisadas apresentam importantes vestígios acerca da trajetória profissional e 
institucional de ambos, além de denotarem forte filiação intelectual entre os personagens. Destaco 
que a observação desses diálogos contribui diretamente para a composição de um quadro analíti-
co acerca da atuação de Darcy Ribeiro no âmbito nacional no período proposto.

Maria Claudia Cavalcante
• Uma Uma “Dansa sobre o Abysmo”: o diálogo de Gilberto Amado com a ciência e as teorias 

raciais do século XIX
Uma dança sobre o abismo é assim que Gilberto Amado define sua formação e atuação intelectual. 
Em livro com título de mesmo nome, publicado em 1932, o autor diz reunir alguns dos escritos típi-
cos da sua formação e os passos mais característicos da sua atividade intelectual no Brasil. Segundo 
Amado, os textos foram feitos ao impulso e publicados sem nenhuma alteração. “Da rhetorica de 
alguns deles, de certas afirmações e pontos de vista que me poderiam parecer hoje excessivos, sor-
rio sem desaprovação com a ternura do homem maduro pelos desatinos da mocidade.” (AMADO, 
1932, p 5)
O objetivo deste texto é explorar como e de que forma as leituras e discussões realizadas pelo jo-
vem Gilberto Amado, estudante da Faculdade de Direito do Recife no início do século XX, fizeram 
parte da sua produção intelectual nos anos que se seguiram à sua passagem pela capital pernam-
bucana. 
Gilberto de Lima Azevedo Souza Ferreira Amado de Faria nasceu em Estância (Sergipe), em 7 de 
maio de 1887 e morreu no Rio de Janeiro em 1969. É o primeiro de quatorze filhos de Ana de Lima 
Azevedo de Sousa Ferreira e Melchisedech de Sousa Amado. Cedo, o jovem Amado se transfere 
para Salvador para estudar Farmácia. E, em 1905, vai para Recife, onde começa a estudar na Fa-



1306

culdade de Direito do Recife. Em 1907, Amado começa a escrever seus Golpes de Vista, coluna 
incialmente diária no Diário de Pernambuco, na qual o autor escrevia sobre tudo: política local, 
nacional e internacional, costumes, acontecimentos cotidianos, etc. Mas, sem dúvidas, o assunto 
que salta aos olhos, na pesquisa naquele jornal, são suas leituras. Seu gosto pela literatura, filosofia 
e sociologia, saberes que fizeram parte da construção de seu pensamento. 
Neste texto privilegiamos o diálogo do autor com a ciência as teorias raciais do século XIX, pro-
curando problematizar como essas leituras fizeram parte dos textos de Gilberto Amado, mesmo 
numa época em que tais teorias eram consideradas ultrapassadas, como é o caso da década de 
1920, momento de produção dos textos que serão analisados. Pretendemos promover o diálogo 
destes textos com uma crônica escrita no dia 8 de junho de 1907 pelo jovem Gilberto Amado para 
o Diário de Pernambuco, buscando problematizar os elementos de sua formação que permanece-
ram presentes em suas produções posteriores de análise das questões brasileiras.

Renata Baldin Maciel (UFSM)
• A ética utilitária estadunidense e seu impacto na América Latina na concepção de José 

Enrique Rodó
Os modelos de civilização constituídos pela tríade América Latina-Estados Unidos-Europa forma-
ram o eixo da discussão identitária na narrativa história de José Enrique Rodó. Neste artigo será 
problematizado o papel dos Estados Unidos e da concepção utilitária na consolidação do “ser” 
latino-americano. A partir disso, pretende-se demonstrar a rejeição de Rodó a ética utilitária na 
formação de uma América Latina vinculada ao ideal de progresso.

Maria Julieta Weber Cordova (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• Brasil Pinheiro Machado e o discurso de formação histórica paranaense a partir de Martius 

e João Ribeiro
O discurso de formação histórica de Brasil Pinheiro Machado (1907-1997) constitui-se numa das 
referências fundamentais ao processo que norteou as diretrizes sociais e históricas no estudo re-
gional paranaense. Em sua produção, pode-se notar o rigor científico da academia, pautando-se 
em referenciais teóricos como Fernand Braudel, Max Weber e no presente estudo, especialmente 
Martius e João Ribeiro. Dentre seus trabalhos, dedicou-se ao estudo dos Campos Gerais no Paraná 
e suas estruturas agrárias, tendo como base elementos constitutivos da formação histórica e do 
processo de imigração paranaense. Uma das contribuições fundamentais de Machado foi o de 
identificar historicamente três ondas de migrações e de povoamento do território paranaense. 
Ao situar o Paraná no contexto de formação nacional, Machado compreendeu a história regional 
de conformidade com “múltiplos estímulos em diferentes pontos”, seguindo fundamentalmente 
as orientações teórico-metodológicas de João Ribeiro e de Martius no que se refere ao projeto de 
formação histórica nacional. Propôs, assim, um modelo de explicação histórica e uma sinopse da 
história regional paranaense, esboçada em 22 capítulos. A “comunidade” seria o núcleo central 
das indagações do autor e, como no caso da história regional paranaense, o modelo de explicação 
fundamentaria-se a partir de “células fundamentais”. Assim, o Paraná Tradicional constituiria-se 
enquanto resultado da migração paulista, considerando a história das migrações em nível nacional. 
O modelo de explicação histórica foi publicado originalmente em 1951. Neste estudo, Machado 
lança os fundamentos para a investigação de uma história regional, buscando uma explicação his-
tórica calcada na expansão do território paranaense, a partir de pressupostos históricos nacionais 
em “quatro séculos e meio” de “posse contínua” e pelo “contínuo adaptar de uma cultura”. Macha-
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do reforça a atenção para a obra de João Ribeiro, como aquele quem estabeleceu definitivamente 
as bases fundamentais da história interna no rumo traçado por Martius. A análise das três ondas 
de povoamento traz em si formas diferenciadas de ocupação do território, de formação de comu-
nidades, bem como de “movimentos de novas formas de acomodação e de conflito” e que podem 
ser identificadas pelo que se convencionou denominar historicamente de Paraná tradicional e de 
Paraná moderno.

Olívia Morais de Medeiros Neta (UFRN), Paula Rejane Fernandes (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano)
• Escrita de si e construção de representações: nexos entre espaços e narrativas de Vingt-Un 

Rosado e Oswaldo Lamartine
Jerônimo Vingt-Un Rosado e Oswaldo Lamartine de Faria são potiguares que viveram no século 
XX, destacando-se no Estado do Rio Grande do Norte e no Brasil como figuras de sujeito do conhe-
cimento sobre Mossoró e o Seridó, em especial. Mossoró é, hoje, a segunda maior cidade do RN e o 
Seridó é uma microrregião situada na porção centro-meridional do RN. Vingt-Un e Oswaldo foram 
contemporâneos, na década de 1940, na Escola Superior de Agricultura de Lavras, Minas Gerais, 
o primeiro iniciava o curso de Agronomia e o segundo concluía o curso de Técnico Agrícola. Nes-
ses termos, objetivamos investigar como Vingt-Un Rosado e Oswaldo Lamartine se constituíram 
como intelectuais potiguares que articulavam vida e espaço à escrita de/sobre Mossoró e Seridó. 
Para tanto, dialogamos com a História Cultural, mais precisamente, com o esquema conceitual de 
Roger Chartier (1990, 2002, 2007), pois, nos permite entender como as pessoas pensam e sentem 
em determinada época. E, para entendermos o papel do intelectual na sociedade dialogamos com 
Jean-François Sirinelli (1996). Como homens a serviço do RN, especificamente, Mossoró e Seridó, 
Vingt-Un Rosado e Oswaldo Lamartine configuraram representações espaciais pautados em suas 
próprias vidas e na inter-relação de suas famílias com os espaços. Pois, Jerônimo Vingt-un Rosado 
Maia (1920-2005) se construiu como intelectual a serviço da cidade de Mossoró ao liderar o que 
ele nomeou como sendo a “Batalha da Cultura” representada pela construção do Museu Público 
Municipal, da Biblioteca Pública Municipal, da criação da editora Coleção Mossoroense, e da Escola 
Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM). E, Oswaldo Lamartine pelos desejos e as cartografias 
sobre o Seridó foi se desenhando ao mesmo tempo em que os territórios foram tomando corpo 
em suas obras que foram (de)marcadas por sua escrita saudosista em que a terra é a paisagem para 
a memória, o alimento para a construção do rememorado, que se sedimentou na memória como 
sertão de nunca mais, o sertão do Seridó. Assim, a vida e a escrita de Vingt-un Rosado e Oswaldo 
Lamartine configuram espaços distintos, Mossoró e Seridó, embora com sentimentos e propósitos 
de associação dos nomes deles e de suas vidas a esses espaços.

Niltonci Batista Chaves (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• Intelectuais, médicos e educadores: Inserções sociais, políticas e educativas em Ponta Grossa/

PR em meados do século XX
O presente trabalho se caracteriza pela abordagem a um grupo de médicos que atuou em Ponta 
Grossa/PR em meados do século XX e que se notabilizou pelo envolvimento em outros campos do 
conhecimento, como a história, a sociologia, a museologia, a antropologia, a política e o jornalismo. 
A maior parte do grupo era oriundo da própria cidade de Ponta Grossa e/ou da região dos Campos 
Gerais do Paraná e se inserem na concepção de intelectuais regionais tal qual o conceito é construí-
do por Luís Rodolfo Vilhena ou na de intelectuais orgânicos, de Antonio Gramsci, considerando-se 
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que estes não são apenas os grandes pensadores, capazes de formular teorias ou estratégias polí-
ticas inéditas. Ao contrário, são aqueles que contribuem com a disseminação de concepções de 
homem e de mundo e que, por conta disso, se envolvem na prática das massas, na condição de di-
rigentes e/ou organizadores destas. O grupo aqui analisado teve intensa participação no contexto 
sociocultural paranaense nas décadas de 1940 e 1950, atuando não apenas no campo médico, mas 
também contribuindo com a criação de círculos culturais, museus e faculdades, além de contribuir 
periodicamente com jornais e revistas de ampla circulação abordando temas como eugenia, edu-
cação sanitária, história e política. No caso específico de Ponta Grossa, o grupo esteve diretamente 
envolvido na criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1950), que mais tarde seria a cé-
lula central para a fundação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (1969). Entre os integrantes 
do grupo emerge a figura do dr. Lauro Justus (nascido em Ponta Grossa e formado pela Universida-
de Federal do Paraná) com destaque por sua efetiva participação na fundação do Museu Campos 
Gerais e por sua produção jornalística à frente da coluna “Conselhos as futuras mães”, publicada 
no início da década de 1950 pelo jornal Diário dos Campos, na qual desenvolveu intensa ação no 
campo da educação sanitária. Estudar a instigante trajetória desse grupo e compreendê-los como 
intelectuais que contribuíram para forjar a noção de mundo da sociedade radicada no interior 
paranaense no período estudado se constitui na motivação principal deste texto que é, também, 
parte da Tese de Doutorado defendida em 2011 na Universidade Federal do Paraná.

Hildebrando Maciel Alves
• J. de Figueiredo Filho e a (re)construção do passado do Cariri Cearense: Historiografia e o 

ofício do historiador (1937-1973)
A presente pesquisa se propõe a problematizar os elementos que constituíram a historiografia de 
José Alves de Figueiredo Filho, atentando para as relações temporais presentes na sua produção 
como forma de contribuição ao campo da produção historiográfica. O recorte temporal está com-
preendido entre os anos de 1937 e 1973. A primeira data referencia a primeira obra de Figueiredo, o 
romance “Renovação”, e a segunda sinaliza para o ano de morte do mesmo. Figueiredo Filho nasceu 
na cidade do Crato no dia 14 de Julho de 1904 e faleceu em 1973, na mesma cidade. Formou-se 
na Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará, que tinha sede na capital Fortaleza, em 1925. 
Podemos caracterizar J. De Figueiredo Filho como um autor de inúmeras faces (e escritas). Suas 
obras perpassam diversos gêneros narrativos: O romance intitulado Renovação (1937), que tratava 
sobre as mazelas sofridas pelos sertanejos devido à seca; a obra autobiográfica Meu Mundo é uma 
farmácia (1940); o estudo da agroindústria canavieira através do livro Engenhos de Rapadura do 
Cariri (1958) que estava vinculado ao Ministério da Agricultura, através do programa de Docu-
mentação da Vida Rural (1951); os estudos convencionados como “folclore”, através das obras O 
Folclore no Cariri (1962) e Folguedos Infantis Caririenses (1966) e os estudos propriamente ditos de 
historiografia, História do Cariri (publicado em quatro volumes e quinze capítulos entre os anos de 
1964 e 1968) e Cidade do Crato (1953) - publicado em co-autoria com Irineu Pinheiro (1881–1954) 
em homenagem ao centenário de emancipação da Cidade do Crato.
Parte-se, inicialmente da proposta de Michel de Certeau, em sua obra “A escrita da História”. Suas 
reflexões são construídas a partir da demanda de compreender o ofício do historiador a partir 
de suas práticas e dos locais de produção. Percebendo Figueiredo Filho como um intelectual que 
supera as barreiras impostas pelos cânones legais de uma determinada profissão (Sua formação 
original não é no curso de História, e a prática de legitimação da ciência histórica no Brasil já possui 
uma trajetória que foi construída pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e pela então Asso-
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ciação Nacional dos Professores Universitários de História – ANPUH), faz-se necessário reformular 
as concepções existentes acerca do “fazer história” tendo em vista sua legitimação como um histo-
riador – podemos encontrar registradas duas participações nos encontros da ANPUH nos anos de 
1967 e 1971. Revisitar o lugar social de sua produção e de sua prática nos abre um leque de possibi-
lidades de refletir sobre história e historiografia. Procura-se com a presente pesquisa, compreender 
a relevância de se debruçar acerca das práticas de concepção e prática do ofício do historiador.

Leonildo José Figueira (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
• O Brasil de Sir Richard Francis Burton (1821-1890): Uma análise de suas descrições no 

período consular em Santos, entre 1865 e 1869
Considerado um dos mais marcantes intelectuais do seu tempo, Richard Francis Burton nasceu 
em 1821 em Torquay e morreu em 1890 em Trieste; curiosamente viveu numa época de grande 
importância política para seu país, período de reinado da Rainha Vitória. Ele foi militar, diploma-
ta, cientista, naturalista, autor, tradutor etc.; No Brasil, Burton foi cônsul inglês em Santos entre 
1865 e 1869, deixando importantes relatos de viagem por esse território, além de uma brilhante 
narrativa sobre o contexto da Guerra do Paraguai, sob forma epistolar. As cartas-reportagens de 
Burton eram endereçadas a um destinatário anônimo “Z ...”; A obra Letter From the Battlefield of 
Paraguai, publicada em Londres (1870), Richard Burton reuniu 27 missivas, a primeira datada de 
Montevidéu em 11 de agosto de 1868, e a última escrita em Buenos Aires em 21 de abril de 1869, 
depois de visitar os campos de batalha por duas vezes (de 15 de agosto a 5 de setembro de 1868 
e de 4 a 18 de abril de 1869). Além de refletirmos a maneira como o Brasil é representado na obra 
de Burton, analisaremos, os interesses que motivaram o viajante a percorrer o Brasil estabelecendo 
relações nesse território, bem como seu “lugar social” do viajante. No Brasil, Burton percorreu, Rio 
das Velhas, o Rio São Francisco, esteve em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 
produzindo importantes relatos sobre a terra, a gente, a geografia, etc. Tais relatos sobre o Brasil 
foram publicados em Londres, no ano de 1969 na obra titulada Explorations of the Highlands of 
Brazil, um ano depois seria publicada Letter from the battlefield of Paraguay, também em Londres. 
Os relatos desse viajante inglês vão além da observação pitoresca e, nos servem de fonte histórica 
a antropológica; trata-se de um homem de ciência do século XIX e, para estuda-lo será pertinente 
nos apropriarmos das discussões pertinentes dentro do campo da História Intelectual.

Lina Ravena Souza Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana)
• Recordações Históricas: possibilidades e analises acerca de um historiador e a identidade 

baiana.
A presente comunicação busca entender a importância da História na construção de uma identi-
dade nacional e regional , mais especificadamente a identidade baiana, a partir do estudo da obra 
Recordações Históricas (1921) do historiador baiano Braz Hermenegildo do Amaral (1861-1949). É 
através da sua variedade de textos, onde a maioria se detém em discutir o estado natal do historia-
dor, que me proporei a entender qual a sua proposta de identidade para o baiano frente a obra da 
formação identidade nacional no período Republicano. Também é de interesse desse texto perce-
ber os embates dentro da disciplina histórica no período, buscando através da trajetória do histo-
riador perceber a qual projeto político a sua produção historiográfica se dispôs a atender ou não.

João Batista Bitencourt (Universidade Federal do Maranhão)
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• A profissionalização da história: uma análise sobre a historiografia maranhense do final do 
século XX
As duas últimas décadas do século passado podem ser consideradas o momento da emergência de 
uma historiografia profissional maranhense, visto que começaram a surgir naquele período traba-
lhos históricos realizados por profissionais maranhenses que, cursando estudos avançados na área 
de conhecimento em outras capitais brasileiras, produziram dissertações de mestrado e teses de 
doutorado e, assim, empregaram um novo perfil à historiografia estadual. Entre 1982 e 1999 obser-
vou-se a conclusão dos 10 primeiros trabalhos deste gênero, sendo que apenas um destes foi um 
estudo de doutorado. Intitulada “A colonização do Maranhão”, a tese de Maria do Socorro Coelho 
Cabral, sob a orientação de Raquel Glezer, foi defendida em 1992 no Programa de Pós-Graduação 
em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo. No mesmo ano de defesa o estudo de Cabral foi publicado pelo Serviço de Imprensa e Obras 
Gráficas do Estado – SIOGE, com o título “Caminhos do gado: conquista e ocupação do Sul do Ma-
ranhão”. Denominar o tipo de historiografia surgida no período como profissional implica em per-
ceber uma passagem de uma história feita por o que se pode chamar de “homens de letras”, erudi-
tos autodidatas ou historiadores diletantes, para profissionais com formação e estudos avançados 
na área de história. A historiografia profissional, então, representou um deslocamento do “lugar” 
de produção da história maranhense. Até as duas últimas décadas do século XX o Instituto Históri-
co e Geográfico do Maranhão e a Academia Maranhense de Letras ainda representavam o espaço 
“autorizado” da produção histórica, esse espaço com a historiografia profissional passou a ser as 
Universidades. Tal mudança levou a algumas inovações historiográficas que, entre outras questões 
relevantes, destaca-se a diversificação temática e a renovação teórica. As produções do final do 
século abordam temas específicos, trabalhados a partir de formulações teóricas com problemati-
zações. Embora ainda algumas vezes tentando abarcar todo um processo que envolve o objeto de 
estudo, porém não mais de cunho factual. Cabral, na introdução de sua tese afirma as diferenças 
no povoamento do litoral e do sul (interior) do Maranhão e critica a forma como a historiografia 
privilegiou a primeira destas áreas e constituiu a identidade estadual a partir de uniformizações 
que excluíam referências ao sertão. Se essa é uma diferença manifestada muitas outras poderão 
ser descortinadas por uma análise historiográfica. Esta apresentação busca, então, compreender o 
surgimento da historiografia profissional maranhense e, mais especificamente, analisar a primeira 
tese de doutorado em história realizada por um historiador maranhense.

Joao Augusto da Silva Neto (SEMED - Parauapebas)
• Tesouros soterrados: história intelectual e arte marajoara no século XIX

Em meados do século XIX, uma grande ilha ao norte da então província do Grão-Pará, localizada 
na foz do Rio Amazonas, começou a ganhar notoriedade nas páginas nos periódicos nacionais e 
internacionais. Um dos assuntos que mais chamou a atenção da comunidade científica da época 
foi a descoberta de materiais cerâmicos na Ilha de Marajó ou Ilha Grande de Joanes. Orville Derby 
(1851-1915), João Barbosa Rodrigues (1842-1909), Domingos Soares Ferreira Penna (1818-1888), 
Ladislau de Souza Mello Netto (1838-1894) e Frederick Hartt (1840-1878) foram os principais inte-
lectuais que desenvolveram estudos sobre os artefatos cerâmicos encontrados. Ademais, especu-
laram sobre o povo que produziu tal cerâmica e, em seguida, construíram análises interpretativas 
a luz dos paradigmas científicos novecentistas. Suas pesquisas e escavações visavam, nesse sentido, 
uma forma de compreensão das experiências dos índios que habitavam a região de Marajó em 
tempos remotos, galvanizando discussões sobre a pré-história do Brasil, o povoamento da América 
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do Sul e do significado da cerâmica e da arte marajoara.

Marcus Straubel Wolff (Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO))
• H. J. Koellreutter: música e sociedade no Brasil da Era Vargas

O presente trabalho pretende realizar uma reflexão sobre a complexa e difícil relação entre um 
indivíduo excepcional, o regente e compositor Hans Joachim Koellreutter (1915- 2005), criador do 
primeiro grupo de música erudita contemporânea, o Grupo Música Viva, e o contexto político, só-
cio-econômico, cultural e musical brasileiro em que escolheu viver entre 1937 e 1963. Concebendo 
essa relação de modo relacional e dinâmico, tal como concebe Norbert Elias, pretende-se analisar 
o caso da inserção de um compositor ligado aos movimentos vanguardistas europeus no contexto 
musical brasileiro, marcado pelo nacionalismo, observando os esforços de acomodação desse mú-
sico nascido em Freiburg, Alemanha que trazia consigo ideias políticas, estéticas e musicais pouco 
compatíveis com aquelas concepções nacionalistas que vinham se afirmando no campo musical 
desde o final dos anos 1920 e que ganham um novo direcionamento durante o Estado Novo. 
A famosa polêmica pública entre o discípulo direto de Mário de Andrade, o compositor paulista 
M. Camargo Guarnieri e H. J. Koellreutter explode em 1950 com a “Carta Aberta aos Músicos e 
Críticos do Brasil”, em que Guarnieri se opõe frontalmente à técnica composicional dodecafônica, 
considerando-a uma “expressão característica de uma política de degenerescência cultural”. Esse 
documento é compreendido neste trabalho como signo de uma incompatibilidade latente desde 
1937, ano da fundação do “movimento música viva”, que inicialmente congregava compositores 
das duas tendências, e intensificada com o retorno de Vargas ao poder, momento em que ocorre 
uma estranha convergência entre os defensores da “cultura nacional” e os compositores chamados 
então de “progressistas”, ex-alunos de Koellreutter como Claudio Santoro, Eunice Katunda e C. 
Guerra-Peixe, que aderem ao realismo-socialista reorientando sua linha de trabalho no sentido de 
uma simplificação de sua linguagem musical. 
Cumpre destacar as características desse momento histórico para que se possa compreender os 
motivos que tornaram tão difícil a inserção de um artista e intelectual imigrante, H. J. Koellreutter, 
na sociedade brasileira. E como indica Panizzolo (2011), é preciso também destacar os modos 
de funcionamento e atuação da comunidade de artistas e intelectuais que o colocam, por algum 
tempo, à margem do sistema de circulação da produção musical erudita no país, no eixo Rio-São 
Paulo, obrigando-o a buscar novas atividades, como a de diretor dos cursos internacionais de férias 
Pró-Arte de Teresópolis, RJ ou a buscar novos espaços na Bahia, onde funda os Seminários Inter-
nacionais de Música, que vieram a se transformar posteriormente na Escola de Música e Artes 
Cênicas da UFBA.

Jose Adil Blanco de Lima
• Henri Hauser e Sérgio Buarque de Holanda

Com a publicação de Monções, em 1945, Sérgio Buarque de Holanda registra uma importante 
transição na sua trajetória intelectual. Esta obra marca, como já destacaram diversos autores (ODI-
LA, 1985; WITTER, 1986; GUIMARÃES, 2008; SOUZA, 2014; entre outros), o deslocamento que o 
autor realiza do ensaísmo social (Raízes do Brasil, 1936) para as pesquisas históricas mais rigorosas 
e bem delimitadas no espaço e no tempo. Laura de Mello e Souza, que sobre isso falará na confe-
rência de encerramento deste 28° Simpósio Nacional da ANPUH, organizou a nova edição de Mon-
ções (2014), e pôde constatar, no prefácio que redigiu, a grande importância da história econômica 
e geográfica neste estudo de Holanda. A partir desta observação, nesta comunicação pretende-se 
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examinar qual é o papel do historiador francês Henri Hauser (1866-1942) nesta guinada de Sérgio 
Buarque em direção a uma história mais econômica e geográfica. Hauser foi uma personalidade 
importantíssima nos círculos intelectuais franceses da virada do século XIX para o XX, e pode ser 
entendido, como sugeriu Marieta de Moraes Ferreira (2011), uma espécie de homem-ponte entre a 
história metódica de Seignobos e Monod e a história social e econômica de Febvre e Bloch. Dentre 
os professores franceses que vieram colaborar na fundação da Universidade do Distrito Federal 
(UDF), Hauser era, sem dúvida, a figura mais reconhecida e prestigiosa. Sérgio Buarque de Holanda 
atuou como assistente de Hauser na cadeira de História Moderna e Econômica da UDF entre 1936 
e 1937. Sugere-se aqui que este convívio tenha sido primordial para o estabelecimento da vocação 
de historiador de Holanda.

Rodrigo Jurucê Mattos Gonçalves (Universidade Estadual de Goiás - UEG)
• O golpe de 1964, o instituto brasileiro de filosofia e a “consciência conservadora”

O Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF), fundado em 1949, congregava intelectuais conservadores 
tais como o seu líder, o conservador histórico e teórico do integralismo, Miguel Reale, bem como os 
ex-militantes do PCB convertidos à reação, Antonio Paim e Paulo Mercadante. Ligado à oligarquia 
paulista, o IBF funcionava como um aparelho filosófico de hegemonia que esteve empenhado na 
criação e difusão de um fundamento filosófico para a vaga conservadora que varreu o país a partir 
do golpe de 1964. Nesse sentido o IBF buscará dar tradição e secularidade à reação, resgatando as 
raízes do conservadorismo brasileiro nas reminiscências do Brasil-Império. O IBF fará a tentativa de 
conferir perenidade ao movimento contrarrevolucionário por meio de uma filosofia conservadora 
e antimarxista, que terá na chamada “consciência conservadora” uma de suas expressões de maior 
fôlego. Pouco tempo depois do golpe de Estado, aparecerão duas importantes obras: A consciência 
conservadora no Brasil (1965), de Mercadante, e a História das ideias filosóficas no Brasil (1967), de 
Paim. Os autores buscarão na sociedade escravista do século XIX a chamada “consciência conser-
vadora” e de forma apologética a trarão como legítima expressão da classe dominante brasileira, 
justamente no momento em que o país vivenciava a maior reação conservadora de sua história. 
É neste sentido que o IBF se constituirá em um aparelho filosófico de hegemonia, visando justifi-
cação moral da classe dominante, elevando a contrarrevolução ao plano intelectual e ideológico.

Renata Rufino da Silva (CEFET-RJ)
• O “contra-modernismo”: internacionalismo e mediação cultural de Sérgio Milliet nos anos 

1920
Esse trabalho faz parte da minha pesquisa de doutorado cujo objetivo central é analisar o papel 
Sérgio Milliet (1898-1966) no movimento modernista brasileiro. Sérgio Milliet, que era sociólogo 
de formação, mas também crítico (literário e de artes plásticas), poeta, ensaísta e tradutor, teve um 
papel significativo, porém pouco estudado, no modernismo nos anos seguintes à Semana de Arte 
Moderna de 1922. Entre 1922 e 1925, atuando como mediador cultural entre os modernismos do 
Brasil e da Europa, foi um importante divulgador das ideias modernistas brasileiras e europeias 
a partir, principalmente, de sua colaboração (seja com artigos, seja com traduções) em revistas 
de vanguarda dos dois lados do Atlântico. Além disso, foi um dos responsáveis pela “embaixada 
intelectual” brasileira em Paris que contava, entre outros nomes, com artistas e escritores como 
Brecheret, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Villa-Lobos.
Pretendemos discutir o projeto de modernismo de Milliet atentando ao seu caráter internaciona-
lista. Enquanto estava na Europa, Milliet difundia seu cosmopolitismo na revista belga Lumière e 
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nas colunas “Carta de Paris”, que manteve na revista Ariel e “Cronica parisiense”, na Revista do Bra-
sil. Também participou de Klaxon e Estética, dois importantes periódicos brasileiros de vanguarda. 
De uma maneira geral, seu projeto modernista se sustentava, pelo menos logo após à Semana de 
1922, em uma integração entre “o modernismo de lá” e o “de cá”: “Eu chegava da Europa e trazia na 
bagagem muita novidade literária. Servi de traço de união entre o modernismo de lá e o de cá. Mais 
nada”, declarou Milliet em depoimento em 1958. Como temos observado, para Milliet, o reconhe-
cimento na Europa era imprescindível para a vitória da arte moderna no Brasil. Seu modernismo se 
constituía não tão atrelado ao “paradigma nacionalista”, algo tão caro à maioria dos modernistas. 
Milliet era resistente a certos tipos de nacionalismo e apresentava, por vezes, um ceticismo que o 
diferenciava de seus pares. Essa postura nos levou a cunhar seu projeto de “contra-modernismo”, 
expressão inspirada na análise do sociólogo francês Roger Bastide que chamou Milliet de “Contra-
Freyre” do Brasil. 
Dessa maneira, esse trabalho visa investigar a atuação de um “primeiro” Milliet que atuou como 
passeur, articulando o grupo modernista brasileiro e as vanguardas europeias, destacando sua ati-
vidade de manutenção do “consulado mental paulista em centros europeus”, mas principalmente 
seu trabalho de divulgação de textos (traduções para o francês) de artífices do Movimento, no 
momento posterior à Semana de Arte Moderna de 1922.

Renato Martins (FFLCH - USP)
• Sérgio Buarque de Holanda e as vanguardas do modernismo brasileiro

Das clássicas reflexões de Os donos do poder (1958) de Raymundo Faoro, passando pelas contribui-
ções de Itinerário de uma falsa vanguarda (2010) de Antonio Arnoni Prado, até a recente apresen-
tação de Pedro Meira Monteiro à Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda: correspondên-
cia (2012), o modernismo brasileiro é comumente percebido na perspectiva de duas vanguardas 
intelectuais, cada qual compartilhando diferentes projetos estéticos e políticos: o modernismo 
da ordem e o modernismo da desordem. Não obstante as variações históricas desta divisão, por 
modernismo da ordem entenda-se os projetos conservadores oriundos de grupos de intelectuais 
protagonizados, entre outros, por Graça Aranha (1868-1931) e Cassiano Ricardo (1875-1975), bem 
como por manifestos como o “Nhengaçu verde-amarelo” (1929). Ordem, assim, remete ao apego 
ao passado, às fórmulas literárias tradicionais e ao nacionalismo não raro xenófobo, conivente às 
elites oligárquicas nativas. Modernismo da desordem, por sua vez, corresponde às aspirações tidas 
por radicais, fomentadas por exemplo pelos escritores Mário de Andrade (1893-1945) e Oswald 
de Andrade (1890-1954) – autor do paradigmático manifesto “Pau-Brasil” (1924) –, contrárias ao 
academicismo e o patriarcalismo, que para eles atavam o modernismo ao passado. 
Este trabalho focaliza as relações biográficas e geracionais entre o historiador Sérgio Buarque de 
Holanda (1902-1982) com os modernistas da ordem e da desordem entre as décadas de 1920 e 
1950. Nesta época, afinal, sua participação foi decisiva no modernismo, podendo ser reconstituída 
na figura de um Sérgio radical, segundo expressão de Antonio Candido (1988). Na entrevista “Mo-
dernismo não é escola: é um estado de espírito” (1925), no artigo “Depois da ‘Semana’” (1979) e 
no livro Raízes do Brasil (1936), entre outros, nosso autor vai revelando a distância especialmente 
de Graça Aranha para aproximar-se dos projetos vanguardistas de Oswald de Andrade, Alcântara 
Machado (1901-1935) etc., nos quais “não deveriam prevalecer os velhos metros e os velhos temas” 
(Holanda, 1950). 
Valendo-se de uma ampla documentação (fruto inclusive de pesquisa realizada desde 2009 no 
Acervo Pessoal de Sérgio Buarque de Holanda - Unicamp), tais relações serão expostas em dois 
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momentos, nos quais metodologicamente a biografia é tratada como trajetória de grupos culturais 
e sociais (Williams, 1980; Bourdieu, 1986; Miceli, 1979): de um lado, a sociabilidade do historiador 
paulista em São Paulo e no Rio de Janeiro, cidades fundamentais na consolidação do modernismo 
brasileiro; de outro, suas alianças e conflitos afetivos e/ou intelectuais, seja com a geração mais ve-
lha e conservadora de modernistas, seja com “nós, os mais jovens do movimento” (Holanda, 1972) 
– como Sérgio Buarque dizia.

Sabrina Fernandes Melo
• Um olhar estrangeiro sobre a arte nacional: considerações sobre Robert Smith, Germain 

Bazin e Hannah LEvy
Durante as primeiras décadas do século XX, diversos movimentos corroboraram na alteração do 
panorama artístico e intelectual da america latina. A institucionalização das ciências sociais na 
América do Norte, as tensões nas práticas da pesquisa antropológica, a centralidade do conceito 
de cultura e a aproximação da história da arte com as ciências sociais, proporcionaram um cres-
cente direcionamento, por parte de pesquisadores estadunidenses e europeus, para países situados 
‘do outro lado do Atlântico’.Esta operação transatlântica, será entendida pelo estudo da arqui-
tetura colonial e barroca por intelectuais estrangeiros e nacionais, cujo recorte temporal transi-
tará entre dois pesquisadores estrangeiros de nacionalidades e posturas metodológicas distintas: 
Robert Chester Smith, estadunidense e estudioso da arte e arquitetura luso-brasileira, e Germain 
Bazin, historiador da arte francês e pesquisdor da arquitetura barroca e religiosa brasileira. Smith 
fez duas visitas ao Brasil, em 1937 e em 1964 e Bazin, em 1945. ‘Amparados’ pela mesma instituição, 
o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), criado em 1937, estabeleceram 
redes de sociabilidade e colaboração, participaram de publicações na revista do SPHAN onde Smi-
th atuou como fotógrafo. Suas pesquisas estavam em consonância com um movimento nacional 
de valorização da arquitetura neocolonial e a produção de inventários de arquitetura e do patri-
mônio nacional. Estes inventários eram realizados através de viagens e pesquisas pelo interior do 
Brasil por intelectuais como Wash Rodrigues, Felisberto Ranzini, Mario de Andrade e estrangeiros, 
como Smith,Bazin e Hannah Levy. Esta comunicação discute este contexto intelectual e a inserção 
do debate patrimonial e da arquitetura neocolonial como vertentes importantes na formação de 
uma identidade arquitetônica e artística nacional, buscando entrelaçar nesta discussão, a presen-
ça de intelectuais estrangeiros envolvidos nas redes de sociabilidade e interesse investigativo. Este 
comunicação discutirá o pensamento, a produção, a trajetória institucional e acadêmica de Ches-
ter Smith sob o viés de um projeto internacional. Entendo por ‘projeto internacional’, o interesse 
pela arte e cultura brasileiras - Latino - Americana – por parte de países centrais. Tal interesse se 
manifestou pela presença de pesquisadores acadêmicos, vinculados a instituições e com bolsas de 
financiamento.

086. Intelectuais e mediação cultural (séculos XIX e XX)
Coordenação: Francisco Carlos Palomanes Martinho, Patricia Santos Hansen

Resumo: Categoria polissêmica, nascida a partir do manifesto de Émile Zola, o conceito de Intelec-
tual ganhou, no século XX, formas variadas de análise e entendimento, obtendo, pois, amplitude 
e diversificação significativas. O presente Simpósio Temático tem por objetivo debater, no âmbito 
do XXVIII Encontro Nacional de História, as possíveis relações estabelecidas entre os intelectuais 
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e os diversos campos de sua atividade. Assim, seu papel como criador e mediador de valores será 
analisado tendo como referência as relações do intelectual com a política, a cultura e a sociedade. 
Preocupado em abarcar da forma mais ampla possível os diversos entendimentos do conceito de 
intelectual, este Simpósio Temático procurará apontar para as semelhanças e diferenças de seu 
processo histórico no mundo contemporâneo
Justificativa: A categoria “intelectual” vem sendo revisitada nas últimas décadas a partir de dife-
rentes perspectivas, com grande proveito para a produção do conhecimento histórico, mas tam-
bém com interessante potencial para a reflexão teórica. Contudo, uma história dos intelectuais 
que inclua atores, projetos e meios de ação e comunicação não identificados com uma ideia de 
elite, ou seja, uma história dos intelectuais que atuaram também, principalmente, ou exclusiva-
mente, como “mediadores”, segundo a proposição de J.-F. Sirinelli, ainda é um campo a explorar. 
Tal conjunto incluiria, sem hierarquizar, intelectuais que se dedicaram à atividades, práticas ou pú-
blicos-alvo pouco convencionais quando considerados das perspectivas da historiografia política, 
intelectual ou dos intelectuais, tais como: editores, tradutores, divulgadores, professores, autores 
de obras para o público infantil, entre outros. Ao enfocar as relações entre intelectuais e media-
ção cultural, portanto, o objetivo deste Simpósio é contribuir para o alargamento dos limites que 
costumam circunscrever as reflexões sobre a categoria “intelectual” e testar as potencialidades da 
noção de “mediação cultural”, confrontando-as com os problemas e fontes de pesquisa.

Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo)
• Marcello Caetano, historiador.

A presente comunicação tem por objetivo analisar a produção intelectual de Marcello Caetano 
como historiador procurando apreender em qual/quais campo/s historiográfico/s ela se insere. Ao 
mesmo tempo procuraremos discutir em que medida sua produção historiográfica busca consoli-
dar uma idéia de Estado e de Nação que seria coerente com a formação da identidade portuguesa.

Eduardo Holderle Peruzzo (PPGHE/DH/FFLCH/USP)
• “Por mares nunca dantes navegados”: projeto historiográfico e formação do Brasil em Jaime 

Cortesão (1922-1960)
Nascido em 1884, o intelectual português Jaime Zuzarte Cortesão destacou-se na renovação dos 
estudos históricos no contexto luso-brasileiro. Seus trabalhos acerca dos Descobrimentos, expan-
são marítima e colonização da América portuguesa contribuíram para dar uma “orientação atlân-
tica” e uma visão de conjunto do Império, com destaque à ideia de formação do Brasil, enquanto 
projeto consciente e dinâmico do Estado português. 
De feição patriótica, a concepção de História e os anseios republicanos de Cortesão e de sua ge-
ração de modernistas (Seara Nova), encontravam-se, todavia, à reveria das vertentes de cunho 
propriamente nacionalistas do Estado Novo português, denunciado e combatido por eles. Tais 
preocupações mobilizaram em Portugal esforços semelhantes aos encontrados aqui nas décadas 
de 1930 e 1940, que procuravam compreender a atual configuração brasileira por meio de sua 
formação histórica – e não tanto pelos aspectos raciais de sua composição étnica, tal qual tentou-
se alhures –, num processo de rotinização dos estudos históricos no âmbito das demais ciências 
sociais.
O objetivo desta exposição será, portanto, analisar parte de sua obra no prisma de um estudo 
historiográfico, que visa reconstituir algumas proposições teóricas e interpretações históricas do 
autor frente ao quadro mais geral da produção histórica na primeira metade do século XX. Procu-
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rando assim identificar os principais vetores por ele utilizados na sustentação de sua prática e pro-
jeto historiográficos, e o papel de um certo Passado idealizado e da história do Brasil na construção 
de uma identidade e futuro político de Portugal. Pretende-se ainda com este trabalho, propor um 
diálogo entre o autor e a geração dos chamados “interpretes do Brasil”, não somente procurando 
melhor compreender o Brasil através da história lusitana, como é habitual, mas dimensionando a 
ideia de formação do Brasil na interpretação da História de Portugal.

David William Aparecido Ribeiro (Prefeitura do Município de São Paulo - SME)
• Conhecimento, poder e práticas sociais: Jaime Cortesão, Gilberto Freyre e a história da 

colonização portuguesa
O objetivo primordial da comunicação é o de problematizar as permanências de narrativas que 
persistiram na produção dos ditos saberes científicos e no campo acadêmico, favorecendo a manu-
tenção de estruturas de exclusão e opressão que impedem consideravelmente a autonomia plena 
das sociedades que têm em comum o passado colonial. A análise da atuação intelectual de Corte-
são no Brasil (1940-1957), dando destaque para a organização da Exposição Histórica comemora-
tiva do IV Centenário da Cidade de São Paulo, serve de ponto de partida e referência importante 
para o caso brasileiro em geral e paulista em particular, no sentido em que sua produção permite 
compreender questões que integram narrativas históricas e práticas políticas de elites regionais e 
nacionais. Seu trabalho, visto no circuito das ideias do mundo de língua oficial portuguesa, levan-
do em conta especialmente o lusotropicalismo de Gilberto Freyre e as representações do império 
colonial português, pode abrir o caminho para interpretações que indiquem também estratégias 
possíveis para a construção de saberes “descolonizados”.

Ian Merkel (New York University)
• Diálogos entre Fernand Braudel, Caio Prado Junior, e Gilberto Freyre

Neste texto, eu analiso o papel que tiveram intelectuais brasileiros como Caio Prado Junior e Gil-
berto Freyre no pensamento de Fernand Braudel. Utilizando correspondência entre estes autores 
e o Braudel e também as resenhas que fez Braudel sobre os livros Casa Grande e Senzala, Forma-
ção do Brasil Contemporâneo, e História Econômica do Brasil, eu proponho uma releitura da tese 
inovadora O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico à Época de Filipe II. Com estas fontes, eu 
considero o papel que teve Brasil como uma rede intelectual para o jovem Braudel e a historiogra-
fia francesa mais geralmente, tomando em conta as contribuições dos cientistas sociais brasileiros 
(frequentemente considerado como diletantes) para três questões: a relação entre geografia e his-
tória, a concepção de diversas temporalidades, e a história econômica com uma escala mundial.
Ainda que diversos historiadores considerassem Brasil como uma mudança “libertária” na pensa-
mento de Braudel, este texto vai além das vagas noções de importância da passagem transatlân-
tico e das conferencias que Braudel fez no Brasil para o próprio desenvolvimento intelectual dele. 
O propósito é de situar a formação intelectual de Braudel numa rede internacional no qual os 
brasileiros fizeram uma parte incontornável, apesar de ser desconsiderado na própria produção 
intelectual de Braudel. No capitulo maior da minha tese, do qual este texto faz parte, eu exploro os 
arquivos de Eurípides de Simões Paula, Branca da Caldeira Cunha, e João Cruz Costa, mostrando 
como os brasileiros ajudaram Braudel com a bibliografia, as pesquisas e outros aspectos do traba-
lho dele. Aqui, tendo por enfoque Prado Junior e Freyre, eu ofereço uma leitura intertextual, menos 
interessada na “influência” destes autores sobre o Braudel do que em reconsiderá-los num campo 
de ciências sociais comum, construído entre o Brasil e a França.
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Além do reconstituição das ideias paralelas entre Freyre e Braudel sobre as mentalidades e a estru-
tura social, ou de Prado Junior e a geografia e a temporalidade, eu trato os textos como um con-
junto, analisando as fontes comuns dos autores e comparando a formação deles. Além de Braudel 
ter compartilhado referencias historiográficas com Prado Junior devido à relação mestre-estudante 
deles na USP e à estadia parisiense do segundo, ele também se interessou em fazer história a partir 
de novos grupos sociais, como Freyre. Em suma, este texto usa novas fontes e interpretações para 
de considerar a importância do Brasil na evolução do pensamento braudeliano, não para relativizar 
a importância de Lucien Febvre, Mark Bloch, ou Paul Vidal de la Blache, mas para dar outros pontos 
de partida para a análise da obra de Braudel. 

Marília Neto Kappel
• Intelectuais do século XIX e a fundação da Academia Mineira de Letras

Este trabalho faz parte de um projeto maior que tem como objetivo estudar os membros funda-
dores da Academia Mineira de Letras (AML), que atuavam na imprensa e na educação da cidade 
de Juiz de Fora. Como se trata de uma investigação ainda em curso, abordaremos neste trabalho, 
dados e aspectos parciais sobre esta pesquisa. Traçaremos em linhas gerais o panorama social, his-
tórico e cultural na qual esses intelectuais viviam e algumas discussões que tratam do termo Inte-
lectual.

Ana Paula Sampaio Caldeira (PPHPBC/ Fundação Getúlio Vargas)
• A festa da história: Ramiz Galvão e o Catálogo da Exposição de História e Geografia do Brasil

Este trabalho é parte de minha tese de doutorado, cuja proposta é estudar o período em que a 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi administrada por Benjamin Franklin Ramiz Galvão, isto 
é, entre 1870 e 1882. Trata-se de um momento importante para a instituição, especialmente por 
se tratar de um período de organização interna, em que seu diretor se esforçou para promover o 
diálogo daquele espaço com outras instituições de saber, tanto nacionais quanto estrangeiras. 
Nesta comunicação, escolhemos analisar o Catálogo da Exposição de História e Geografia do Brasil, 
empreendimento editorial dirigido por Ramiz Galvão quando da montagem da Exposição de 1881, 
evento que coroou a sua passagem pela BN. Pretendemos compreender a organização do catálogo 
da exposição, buscando ressaltar a atuação de Ramiz como editor, especialmente seu trabalho de 
seleção e organização de documentos eleitos por ele para compor o patrimônio documental da 
nação brasileira.

Mara Cristina de Matos Rodrigues (UFRGS)
• As primeiras iniciativas de institucionalização da pesquisa histórica na UFRGS: tempos 

heroicos? (1973-1981)
A presente comunicação visa apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa dedicada à história 
da pesquisa em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Gabinete de 
Pesquisa de História do Rio Grande do Sul, cuja implantação foi liderada em 1973 pelo professor 
catedrático em História do Brasil na UFRGS, constitui-se como uma a primeira iniciativa para ins-
titucionalizar a pesquisa em história na universidade. Contudo, apesar de congregar boa parte dos 
jovens professores que se tornariam fundadores do programa de pós-graduação em História na-
quela universidade, o Gabinete não logrou dentre estes o reconhecimento como lugar de referên-
cia para a consolidação da universidade como espaço de pesquisa histórica no Rio Grande do Sul. 
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Busca-se compreender quais eram os objetivos do Gabinete de Pesquisa de História do Rio Grande 
do Sul, que relações foram estabelecidas dentre os docentes aí envolvidos e por que a sua memória 
tem gozado de tão escasso prestígio ao longo dos anos.

Magno Francisco de Jesus Santos (UFF)
• Um intelectual a serviço da tradição: Serafim Santiago e a escrita das “cousas notáveis”

No período entre o final do século XIX e início do XX, emergiram inúmeros intelectuais preocupa-
dos com a escrita da história e com o registro das chamadas “cousas notáveis” de Sergipe. A maior 
parte desse grupo de intelectuais engendrou-se nas principais instituições científicas existentes em 
Sergipe e nos maiores centros urbanos do país. Foram homens que divulgaram o passado sergipano 
e construíram uma leitura cientificista acerca da história local. Contudo, nem todos os intelectuais 
desse período se enquadraram nesse parâmetro. Uma parcela reduzida de homens de letras dessa 
época preocupou-se em registrar os saberes e as narrativas do passado local distanciando-se do 
cientificismo e dos embates das instituições científicas. Esse foi o caso de Serafim Santiago, intelec-
tual nascido na cidade de São Cristóvão em 1860 e que ao longo dos primeiros decênios do século 
XX engajou-se na luta em defesa do patrimônio religioso e chegou a produzir um importante tex-
to manuscrito sobre a história e as festas da cidade de São Cristóvão. Era o “Anuário Cristovense”, 
obra que intercala a releitura histórica da cidade com os registros dos episódios familiares e sociais. 
Serafim Santiago escreve o texto com a preocupação em expressar o protagonismo da cidade de 
São Cristóvão, primeira capital de Sergipe, na experiência histórica local. Por esse motivo, o texto 
é um dos mais importantes documentos acerca da sociedade sergipana nos primeiros anos do 
século XX. Nesse trabalho, temos como objetivo analisar o “Anuário Cristovense” e a trajetória de 
Serafim Santiago como indício da atuação de homens comuns da primeira metade do século XX 
em Sergipe na defesa do então chamado “patrimônio religioso”. O manuscrito escrito por Santiago 
nos primeiros decênios do século XX está divido em duas partes. Na primeira, o autor elabora uma 
síntese histórica da cidade, permeada pela reprodução elogiosa ou contestação da historiografia 
local. A segunda parte da obra apresenta um teor mais mnemônico, no qual o autor narra os epi-
sódios do cotidiano da cidade a partir da elucidação de um calendário. Elementos da vida social da 
cidade são mesclados com episódios da trajetória familiar, permeados pela ordenação do tempo 
por meio da descrição das festas e procissões realizadas em São Cristóvão. Ao longo do texto San-
tiago evoca as narrativas de antigos moradores da cidade, ora como mecanismo de constituir um 
caráter de confiabilidade do seu texto, ora como recurso para elucidar a sua inserção nos mais va-
riados segmentos da sociedade sergipana, com destaque para as camadas populares (ex-escravos, 
doceiras, brincantes), intelectuais e membros da elite (senhores de engenho, religiosos, políticos).

Bruno Passos Terlizzi (IFCH/UNICAMP)
• A Revista del Río de la Plata e a “biografia cruzada” de Vicente Fidel López e Juan María 

Gutiérrez na construção de uma “República de Opinião”
Dentro das recentes perspectivas de abordagem da História Intelectual,pensar a produção intelec-
tual como um fenômeno coletivo e fundamentado em seus suportes de veiculação como perió-
dicos,revistas e círculos intelectuais,tudo têm gerado respostas interessantes aos questionamentos 
sobre a atuação desses personagens que se encontram em contínuo dialogo com a política e a 
cultura de seus respectivos contextos históricos (ALTAMIRANO,2006).Nesse sentido,a Revista del 
Rio de la Plata,publicada mensalmente em Buenos Aires entre os anos 1871-1877,configurou-se 
como um espaço privilegiado de circulação das ideias de uma elite intelectual e política que,após 
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os eventos de fragmentação política das décadas de 1850-1860,passava a partir de 1870 a aplicar 
seus projetos e ideais liberais na reconfiguração do Estado e da sociedade argentina.Na condução 
desse pioneiro projeto editorial,estavam dois intelectuais argentinos de suma importância para a 
configuração dos campos historiográfico e teórico-literário argentinos: Vicente Fidel López e Juan 
María Gutiérrez.Em outras palavras, nas três seções da revista (História,Literatura e Atualidades),-
seriam publicados documentos de época e estudos historiográficos,sobre o período colonial e o 
passado recente das lutas políticas de independência; bem como reflexões de crítica-literária a 
partir do estudo de escritos que tivessem como tema as particularidades da Argentina e da hispa-
no-América; além finalmente de análises críticas das ações e fatos políticos durante as presidências 
de Sarmiento e Avellaneda(1868-1880).O que surge,então, como horizonte analítico dessa comu-
nicação é pensar o suporte, no caso a Revista del Río de la Plata, como uma maneira de compre-
ender a produção das idéias e sua rede de circularidade, concebidas por cada um dos intelectuais, 
como um desdobramento de suas atividades políticas e docentes desempenhadas no Congresso 
Nacional argentino e na Universidade de Buenos Aires como deputados provinciais e professores 
catedráticos, respectivamente. Ou seja,a revista mostra-se como o resultado de uma produção 
intelectual surgida a partir de uma “biografia cruzada” entre os dois intelectuais em questão (TAR-
CUS,1996). Para tanto,serão analisados brevemente os artigos Fisionomia del Més de Vicente Fidel 
López e Estudio sobre las obras y la persona del literato y publicista argentino D. Juan Cruz Varela 
de Juan María Gutiérrez,publicados fracionadamente na Revista del Río de la Plata entre 1873-
1874.Nossas suspeitas iniciais recaem sobre a maneira a revista foi politicamente instrumentalizada 
na época,de modo a demonstrar sua importância na organização e veiculação das reflexões e de-
bates intelectuais que influenciariam profundamente a construção de uma “República de Opinião” 
(LETTIERI,2006)

Vanessa Costa de Macêdo
• Edição e sociabilidades intelectuais: uma análise da constituição e da atuação do Instituto de 

Estudos Brasileiros (1937-1944)
Este trabalho se insere num investimento maior de compreender a atuação de intelectuais vin-
culados a projetos políticos em disputa nas décadas de 1930 e 1940. Entendemos os intelectuais 
como sujeitos que no espaço público atuam elaborando propostas, defendendo posições e me-
diando relações, e investimos sobre eles esforço interpretativo nos processos de constituição de 
seus grupos, nas redes sociabilidades em que se moveram e atuaram e, por fim, na constituição 
de projetos políticos. Dentro deste quadro investigativo, insere-se a pesquisa sobre o Instituto de 
Estudos Brasileiros – IEB, uma instituição que congregou, entre 1938 e 1944, cerca de 300 pessoas 
por meio da realização de conferências e da publicação de uma revista. O IEB se propôs a congre-
gar especialistas nos mais variados temas, convidando-os a participar de suas conferências, seja na 
condição de conferencistas seja na de debatedores. Pretendemos, nesse trabalho, apresentar os 
modos como o IEB estruturou sua atuação e estabeleceu sua a estrutura organizacional as quais lhe 
permitiram constituir-se como um lugar de sociabilidade para um grupo expressivo de intelectuais 
brasileiros durante o tempo em que funcionou. Compreender o tipo de inserção do IEB na socia-
bilidade intelectual carioca nos remete ao entendimento, em uma escala maior, ao modo como 
esta intelectualidade atuante na capital da república, se insere nos debates do período e define um 
campo de atuação. Noutra escala, queremos compreender a forma como o sujeito coletivo IEB se 
engaja nas disputas que ocorrem no campo intelectual e político em que se movimenta. Na pes-
quisa, trabalhando com documentos institucionais e, sobretudo, com a coleção da revista Estudos 
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Brasileiros que se encontra no acervo do Centro de Documentação da Faculdade de Educação da 
UFMG, vimos que o IEB constitui e é constituído por uma rede de sociabilidades e que sua atuação 
na mediação dos sujeitos se realiza a partir do uso das formas de inscrição social destes intelectuais 
no contexto de atuação no Rio de Janeiro. O acirramento do debate, a radicalização de posições 
políticas, a funcionarização dos intelectuais, a ampliação do aparelho de Estado, modificam o qua-
dro de atuação destes sujeitos, criando facilidades ou estabelecendo constrangimentos não ape-
nas no estabelecimento de ligações e na montagem de redes de sociabilidade, mas também para 
o próprio reordenamento do campo de atuação intelectual. Nesse sentido, a partir da pesquisa 
apresentamos um conjunto de questões relacionadas às mudanças ocorridas no ordenamento do 
trabalho intelectual entre 1930 e 1940 e como estas mudanças afetaram a constituição da sociabi-
lidade e dos projetos para o Brasil, no interior dos quais a Educação aparece como um objeto e um 
espaço de disputa política e cientifico.

Anelize Vergara (Colégio Memorial)
• A arte da compreensão: intelectuais, literatura e imprensa nas crônicas de Rubem Braga 

(1938-1939)
O reconhecimento de Rubem Braga no meio literário deveu-se à sua atuação como cronista, gêne-
ro ao qual se consagrou integralmente por mais de sessenta anos. Foi considerado, pelos estudiosos 
do tema, como o escritor responsável por dotar a crônica de um caráter singular sendo, de acordo 
com Antonio Candido, o “primeiro a elevar a crônica ao nível de mais alta categoria literária”. 
No inicio de sua formação como cronista, colaborou em periódicos que integravam o maior con-
glomerado da imprensa da década de 1930, os Diários Associados, de Assis Chateaubriand. No en-
tanto, após um desentendimento com Chatô, o cronista deixou o conglomerado, em 1935, e pas-
sou a colaborar em diversos periódicos num curto período de tempo, o que o levou a ser chamado 
de “cigano” pelo amigo Carlos Drummond. É significativo que a maioria destas publicações faziam 
oposição a Getúlio Vargas, ao integralismo e à Igreja Católica, postura também compartilhada por 
Braga que, muitas vezes, recorreu a pseudônimos para poder publicar.
A análise destes escritos ainda nos primeiros anos de formação torna-se relevante, já que não foi 
sistematicamente analisada. Para tanto, tratou-se de sistematizar e analisar os textos publicados 
entre os anos de 1938 e 1939 em três periódicos distintos e que tiveram colaboração simultânea do 
cronista, a revista Diretrizes (1939-1944) e a Revista Acadêmica (1933-1948), publicações de caráter 
de esquerda e, ainda, o jornal O Imparcial (1935-1942), alinhado ao projeto político estadonovista. 
A presente comunicação tem o objetivo de apresentar quais foram as principais questões e proble-
máticas suscitadas pelo cronista no que se refere ao ofício do jornalista e ao papel da literatura e 
dos intelectuais diante dos primeiros anos do recém-instaurado Estado Novo, além de considerar 
as diferentes linhas políticas dos periódicos utilizados como fonte.

Ana Amelia de Moura Cavalcante de Melo (Universidade Federal do Ceará)
• A revista Literatura e a militância intelectual (1946-48)

O propósito deste trabalho é analisar a revista Literatura que circulou no Rio de Janeiro durante 
o período de setembro de 1946 a outubro de 1948. Dirigida por Astrojildo Pereira e um Conselho 
de Redação formado por Álvaro Moreira, Aníbal Machado, Arthur Ramos, Graciliano Ramos, Ma-
nuel Bandeira e Origenes Lessa, além do secretário Jorge Medauar e do gerente Antonio Ferreira 
da Silva. Este grupo de intelectuais permanecerá o mesmo até o final quando chega ao número 
dez, ao cabo de seu segundo ano, em outubro de 1948. A revista, além de curto fôlego será uma 
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publicação instável, porém mostra-se bastante reveladora das perspectivas literárias e da atuação 
de um grupo de intelectuais que de forma alguma eram iniciantes. Busco aqui realizar um estudo 
preliminar onde possa ser identificado os objetivos e as principais características da publicação. 
Procuro apontar as diferenças e matizes que permitem ter um entendimento mais complexo do 
cenário cultural deste momento, especialmente examinando o papel deste impresso na mediação 
entre intelectuais e política. Nesse sentido pretendo demonstrar que apesar dos estreitos vínculos 
com o Partido Comunista, Literatura tinha a intenção de ser uma publicação mais independente, 
vínculando-se diretamente à Associação Brasileira de Escritores (ABDE). A associação assim como 
a revista estão atravessadas pela discussão da “função do intelectual” no mundo contemporâneo. 
Este trabalho busca examinar estas proposições a luz da categoria de “Intelectual” como media-
dor da cultura propostas pela História dos Intelectual. Apesar de fim do Estado Novo em 1945, o 
contexto nos anos seguintes era de reduzido espaço de atuação política e cultural, com censura 
e controle. Como a revista Literatura, com a proposição de engajamento e crítica, funciona como 
espaço de atuação e mediação intelectual? Identificar o perfil desta revista e sua importância no 
âmbito da produção da época parece ser objetivo fácil se nos detemos no caminho já traçado de 
órgão direto do PCB. Portanto, pretendo aqui examinar mais detidamente os significados destas 
vinculações políticas. É possível identificar nuances que contradizem uma perspectiva de unidade 
seja na revista Literatura seja no interior do PCB.

Carlos Fernando de Quadros (USP)
• O jornalista militante Jacob Gorender, a formação partidária e o papel do intelectual 

comunista (1947-1958)
O objetivo desta comunicação é atentar a um momento específico da trajetória política e inte-
lectual de Jacob Gorender, o de sua participação na imprensa comunista, entre os anos de 1947-
1958. Jovem quadro baiano, Gorender atuou nas instâncias partidárias locais através do veículo O 
momento, o que lhe conferiu destaque partidário o suficiente para ser convidado para integrar a 
redação de importantes publicações militantes no Rio de Janeiro e o secretariado metropolitano 
do PCB, onde se gestava uma iniciativa editorial concernente aos novos tempos que pareciam se 
avizinhar – o Partido enfim gozava de legalidade, já compondo considerável bancada eleitoral. O 
objeto de investigação é constituído tanto pela produção escrita quanto pelas vivências de Go-
render enquanto um sujeito envolvido nos desenvolvimentos históricos do PCB no período em 
recorte. Procuro atentar às possíveis relações entre os problemas elencados por Jacob Gorender 
em seus textos jornalísticos com a linha política adotada pelo Partido Comunista, em particular, e 
o desenvolvimento do pensamento e prática marxista em tal conjuntura, em geral. Partindo de sua 
atividade prática e dos referidos textos de sua autoria, bem como de outros publicados nos mes-
mos jornais e revistas, pretendo discutir o papel das iniciativas de educação partidária bem como 
dos intelectuais no Partido, tanto a função que assumem enquanto militantes comunistas, quanto 
o papel que o próprio PCB esperava e/ou atribuía a estes, o que era expresso em notas disciplinares 
bem como em textos que faziam referência a destacados intelectuais relacionados à organização. 
O foco biográfico em Jacob Gorender é oriundo da seguinte hipótese: este militante esteve pre-
sente em momentos centrais no fazer-se prático marxista, permitindo, através dos registros que 
legou em vida e da comparação de suas experiências com as de outros membros de sua geração, 
acompanhar uma visão desta totalidade em constante processo que foi a prática e o pensamento 
marxista no Brasil.
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Ana Lucia Lana Nemi (Universidade Federal de São Paulo)
• 1964 na Escola Paulista de Medicina: Professores, estudantes e médicos entre o atendimento 

à saúde pública, o exercício da Medicina privada e a militância política.
Os primeiros anos da década de 1960 foram, para a Escola Paulista de Medicina (EPM), de enorme 
movimentação política. A Escola havia sido federalizada em 1956, mas seu Hospital universitá-
rio, o Hospital São Paulo (HSP), fora mantido privado. Os custos da sua manutenção, no entanto, 
obrigavam seus professores a constantes ações políticas junto ao Governo federal para efetivar a 
federalização do Hospital também. Ao mesmo tempo, ecoando as tramas políticas da conjuntura 
nacional, atuavam na Escola, entre professores e alunos, grupos conservadores que enxergavam nas 
ações do governo Goulart “riscos de transformação do país em mais uma Cuba”, grupos defensores 
das reformas de base e da institucionalidade democrática, além de uma célula comunista. Muitas 
dimensões de um debate público que seria inflexionado pelo Golpe de 1964 e implicaria novos 
reordenamentos políticos na Escola e fora dela. O objetivo desta comunicação é mapear os grupos 
políticos citados e observar as mediações culturais que puderam exercer como alunos, professores 
e médicos, tendo como pressuposto sua atuação como intelectuais na criação de redes de prote-
ção que realizavam atendimento médico a perseguidos políticos, ofereciam atendimento à saúde 
em áreas periféricas de São Paulo, enfrentavam o surto de meningite cuja divulgação foi compro-
metida pela Ditadura e atuavam junto à Diocese de São Paulo na defesa dos direitos humanos. 
Será apresentado o debate conforme estava colocado antes do Golpe, destacando-se a tentativa 
de transformar a EPM em universidade federal de São Paulo e as propostas políticas que marcavam 
a atuação de alunos e professores dentro e fora da Escola, assim como os laços com a sociedade 
civil característico de cada grupo, e as reconfigurações decorrentes do Golpe. Neste último caso, 
serão destacados os projetos de resistência institucional e democrática, notadamente os grupos 
que atuavam no atendimento à saúde das populações pobres, como os médicos do Cangaíba, e 
aqueles que se aproximaram da luta armada e sofreram, por isso, a violência da Ditadura, mas que 
também receberam, muitas vezes, a proteção institucional da EPM. Espera-se, com esta comuni-
cação, observar as possibilidades de compreensão da ação de alunos e professores de uma escola 
médica como mediadores culturais que tencionavam os sentidos possíveis do enfrentamento en-
tre Ditadura e Democracia nos anos 60 e 70 do século XX.

Diogo Cunha (Universidade Católica de Pernambuco)
• Intelectuais conservadores, sociabilidade e as práticas da imortalidade: a Academia 

Brasileira de Letras durante a ditadura militar (1964 – 1979)
Essa comunicação é parte de uma pesquisa mais ampla sobre a Academia Brasileira de Letras sob 
o regime militar (1964-1979) e o comportamento dos “imortais” durante esse período. A questão 
central que guiou nossas investigações foi a de saber em que medida essa instituição oficialmente 
apolítica pôde servir como uma instância de legitimação para a ditadura. O objetivo dessa co-
municação é pensar a política através do que estamos chamando de “práticas da imortalidade”. 
Interessa-nos saber se a “Casa de Machado de Assis”, por meio de suas atividades quotidianas, su-
postamente apolíticas, contribuíram de alguma forma a legitimar o regime implantado em 1964. 
Examinaremos as cerimônias de posse, as visitas recebidas pelos acadêmicos, as homenagens pres-
tadas através dos “votos de pesar” e a forma como uma memória oficial era elaborada pelos “imor-
tais”. Os resultados das nossas análises revelaram a proximidade entre a ABL e a ditadura militar 
evidenciada através do recrutamento dos seus membros e de suas redes de sociabilidade. Eles reve-
laram também que as elites políticas, militares e culturais compartilhavam um conjunto de valores 
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que eram lembrados e enaltecidos nos eventos da ABL: o civismo e o patriotismo; a ideia de uma 
“cultura autêntica” e de uma identidade nacional fundada em uma língua comum e na religião 
cristã; assim como mitos como o da cordialidade do povo brasileiro e da ausência de violência na 
história do país. Além de ser um lugar de elaboração de um discurso conservador e um lugar por 
onde circulavam homens e ideias conservadores, os “imortais” contribuíram a associar a ditadura 
militar a uma instituição cultural respeitada e, consequentemente, a uma memória, a uma cultura 
e a uma identidade supostamente “nacionais”.

Flamarion Maues Pelucio Silva (EACH-USP)
• Livros e editores na mediação do debate político: experiências e diversidade no Brasil nos 

anos 1970
A partir do conceito de edição política, esta comunicação pretende analisar a experiência de al-
guns editores responsáveis pela publicação de livros políticos no Brasil nos anos 1970, ou seja, no 
período em que se inicia a abertura política, mas no qual ainda permanece a ação da censura, as 
ameaças aos grupos de esquerda e o cerceamento à atividade intelectual e política contestadora.
A edição política é o trabalho de edição de livros que vincula de modo direto engajamento político 
e ação editorial. Trata-se da edição feita com intenção política de intervenção social, que parte de 
um projeto editorial e/ou empresarial de fundo político, cujo objetivo é promover a divulgação e 
o debate de determinadas ideias políticas publicamente na sociedade, posicionando-se em defesa 
dessas ideias. Assim, a editora política caracteriza-se pelo engajamento político, que estrutura o seu 
catálogo. O conceito de edição política tem sido elaborado, nos últimos anos, por autores como 
Jean-Yves Mollier, Anne Simonin, François Valloton e Julien Hage, entre outros.
O plano é mostrar, com base na análise da atuação de algumas editoras de oposição no Brasil 
– Civilização Brasileira, Brasiliense, Alfa-Ômega, Global, Ciências Humanas, Kairós, Brasil Debate, 
L&PM, Cortez, Vozes, Paz e Terra, Achiamé, Aldeia Global, Avenir, Codecri, Duas Cidades, Edições 
Populares, Graal, Livramento, Hucitec, Polis, Proposta, Quilombo, Opção, Símbolo, Vega, Versus, 
Zahar – a diversidade dos perfis de seus editores como intelectuais mediadores do debate político 
no país naquele momento. A partir dessa análise comparativa, propomos uma tentativa de tipo-
logia desses editores.
Concluímos com a ideia de que esses editores cumpriram um papel político importante no Brasil 
nos anos 1970 na mediação cultural e política entre setores da oposição à ditadura e a sociedade 
em termos gerais, atuando, portanto, como como “mediadores”, de acordo com a proposição de 
J.-F. Sirinelli. Isso se manifestou na ação de suas editoras, que publicaram obras que de certa forma 
foram testando os limites da censura política e, desse modo, colaboraram para ampliar as possibi-
lidades do debate político, ao mesmo tempo em que propiciaram a divulgação de informações e 
denúncias sobre as arbitrariedades e denúncias da ditadura brasileira.

Juliana Sayuri Ogassawara
• O papel dos intelectuais no Le Monde Diplomatique

Neste painel pretendo expor uma análise sobre o papel dos intelectuais imbricados entre as edi-
ções latino-americanas e a edição francesa do periódico Le Monde Diplomatique. Fundado em 
maio de 1954, em Paris, por Hubert Beuve-Méry, também fundador do diário Le Monde, Le Mon-
de Diplomatique viu suas páginas e suas ideias se alastrarem por diversos países – em fevereiro de 
2013, o magazine 
contava 47 edições internacionais (39 versões impressas e 8 estritamente eletrônicas). Ao longo 
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de sua trajetória, principalmente a partir das passagens do jornalista francês Claude Julien (entre 
1973 e 1990) e do sociólogo espanhol Ignacio Ramonet (entre 1990 e 2008) como diretores da 
revista, focada em política e relações internacionais, Le Monde Diplomatique teve sua linha edi-
torial marcada por diretrizes politizadas, declaradamente antiimperialistas e antineoliberais. Esta 
tese pretende analisar a versão publicada em Buenos Aires, considerada a principal edição latino-
-americana, fundada por iniciativa do jornalista argentino Carlos Gabetta, diretor de Le Monde 
Diplomatique Edición Cono Sur entre julho de 1999 e janeiro de 2011. Este estudo pretende, pois, 
analisar as continuidades e rupturas das diretrizes editoriais e políticas herdadas da matriz euro-
peia. Ao mesmo tempo, pretende destacar os possíveis impactos da realidade latino-americana na 
perspectiva da revista francesa sobre os rumos da esquerda na política contemporânea. Focando, 
portanto, o trânsito de ideias entre Argentina e França, este estudo se enquadra na história dos 
intelectuais, ancorada na história política e na história do tempo presente.

Felipe Tavares de Moraes (Faculdade de Castanhal)
• José Veríssimo, intelectual amazônico: a construção de um lugar de produção (Pará, 1877-

1892)
Esta comunicação apresenta a proposta de pesquisa que tematiza a História dos intelectuais da 
educação: formação, sociabilidades, ação e idéias, cujo objeto é o fazer-se intelectual amazônico 
oitocentista – José Veríssimo (1877-1892). José Veríssimo foi uma figura-chave no campo intelec-
tual paraense e brasileiro, destacando-se como pensador social da história, cultura, literatura e 
educação. A pesquisa procura selecionar, na vasta produção do intelectual paraense, os trabalhos 
e a atuação em periódicos (jornais e revistas), a participação em eventos acadêmicos internacio-
nais (Portugal, 1880 e França, 1889) e na direção do Colégio Americano (1884-1888), no período 
em que viveu no Pará (1877-1891). Este recorte justifica-se pelo silêncio bibliográfico entorno das 
obras históricas, etnográficas e educacionais de José Veríssimo produzidas no Pará e sobre a Ama-
zônia no cenário brasileiro, divisado na “chave de interpretação” que estabelece a distinção entre a 
fase provincial (obras produzidas no Pará) e fase nacional (obras produzidas no Rio de Janeiro). A 
segunda fase consagraria o intelectual maduro, como crítico e historiador da literatura, obscure-
cendo o formidável etnógrafo, historiador e educador da realidade amazônica. O objetivo central é 
analisar o lugar de produção por meios das experiências sociais, redes de sociabilidade e circulação 
na formação do pensamento social e educacional de José Veríssimo e a sua constituição como 
intelectual amazônico. O conjunto analítico deste estudo opera a articulação entre prática social 
e cultural – pensamento social e educacional – circulação: prática social e cultural – intelectual 
orgânico – organizador da cultura (GRAMSCI, 2001), experiência – fazer-se (THOMPSON, 1981; 
1987), redes de sociabilidade e itinerário (SIRINELLI, 2003), lugar social de produção (CERTEAU, 
1982); pensamento social e educacional – representação (CHARTIER, 1990); repertório cultural 
(ALONSO, 2002); circulação – circulação (GRUZINSKY, 2001a; 2001b)

Gilberto Vieira Garcia (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Porto Alegre, Francisco Manuel, Arvellos e Sr. Luz: “professores” como mediadores na 

institucionalização da música nas décadas de 1830 e 1850
Este trabalho resulta de uma pesquisa mais ampla sobre as relações históricas entre a música e o seu 
ensino escolar na Corte do Rio de Janeiro, tendo como elemento central a sua constante presença 
entre as lições do Colégio de Pedro II (CPII) e a fundação do Imperial Conservatório de Música 
(ICM), no século XIX. Para esse simpósio, o tema em foco será analisar a trajetória de quatro sujei-
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tos que, entre as décadas de 1830 e 1850, atuaram num projeto de valorização do estatuto profis-
sional e artístico da música e de institucionalização do seu ensino – como contraponto ao “estágio 
de menoridade” em que se encontrou durante o período Regencial. O que será feito procurando 
compreender os interesses que estiveram em jogo nesse projeto, analisando a atuação desses sujei-
tos em seu processo de realização. Análise orientada a partir da definição de “mediadores culturais” 
de Sirinelli, depreendidos aqui como aqueles dedicados à difusão e à vulgarização das criações e 
dos saberes musicais justificados nesse contexto como “verdadeiros”. Mediadores representados 
nesse recorte por: Manuel Araújo Porto Alegre (docente e diretor da Academia Imperial de Belas 
Artes, Mestre de desenho do CPII e orador do IHGB), Francisco Manuel da Silva (compositor, líder 
profissional e autor do “Compêndio de musica para uso dos alunos do Imperial collegio D. Pedro 
II” e diretor do ICM), Januário da Silva Arvellos (Mestre de música do CPII em 1838) e Francisco da 
Luz Pinto (Mestre de música do CPII entre 1839 e 1858).

Alessandra Regina e Souza Mafra (UNICAMP)
• “Sons, Tons e Outras Notas”: Vida Cultural e Intelectualidade na Belém da Década de 1950

Este texto tem por objetivo analisar a produção cultural da cidade de Belém do Pará, na primeira 
metade da década de 1950, a partir de uma leitura do Suplemento Literário do jornal O Esta-
do do Pará - ponto de encontro de intelectuais (cronistas, poetas, escrito-res) paraenses, alguns 
deles ligados à Academia Paraense de Letras. No intuito de com-preendermos a mobilidade e a 
sociabilidade dos mesmos, e consequentemente, obser-varmos a dinâmica cultural dessa cidade 
no período estabelecido, o artigo apresenta, inicialmente, algumas considerações acerca das trans-
formações que o Brasil atravessou no sentido político e econômico na década de 1950, e de como 
isso refletiu no aspecto cultural do País no período proposto; posteriormente, abordamos o perfil 
dos Suplemen-tos Literários no Brasil; e na sequência, sobre o Suplemento Literário do O Estado do 
Pará e sua relação com a Academia Paraense de Letras; para por fim, apresentarmos algumas notas 
iniciais sobre os colaboradores deste suplemento.

Kaori Kodama (Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz)
• A ciência para o povo: Felix Ferreira e a instrução popular das ciências

Esta apresentação pretende tratar da vulgarização científica no século XIX através da atuação de 
Felix Ferreira (1841-1898), membro da Academia de Belas Artes, professor do Liceu de Artes e Ofí-
cios, e jornalista e crítico de artes. Também editor, Ferreira foi responsável por publicar, entre outros 
trabalhos, o semanário Sciencia para o Povo, que circulou no Rio de Janeiro em 1881. Vendido a 300 
réis, a publicação tinha por foco a divulgação de conhecimentos das ciências para um público de 
não-especialistas e de caráter escolar. Seus conteúdos variados, com destaque para temas como a 
higiene, e em grande parte compostos por traduções de obras francesas, possibilitam entender a 
proximidade deste seu projeto editorial com as ações dos vulgarizadores das ciências presentes no 
período, demarcando a especificidade da atividade da vulgarização. Defendia o editor no semaná-
rio a necessidade de suprir a falta de livros instrutivos e ilustrados ao alcance dos menos afortuna-
dos, bem como a nacionalização dos compêndios de ensino para a ilustração não só dos populares 
como para o incremento do meio científico. Neste sentido, procura-se explorar neste trabalho as 
características da atuação dos vulgarizadores, entendidos como mediadores das ciências, e de suas 
obras, chamando a atenção para as interfaces que estabelecem com o debate sobre instrução pú-
blica, projetos nacionais de modernização e a presença de uma cultura científica.
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Carlos Roberto de Melo Almeida
• A Grande Guerra (1914-1918) e os Boletins de Júlio Mesquita

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) não mobilizou apenas as nações beligerantes nos campos 
de batalha, mas também foi travada no ar e nos mares. A utilização de novas tecnologias para 
vencer o inimigo foi um marco da Grande Guerra. No entanto, é necessário destacar que, além da 
indústria, o conflito mobilizou também a imprensa; constituindo-se como momento propício para 
que os periódicos tomassem posições e adentrassem no combate, em defesa de grupos e ideais. No 
Brasil, mesmo antes do fim da neutralidade, que só ocorreu três anos após o início das hostilidades, 
o campo dos Aliados já havia sido escolhido. O Estado de S. Paulo não ficou ausente dos debates 
e das ideologias mobilizadas em torno da Guerra e pela pena do seu diretor, Júlio Mesquita, forne-
ceu aos seus leitores interpretações do conflito. Os artigos do diretor do matutino, publicados sob 
o título “Boletim Semanal da Guerra”, acompanharam semanalmente os quatro anos do conflito, 
que se estendeu muito além do que esperavam os contemporâneos e acabou por envolver nações 
distantes do continente europeu. A presente pesquisa visa analisar, de forma sistemática, todos os 
Boletins escritos por Júlio Mesquita, com o objetivo de verificar de que maneira seus textos, pro-
duzidos no decorrer dos acontecimentos, construíram uma dada leitura da Guerra, ao sabor das 
transformações em curso no movimentado cenário internacional do período. Dessa forma, preten-
de-se contribuir para a compreensão da postura assumida pelo Estado, então um dos principais 
jornais do país, diante da Primeira Guerra Mundial.

Jose Luis Bendicho Beired (Universidade Estadual Paulista)
• Os fundamentos ideológicos da rivalidade Brasil-Argentina

Um dos principais objetos da política externa brasileira, as relações com a Argentina, oscilaram 
entre a rivalidade e a construção da cooperação. Os argumentos em favor de cada um desses pólos 
foram elaborados ao longo do tempo em função das circunstâncias históricas e dos personagens 
que pensaram e agiram sobre a dinâmica internacional. Pretendemos discutir alguns conceitos 
que participaram da construção da noção de rivalidade por meio do exame de três figuras que 
transitaram entre o mundo diplomático, político e intelectual argentino. Um dos autores que con-
sideramos basilar é o jurista e pensador Juan Bautista Alberdi, poucas vezes lembrado no nosso país 
como ideólogo da rivalidade. Em seu exílio em Paris escreveu um conjunto de textos polêmicos, 
contra a Guerra do Paraguai e a política exterior do presidente Bartolomé Mitre, sob o titulo El 
império del Brasil ante la democracia de América, em 1869. Mais adiante outros personagens pu-
blicaram outras obras tais como Mis memórias diplomáticas: mi misión ante el gobierno del Brasil 
de Vicente Quesada, ministro plenipotenciário no Rio de Janeiro designado para negociar a Ques-
tão de Palmas, e Diplomacia Desarmada, de Estanilao Zeballos. Coloca-se como problema indagar 
em que medida tais conceitos evoluíram e se encontraram terreno fértil para sua mobilização em 
circunstâncias de tensão internacional tais como a Segunda Guerra Mundial.

Giselda Brito Silva (UFRPE)
• A Educação Colonial do Salazarismo para a África: um debate das condições historiográficas 

atuais
Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas questões historiográficas acerca de abordagens 
da “Educação Colonial” do salazarismo, direcionada para legitimar e sustentar o colonialismo na 
África portuguesa, no período da Segunda Guerra. Nossa meta é mostrar algumas lacunas acerca 
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de estudos que abordem as práticas discursivas de intelectuais e doutrinadores do regime, incluin-
do entre eles brasileiros, que reforçavam a “missão colonial” direcionada para a África portuguesa. 
No âmbito do tema e do período, conforme procuraremos destacar, diante do conflito de propor-
ções mundiais e os crescentes temores de perda das colônias, Oliveira Salazar reforça os laços do 
colonialismo africano e reinveste em novas práticas educativas da juventude salazarista, contando 
para isto com a ajuda de intelectuais e católicos que circulavam entre Brasil e Portugal. Em princí-
pio, não pretendemos limitar nossa análise às práticas políticas e discursivas do colonialismo para a 
África portuguesa (notadamente, Angola e Moçambique) com os lugares enunciativos de intelec-
tuais, educadores e doutrinadores posicionados do lado do império português. Desta forma, tam-
bém estaremos introduzindo em nosso debate posições e análises do Projeto da missão colonial 
salazarista pela ótica de intelectuais africanos, que também circulavam entre o Império e a África. 
Com isto, esperamos levar algumas contribuições aos estudos da África no século XX, visando am-
pliar os conteúdos de material didático da História da África em nossos dias.

Silvia Elena Alegre
• Raízes do programa de Educação Patriótica na Argentina: Ramos Mejía e o ordenamento 

institucional da prática nacionalista
O artigo discute as origens do Programa de Educação Patriótica, posto em execução pelo Consejo 
Nacional de Educación argentino a partir de 1908, nas práticas sociais anteriores a sua implanta-
ção. Este programa, que modificou com ampla abrangência os conteúdos programáticos e a or-
ganização escolar, esteve inserido em um movimento das elites intelectuais e políticas argentinas, 
preocupadas com a nacionalidade e a integração da grande população imigrante em momento de 
crescimento dos movimentos de protesto operário.

Fernando Luiz Vale Castro (UFRJ)
• Raça no pensamento do intelectual cubano Fernando Ortiz

Este trabalho partiu de um objetivo inicial: realizar uma análise das ideias sobre raça do intelectual 
cubano Fernando Ortiz.(1881–1969), entre os anos 1920 – 40, na medida em que tal constructo 
teórico nos permitia pensar acerca da identidade cultural cubana. Ortiz em seus estudos, especial-
mente a partir dos anos 20, interessou-se pela cultura afrocubana, investigando o folclore e as vá-
rias tradições da Ilha. Em síntese, pretendemos compreender a relevância da questão racial na sua 
obra, bem como refletir sobre alguns dos paradigmas, para além do afrocubanismo, fortemente 
marcado pelas referências da Antropologia Cultural, que influenciaram algumas de suas formula-
ções teóricas. 
Para se pensar uma pesquisa por esse viés é de fundamental importância recuperar a identidade 
histórica das obras intelectuais, por meio de uma metodologia histórica e intertextual, ou seja, que 
apresenta como objetivo alcançar o sentido do texto em seu tempo, afastando-se, portanto, de 
possíveis visões anacrônicas e reducionistas.Perceber o texto inserido no seu contexto reconstrói 
sua historicidade, ao mesmo tempo em que lhe atribui o caráter de ação, isto é, o texto entendido 
como ato de fala. Por essa trilha é possível afirmar que a análise do historiador deve priorizar as 
“linguagens do discurso”. Buscando sintetizar nossa proposta metodológica, estou considerando 
Fernando Ortiz como enunciador de atos de fala em resposta a determinadas questões em dis-
cussão no período, mais precisamente, a necessidade de se repensar o conceito de raça em Cuba 
e , por extensão, na América Latina. Neste sentido o autor elaborou e emitiu “lances” específicos. 
Nosso objetivo é investigar como a questão racial pode ser compreendida nas obras de Fernando 
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Ortiz, analisando as mudanças que o tema sofreu. Em síntese, consideramos Ortiz um intelectual 
multifacetado e, portanto, suas concepções sobre raça só podem ser compreendidas quando in-
seridas em uma perspectiva caleidoscópica, ou seja, suas ideias não podem ser entendidas por um 
viés unidimensional. Pretendemos indicar que as reflexões de Ortiz transcendem quaisquer possi-
bilidades de explicações esquemáticas, ou seja, não é possível a total compreensão de suas ideias a 
partir de referenciais únicos que estariam de acordo com o período que ele escreveu. Especificando 
esse argumento, a historiografia consagra que no início do século XX ele escreveria sob a influência 
do positivismo biologizante de viés lombrosiano e a partir dos anos 20, teria sofrido uma guinada 
na qual passaria a seguir uma vertente culturalista. Acreditamos que suas análises acerca da ques-
tão racial abarcam referenciais teóricos mais amplos.

Maria Antonia Dias Martins (Centro Universitário Fundação Santo André)
• José Gaos e a conscientização da marginalização do pensamento latino-americano na 

Cultura Ocidental
Esta apresentação tem como objetivo analisar a trajetória do filósofo espanhol José Gaos (1900-
1969) no período que viveu exilado no México entre 1939 a 1969. Como republicano espanhol que 
encontrou asilo político no México José Gaos fez parte de um importante grupo de intelectuais 
que junto com autores mexicanos incrementaram a vida intelectual e científica mexicana. Faz par-
te dos produtos deste encontro o El Colégio de México e a revista Cuadernos Americanos. Para 
este trabalho serão analisados os artigos de José Gaos publicados na revista mexicana no período 
de 1942 a 1955. Estas balizas temporais referem-se ao início de circulação da revista e ao ingresso 
da Espanha na ONU.
José Gaos teve grande importância na profissionalização do ensino e desenvolvimento da filosofia 
mexicana, seja através da sua atuação como professor na Universidade Autônoma do México ou 
como tradutor para o espanhol de autores como Martin Heidegger, Max Scheler, Georg W. F. He-
gel, Edmundo Husserl, entre outros. A influência de José Gaos também é bastante destacada pela 
criação por parte dos seus alunos do grupo Hiperión. Este grupo, que tinha em Gaos o principal 
mestre, buscava o desenvolvimento de uma filosofia própria, com inspirações em Ortega y Gasset, 
no marxismo e também no existencialismo. Faziam parte do grupo Leopoldo Zea, Emilio Uranga, 
Luis Villoro, Ricardo Guerra, Jorge Portilla e Joaquim Sánchez Macgregor.
A obra de José Gaos ficou marcada por sua vinculação com o trabalho de José Ortega y Gasset, já 
que era seu discípulo mais próximo. Devido a essa proximidade José Gaos foi considerado como a 
maior autoridade na filosofia orteguiana presente na América Latina e também seu maior divulga-
dor. É importante lembrar que a obra de Ortega Y Gasset alcançou grande repercussão na América 
Latina nos anos 1940 e 1950 principalmente por seu conceito de circunstância. 
A principal contribuição de José Gaos com a história intelectual mexicana e latino-americana foi 
identificar um complexo de inferioridade presente no universo intelectual latino-americano e as-
sim promover uma conscientização da marginalização a que foi submetido pela cultura ocidental 
todo pensamento que não fosse originário dos grandes centros culturais europeus.
Para Gaos havia uma unidade entre o pensamento espanhol e latino-americano e este estava ab-
solutamente inserido no pensamento ocidental, por isso não havia sentido de que não fossem re-
conhecidos no seu valor e importância. Havia para José Gaos uma unidade de circunstâncias entre 
Espanha e América Latina que estavam presentes no pensamento hispano-americano por isso a 
necessidade de sua divulgação para que conhecessem e avançassem juntos em busca de caminhos 
possíveis.
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Fernanda da Silva Rodrigues Rossi (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/ USP)
• A trajetória de Bernardo Monteagudo: relações entre biografia, pensamento político e 

história
O pensamento de um indivíduo é a porta para sua alma, mas também serve como entrada para a 
sua época. Ao analisar suas ideias, pode-se entender melhor o momento histórico em que se inse-
rem, as mudanças e permanências ao seu redor, os processos em curso. Entretanto, como mostra 
Sabina Loriga, “Os últimos dois séculos viram nossos livros de história abundar em relatos sem su-
jeito: eles tratam de potências, de nações, de povos, de alianças, de grupos de interesses, mas bem 
raramente de seres humanos.” O que é bastante curioso, uma vez que nenhum desses “entes” existe 
por si, sem a ação ou influência de pessoas.
Tal aspecto tem sido o foco em estudos na área de História dos Intelectuais, a qual apresenta novos 
desafios ao historiador e leva à revisão de teorias e metodologias de trabalho. O resgate da biogra-
fia como saber histórico é uma delas, pois seu estudo é fundamental para a compreensão real do 
objeto. O pensamento de cada autor é constantemente influenciado pelo momento histórico em 
que vive, mas também por sua formação, suas decepções, crenças e tantos outros elementos.
Dito isso, pretende-se, neste trabalho, abordar a importância da relação entre biografia e história 
dos intelectuais a partir da análise da trajetória e do pensamento de Bernardo Monteagudo. Co-
nhecido como um dos mais controvertidos personagens da independência ibero-americana, este 
tucumano exerceu importante papel nos processos de formação dos novos Estados, principalmen-
te do Peru. Suas ações tiveram impacto no cotidiano político, social e econômico do país e seus 
textos propiciam debates relevantes sobre questões levantadas à época, a partir de uma perspec-
tiva que levava em consideração não só as teorias políticas em voga, mas também a realidade da 
população de cada uma das novas nações.
O que torna a análise deste caso bastante interessante é a possibilidade de relacionar, de maneira 
clara, eventos de sua trajetória e alterações de suas ideias e concepções políticas. Além disso, em 
seus textos, nota-se a presença de elementos passionais bastante significativos, abrindo a possibili-
dade de se apontar outro tema relevante para a História dos Intelectuais: a interferência de aspec-
tos emocionais tanto no pensamento como nas ações políticas e sociais, comumente considerados 
atos meramente racionais. No caso de Monteagudo, isso fica evidente na sua paixão pela causa da 
emancipação, que o faz superar uma grande decepção e constantes riscos de vida, culminando 
em seu assassinato, que provavelmente tem origem em desavenças políticas, mas que, suspeita-se, 
possa ser resultado de sua agitada vida amorosa.

Antonio Carlos Amador Gil (UFES)
• México, uma civilização negada? Guillermo Bonfil Batalla e sua atuação como intelectual 

crítico do indigenismo
A partir do final dos anos de 1960, surgiram diversos discursos críticos ao indigenismo que, no 
México, até então, era a política oficial e hegemônica em relação aos indígenas. Naquele momento, 
uma série de acontecimentos passaram a pôr em cheque o indigenismo. Temos tanto as mobiliza-
ções dos próprios indígenas como também o discurso crítico dos intelectuais que se opuseram às 
políticas indigenistas do Estado Mexicano. Seria o indigenismo uma política etnocida como afir-
maram alguns dos intelectuais engajados na antropologia crítica? Uma forma de exaltar os índios 
mortos e desprezar os índios vivos? Queremos, neste trabalho, discutir os limites da aplicação do 
indigenismo no México a partir da atuação do intelectual Guillermo Bonfil Batalla (1935-1991). 
Como intelectual e homem público, teve atuação de destaque no grupo que fez diversas críticas 
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ao indigenismo. Em 1970, participou da publicação “De eso que llaman antropologia mexicana”. 
Como o próprio nome do livro aponta, as críticas se direcionavam à antropologia, voltada para a 
solução de problemas práticos relacionados à integração dos povos indígenas, a chamada antropo-
logia aplicada. Para Bonfil Batalla, a diversidade cultural não era incompatível com a ideia de nação, 
questionando, portanto, a manutenção das ideias indigenistas de integração. Ele teve uma atuação 
acadêmica bastante significativa em diversas instituições. Dentre diversas atividades, se destacou 
na fundação e direção do Museu Nacional de Culturas Populares (1981-1985) tornando-se, logo 
a seguir, o titular na Direção de Culturas Populares na Secretaria de Educação Pública (SEP). Além 
disso, publicou diversos livros e artigos. Em 1988, lançou um de seus livros mais importantes “Mé-
xico Profundo – uma civilização negada”, texto essencial para entender o seu pensamento e suas 
propostas. A obra, que, até o momento, teve diversas edições e foi publicada em diversos países, 
assinalou a permanência de um México profundo, descontínuo, diverso, contraditório, que marca 
de maneira poderosa os mexicanos contemporâneos e que não conseguiu ser apagado pelo Méxi-
co imaginário, representado pelos projetos de modernização e de construção da nação pautados 
pela cultura ocidental. Pretendemos, nesta comunicação, abordar alguns aspectos da atuação e 
pensamento deste importante intelectual, no cenário político e acadêmico mexicanos, que foram 
fundamentais para a crítica e transformação do indigenismo na contemporaneidade.

Carina Martins Costa (Universidade Estadual do Rio de Janeiro)
• A construção de olhares sobre a temática indígena nos museus históricos: intelectuais, ações 

educativas e interpretações do Brasil
O trabalho pretende contribuir para uma área de fronteira entre os saberes disciplinares da Histó-
ria, Educação e Museologia, na tentativa de historicizar ações educativas desenvolvidas por inte-
lectuais em museus históricos brasileiros, compreendidas em um processo que não se restringe à 
produção de sentidos na materialidade dos projetos de memória, mas, sobretudo, pelos diálogos 
promovidos entre objetos e sujeitos. Os museus assumiram, na Primeira República, uma centrali-
dade no processo de enquadramento da memória e na tentativa de forjar uma identidade nacio-
nal, liderado por intelectuais tais como Affonso de Taunay e Gustavo Barroso. Neste sentido, pro-
curaremos investigar as representações construídas sobre/para as sociedades indígenas nas ações 
educativas destes intelectuais, tendo como pano de fundo o período no qual o Museu Paulista 
assume um viés narrativo notadamente histórico e o Museu Histórico Nacional foi construído. Es-
tes projetos foram constituídos tendo por referência o diálogo entre saber historiográfico e saberes 
históricos escolares. Assim, o trabalho insere-se em uma perspectiva de investigação que procura 
alargar o campo do Ensino de História, buscando deslindar as complexas relações tecidas entre 
memória, poder e identidade a partir dos museus, compreendidos como espaços de ancoragem 
e de visualização de temporalidades, bem como plataforma de diálogo entre culturas. A pesquisa 
mobilizará fontes dos acervos institucionais pouco conservadas e difundidas, como materiais pe-
dagógicos, plantas expositivas, folhetos, etiquetas e relatórios administrativos.

Priscila Gomes Correa (Universidade do Estado da Bahia)
• Um novo modelo de intelectual: os liberais da Fundação Saint-Simon

A atividade do intelectual já recebeu as mais diversas definições, seu papel na sociedade é sempre 
foco de controvérsias, em função de sua inevitável influência nos assuntos públicos. Trata-se de 
um dos principais agentes da “política da cultura”, como definida por Norberto Bobbio, por isso 
um sujeito que exerce uma forma de poder. Neste trabalho analisamos os intuitos que permea-
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ram uma tentativa de redefinição do papel do intelectual na sociedade contemporânea, realizada 
por influentes pesquisadores ao longo dos anos oitenta do século XX. Neste período destacou-se, 
sobretudo no cenário público francês, um pequeno grupo de intelectuais com grande aparato 
institucional, presididos pelo historiador François Furet e pelo empresário Roger Fauroux. Seus pro-
jetos de reforma da sociedade por meio da análise do mundo contemporâneo causaram grande 
polêmica devido a aliança com grandes empresários e industriais. A instituição mais representativa 
dessa associação, a Fundação Saint-Simon, revelou-se um projeto político ambicioso e controverso 
ao expor a intenção de infiltrar o liberalismo na esquerda francesa.
Surgia, assim, um modelo de grupo de pesquisa que ganharia repercussão em diversos países, so-
bretudo naqueles onde projetos neoliberais foram implantados, como uma grande rede interna-
cional composta por grupos locais aliados para uma gestão mais eficiente da sociedade. Com a 
Fundação propunha-se, também, um novo modelo de intelectual, autônomo, desvinculado de 
um saber abstrato e, portanto, um expert. Instrumentos analíticos para resolver problemas con-
cretos e de maneira objetiva deveriam garantir ao intelectual a legitimidade da ciência e o dis-
tanciamento de suas posições ideológicas. No entanto, embora buscando o menor engajamento 
possível, muitos de seus membros colaboraram com o governo, como conselheiros técnicos ou 
sendo encarregados de missões. Neste sentido, a trajetória intelectual de François Furet oferece os 
principais elementos que compõe o projeto da Fundação, revelando o intenso debate ideológico 
que precedeu a criação dessa instituição que visava proporcionar também um espaço de mediação 
entre pesquisadores e sociedade.

Angela Maria de Castro Gomes (Universidade Federal Fluminense), Patricia Santos Hansen 
(ICS/UL)
• Intelectuais, projetos políticos e mediação cultural: temas e problemas de pesquisa.

O objetivo desta comunicação é apresentar alguns temas e problemas de pesquisa relacionados a 
intelectuais que atuaram de diferentes formas como “mediadores culturais”. Tais intelectuais, clas-
sificados por J.-F. Sirinelli como “intelectuais mediadores”, por contraste aos “intelectuais criadores”, 
não costumam receber a mesma atenção dos estudiosos que estes últimos, geralmente canoniza-
dos. Apesar disso, os intelectuais mediadores tendem a atingir públicos muito mais numerosos de-
vido à natureza de sua atividade, sendo, em muitos casos, mais influentes do ponto de vista político 
que os exclusivamente “criadores”.
O que se deseja, portanto, é explorar o potencial dessa categoria como instrumento de análise, 
nela incluindo atores que, por não se encaixarem numa definição mais ortodoxa e compartilhada 
de intelectual – em geral vinculada à noção de elite e vanguarda –, têm sido negligenciados pela 
historiografia, a despeito do alcance, influência e reconhecimento público que possam ter tido em 
seus tempos e sociedades. Nesta mesma lógica inscrevem-se intelectuais canônicos que tem parte 
da obra desprezada (pelos pares, pósteros e, algumas vezes por eles próprios), por empregarem o 
seu talento e/ou fama para a produção de bens culturais de maior valor comercial e menor valor 
intelectual e utilizarem-se de linguagens e mídias alternativas para atingir públicos não doutos ou 
especializados.

087. Intelectuais, poder e ideias políticas no Brasil
Coordenação: Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva, Jefferson de Almeida Pinto
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Resumo: O simpósio temático agregará pesquisas que envolvam história dos intelectuais e das 
ideias políticas no Brasil, bem como estudos sobre o pensamento político e social brasileiro. Atra-
vés de uma perspectiva multidisciplinar, serão trabalhadas ainda as relações entre a cultura política 
e a cultura religiosa e suas influências nas políticas institucionais e no pensamento intelectual. Estas 
questões contribuirão para reflexões sobre tolerância e cidadania e a compreensão do quanto de 
poder há na produção do conhecimento, incluindo-se o próprio conhecimento histórico. Neste 
sentido, ganha espaço uma reflexão sobre o papel político-pragmático da história que envolve os 
lugares ocupados pelos historiadores em diferentes tempos, sobretudo, mas não apenas, no perío-
do de construção da nação brasileira no Oitocentos.
Justificativa: O Simpósio é proposto pelo grupo de pesquisa atuante no Laboratório Cidade e 
Poder da Universidade Federal Fluminense, coordenado pela Professora Doutora Gizlene Neder. O 
grupo vem coordenando simpósios há várias edições da Anpuh (nacionais e regionais) de modo a 
divulgar suas pesquisas em andamento, desenvolvidas nos campos da história das ideias políticas, 
da história do direito e da história dos intelectuais, a partir de uma perspectiva multidisciplinar que 
envolve as áreas de história, direito, ciência política e psicanálise. A Anpuh também se constitui em 
uma oportunidade privilegiada de diálogos com pesquisas externas ao LCP, mas com abordagens 
e temáticas semelhantes, o que enriquece e adensa nosso campo de atuação. As atividades do 
laboratório, além de simpósios temáticos na Anpuh, envolvem colóquios e seminários nacionais e 
internacionais, publicação de livros e artigos e a edição da Revista Passagens – Revista Internacional 
de História Política e Cultura Jurídica (http://www.historia.uff.br/revistapassagens/). 
Destacamos ainda que a coordenadora Ana Paula Barcelos criou em 2014 o Grupo de Pesquisa 
História, Poder e Ideias Políticas (GPHPIP), já certificado no Diretório do CNPq e vinculado a UERJ/
FFP, instituição na qual atua como docente de História do Brasil. Além dos coordenadores deste 
ST, o grupo conta com a participação de professores e alunos de Iniciação Científica e mestrado da 
própria UERJ/FFP, da UFRJ, da UFF e do IF Sudeste de MG. Trabalhando com o período do chamado 
longo século XIX, o grupo se constitui em um esforço interinstitucional no sentido de desenvolver 
atividades e produtos que possibilitem a reflexão sobre pensamento político e social, cidadania, 
direitos e construção da nação no Brasil. Neste processo englobamos ainda o peso da escrita da 
história e das ideias religiosas, de grande relevância em sociedades de formação ibérica. Portanto, o 
ST proposto resulta da atuação de dois grupos de pesquisa, um já com 20 anos de atuação e outro 
ainda em início, alocados em duas importantes instituições de ensino superior do Rio de Janeiro: a 
UFF e a UERJ.
A problemática trabalhada neste ST envolve um conjunto de práticas sociais, políticas e ideológi-
cas marcadas pelo campo religioso e com profundos efeitos sobre a cultura política, as instituições 
políticas e o pensamento e a atuação dos intelectuais. Através de um abrangente leque de temas, 
abordagens e métodos, refletimos sobre questões de grande relevância acadêmica e social não ape-
nas para os estudos de história do Brasil, mas para um melhor entendimento das atuais relações de 
poder e de questões como tolerância e cidadania.
Por fim, cabe destacar a coordenação por uma professora da UERJ e um professor do IF Sudeste 
MG, o que permite a conjugação entre o ensino básico e o que é produzido na universidade, de 
modo a produzir saberes dialógicos em diferentes níveis de ensino.

Henrique Cesar Monteiro Barahona Ramos (UFF)
• O problema do “estoicismo” no mundo luso-brasileiro (séculos XVIII/XIX).

Euclides da Cunha, anotando em seu diário as impressões que tinha da expedição militar em Ca-
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nudos, na Bahia, comentou que “há alguma coisa de grande e solene nessa coragem estóica e in-
coercível dos jagunços das fileiras do beato Antônio Conselheiro” (2000:208). A equivalência entre 
os vocábulos “estoico” e “incoercível” não foi feita sem propósito, sendo reforçada quando o autor 
de “Os Sertões” chamou estes mesmo jagunços, sobre quem recaiu a ira exterminável da razão 
republicana, de “gente indomável” ou, ainda, de uma “multidão de loucos”. Dizer que alguém era 
um “estoico” no final do século XIX parecia indicar uma indocilidade do sujeito, um atrevimento 
de quem não se subordina, de alguém que não se curva e que detém o enorme poder de resistir 
ao poder. 
A comunicação proposta se debruça sobre a problematização do chamado “estoicismo” no di-
reito e na prática política na América Portuguesa. A análise terá como alvo o surgimento de uma 
ética rigorista, então considerada mais consentânea com os concílios e a tradição da Igreja Cató-
lica, durante o período da governação pombalina em Portugal, no reinado absolutista de D. José 
I (1750-1777). Ela substituiu uma ética aristotélica até então adotada pela Companhia de Jesus e 
geralmente associada ao “estoicismo”, um adjetivo que era sinônimo de resistência a ser eliminada. 
Adotando como marco teórico o pensamento de Michel Foucault sobre os “cuidados de si”, inves-
tigaremos como a insubmissão “estoica” dentro da nascente sociedade burguesa luso-brasileira se 
revelou um poder a ser vencido e, consequentemente, como os corpos indóceis se tornaram elimi-
náveis, numa prática política que cruzou o Atlântico através das chamadas “guerras guaraníticas”, 
e adentrou na República do Brasil, por exemplo, na campanha de Canudos, tal como encontrado 
em Euclides da Cunha.
O prisma em que colocada a questão nos permite ainda alguns apontamentos sobre a “potên-
cia” do conflito social suscitada pela insubmissão “estoica”, tal como fornecida pela perspectiva 
“estoica” sugerida por Michel Foucault. Para pensar a modernidade brasileira e latino-americana, 
faremos uma aproximação com o pensamento de Octavio Paz, para quem “O estoicismo é a mais 
nobre das nossas virtudes guerreiras e políticas” (2006:32).

Fernando Vojniak (Universidade Federal da Fronteira Sul)
• O sujeito intelectual: apropriações do pensamento de Joseph Jacotot no Brasil

Em seu livro “O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual” (Autêntica, 2002), 
estudo definitivo das ideias de Joseph Jacotot (1770-1840), Jaques Rancière assinala que o pensa-
mento do controverso “pedagogo francês”, além de Louvain, Bruxelas, Haia, Paris, Lion, São Petes-
burgo e Nova Orleans, também chegou ao Rio de Janeiro. Apontar algumas das principais formas 
de apropriação dessas ideias no Brasil no século XIX e relaciona-las com o pensamento progressista 
na atualidade constitui o objetivo central desta comunicação.

Vinicius Cranek Gagliardo (UNESP/Franca)
• Imprensa e pedagogia política no Rio de Janeiro oitocentista

Após a fundação da Impressão Régia, em 1808, e, principalmente, a partir de 1821, quando é de-
cretada a liberdade da palavra impressa no Brasil, proliferaram as tipografias, os folhetos e os peri-
ódicos. A nascente imprensa brasileira caracterizou-se, entre 1821 e 1841, pela estreita vinculação 
com a instrução da população. Nesse contexto, a instrução, inicialmente, associava-se, em grande 
parte, ao esclarecimento político e, em consequência dele, à liberdade e prosperidade dos povos. 
A instrução e o saber adquiriram, assim, um sentido social e político, deixando ao letrado uma 
quase que obrigação de informar o público sobre os mais importantes acontecimentos políticos 
da época. O jornalista deveria, com base nesse propósito, defender suas ideias e posicionamentos 
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sobre os assuntos políticos, procurando, com isso, influenciar os leitores/ouvintes. Desse modo, 
a imprensa, em seus primeiros anos de liberdade, passa a ser vista como instrumento de difusão 
particularmente de ideias políticas. Em vista disso, esta comunicação tem por objetivo explicitar 
justamente o papel pedagógico de esclarecedor das ideias políticas conferido ao jornalista no Rio 
de Janeiro, entre 1821 e 1841, bem como atentar para a construção da figura do intelectual como 
mentor da sociedade, imagem que seria consolidada apenas com a imprensa literária, já durante o 
império de D. Pedro II.

William Zolinger Fujii (Ministério do Turismo)
• Entre o despotismo absolutista e a anarquia republicana: A monarquia constitucional no 

pensamento de José Bonifácio
O presente trabalho tem como objeto o pensamento político de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
mais especificamente seu projeto de Estado monárquico constitucional centralizado para as pro-
víncias luso-brasileiras. O recorte temporal no qual a pesquisa se insere é o período compreendido 
entre agosto de 1820, quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto, e março de 1824, quando foi 
outorgada a Constituição Imperial. 
Através de pesquisa bibliográfica de textos escritos e discursos proferidos pelo próprio estadis-
ta, bem como de fontes secundárias como artigos, livros e periódicos, pretende-se examinar as 
ideias de José Bonifácio sobre a construção do Estado brasileiro, incluindo suas críticas e objeções 
às ideias e medidas ‘recolonizadoras’ das Cortes portuguesas e aos demais projetos nacionais em 
discussão naquele momento, focando em duas correntes adversárias: O absolutismo e o republica-
nismo, e levando em conta um contexto político mais amplo marcado pela disseminação de ideias 
liberais e lutas de independência das colônias ibero-americanas. 
Nesse sentido, a pesquisa parte de uma premissa de que o pensamento constitucional de Bonifá-
cio constituiu uma alternativa liberal moderada de centro, em oposição àquilo que ele chamava 
de ‘despotismo absolutista’ do Antigo Regime e ‘anarquia republicana’ que varria a América espa-
nhola. Ao analisar o embate entre a concepção de Estado constitucional forte e centralizado de 
José Bonifácio com os outros dois projetos que disputavam a hegemonia política do país naquele 
momento histórico, este trabalho também busca demonstrar a maneira como se deu a vitória do 
projeto de monarquia constitucional como alternativa a ser implantada na construção do nascen-
te Estado brasileiro, analisando a participação de José Bonifácio no processo de Independência e 
sua posterior consolidação à luz de sua preocupação em construir a unidade político-territorial da 
América portuguesa independente.

Letícia Pereira Barriga (Arquivo Público do Estado do Pará)
• Espírito de revolta e separação – o Rio Negro e sua luta por uma nova província na primeira 

metade do XIX.
O sentimento separatista entre os habitantes do Rio Negro intensificou-se no processo indepen-
dentista. A elite regional, insatisfeita com a vinculação político-administrativa da região à província 
do Pará, que, segundo suas queixas, atravancavam seu desenvolvimento econômico, tanto pela 
distância geográfica, como também pelo abandono político, ansiavam por sua autonomia com a 
criação da Província do Rio Negro. Dois anos após a efetivação da Constituição de 1824, a bancada 
paraense propôs no Parlamento Brasileiro o projeto de criação da nova província. Os argumentos 
usados pelos separatistas iam desde a importância econômica da região contestada, com seu po-
tencial em recursos naturais, até a necessidade do fortalecimento de uma região com uma extensa 
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área de fronteira, passando pela questão da colonização indígena com uma política de povoamen-
to. Para os habitantes da região do Rio Negro, principalmente para a elite local, separar ou não 
separar do Grão-Pará era tão importante quanto separar-se ou não de Portugal o era para a elite 
de Belém. Instâncias diferentes e problemas semelhantes. O caminho institucional optado por esta 
elite foi interrompido momentaneamente com a Cabanagem (1835-1840), movimento de massa 
fortemente incorporado pelas camadas populares, e será retomado no período imediatamente 
após o desfecho cabano. Esse artigo analisará alguns pontos recorrentes no projeto separatista 
proposto pela elite local, como a preocupação com a fronteira do Império, a questão indígena e a 
importância econômica da região, sob uma perspectiva fisiocrata, observando mudanças e conti-
nuidades em dois momentos distintos, antes e após a Cabanagem.

Jônatas Roque Mendes Gomes
• Constitucionalismo e Contratualismo na construção da nação brasileira: debates em torno 

do conceito de pacto social
Neste trabalho pretendemos analisar o Contratualismo e o Constitucionalismo no início do Impé-
rio Brasileiro, estudando o conceito de pacto social (ou contrato social) e outros conceitos-chave 
a ele relacionados, como os de vontade geral e soberania, utilizados no ideário político durante a 
construção da nação brasileira. Estudamos o período entre 1820 e 1831 que engloba o Vintismo, a 
Independência do Brasil e o Primeiro Reinado.
O “novo pacto social” deveria representar a consolidação da felicidade do povo, que fora ferida nas 
Cortes lisboetas, e as bases da nação brasileira. Deste pacto nasceria a Constituição. O debate em 
torno do pacto social esteve presente nas Cortes, Juntas, Câmaras, periódicos e folhetos e envolvia 
outros conceitos políticos em plena difusão no período. Estes conceitos adensavam e instrumenta-
lizavam as discussões acerca da compreensão constitucional (ou liberal) do contrato social.
O objetivo deste trabalho é compreender a aplicabilidade do conceito de pacto social no processo 
de construção da nação brasileira. Na formação do Império um “novo pacto social” foi evocado 
para substituir o antigo contrato do Império Luso, do qual a América Portuguesa participava até a 
ruptura com Portugal. Buscaremos neste trabalho analisar a apropriação do conceito pelos letra-
dos na esfera parlamentar e em periódicos e folhetos.
Propomos a análise dos conceitos-chave do nosso trabalho à luz da história dos conceitos, tal 
como desenvolvida por Reinhart Koselleck. Para isso, mapearemos os significados dos conceitos 
em dicionários e vocabulários e seus usos nos diários das sessões da Assembleia Constituinte e nos 
principais periódicos do período. Destacamos que as fontes parlamentares utilizadas estão dividi-
das em dois grupos: os diários da Assembleia Constituinte de 1823 e os das sessões parlamentares 
da Câmara Federal entre 1826 e 1831. As fontes jornalísticas são os periódicos A Aurora Fluminense 
(1827-1831) e o Conciliador do Maranhão (1821-1823). Estes documentos são importantes para 
analisarmos como os atores políticos e sociais, intelectuais e parte da população pensavam o cons-
titucionalismo e conceitos presentes na linguagem política naquele contexto de transição.

Gizlene Neder (Universidade Federal Fluminense)
• Casamento e condição feminina em meados do século XIX (França, Portugal e Brasil)

Neste trabalho contemplamos o processo de circulação das ideias iluministas e de apropriação 
cultural, enfocando os desdobramentos dos debates em torno do casamento civil e da condição 
jurídica das mulheres casadas. Situamos os embates e os sentimentos políticos presentes no cam-
po jurídico e no campo religioso na passagem à modernidade, em meados do século XIX. Enfoca-
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mos a condição feminina a partir dos dispositivos sobre o direito do marido sobre a pessoa e os 
bens da mulher formulados a partir da ideia de casamento como contrato, veiculada no processo 
revolucionário francês. A teologia moral conservadora, por seu turno, confronta o processo de se-
cularização dos casamentos especialmente no mundo luso-brasileiro, atualizando historicamente 
a ideia de casamento como sacramento. Analisamos a atualização e apropriação entre os leitores 
franceses, portugueses e brasileiros do quarto livro de Robert J. Pothier (1699-1771): Traité de la 
puissance du mari sur la personne et les biens de la femme, obra inscrita no campo intelectual ilu-
minista, que baseia o Código Civil da França (Code Napoléon, ou Code civil des Français) de1804. 
A recepção do livro de Pothier é vista através do livro de Manoel Borges Carneiro (1774-1833), 
“Direito Civil de Portugal” três volumes publicados entre 1824 e 1828 e sua apropriação no campo 
jurídico luso-brasileiro, vis-à-vis a teologia moral do Pe. Manuel Bernardes (“Luz e Calor”, de 1646) 
e de D. Francisco Manuel de Melo (“Carta de Guia de Casados”, de 1650), livros editados no século 
XVII que receberam inúmeras reedições em Portugal (nos séculos XVIII e XIX).

Rosenilson da Silva Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN)
• O altar, a escola e a tribuna: história de um padre do norte do Brasil e sua colaboração para 

a formação do estado nacional brasileiro (1831 e 1845)
O tema para estudo proposto neste trabalho é o das relações e negociações políticas entre a Corte 
do Brasil e as províncias do Norte, especificamente, Rio Grande do Norte e Paraíba, na formação 
do Estado brasileiro no oitocentos, entre 1831 e 1845, através da biografia de um intelectual bra-
sileiro, senador do Império, o Padre Francisco de Brito Guerra. O Pe. Padre Brito Guerra, além da 
vida religiosa e do trabalho dedicado a educação, tendo fundado a primeira escola de latim do Rio 
Grande do Norte, sendo considerado por isso “o primeiro mestre de latim nas terras do Rio Gran-
de”, teve um papel relevante na discussão, defesa do Rio Grande do Norte e definição da fronteira 
dessa província com a vizinha Paraíba. Neste sentido defendemos a tese de que nos anos em que 
esteve com representante do Norte do Brasil, na Corte do Rio de Janeiro, aquele sujeito ocupou um 
espaço de destaque na formação do Estado Nacional e nos opomos à tradição historiográfica de 
autores, como José Murilo de Carvalho, de que as elites provinciais/locais, especialmente aquelas 
localizadas distantes do Rio de Janeiro, não teriam feito parte da costura ou formação do Estado 
brasileiro, mas sim permanecido à margem desse processo. Autores como István László Jancsó, 
João Paulo Garrido Pimenta e Miriam Dolhnikoff nos fornecem, através de seus trabalhos, os argu-
mentos para compreendermos que as elites regionais e locais procederam de maneira a se fazerem 
presentes, através de representantes, em muitos casos padres e intelectuais, na Corte para que 
seus interesses estivessem preservados, ou minimamente ameaçados, no processo de definição do 
novo Estado. Em termos metodológicos, o Padre Brito Guerra é, nessa proposta, pensado na pos-
sibilidade de observação dos indivíduos como forma privilegiada de compreensão das sociedades, 
a partir de suas interações e conflitos no tempo, por meio da colaboração da abordagem da micro 
história e da biografia histórica. A partir então do cruzamento dessas abordagens, enxergamos o 
Padre Brito Guerra não como alguém que esteve em oposição à sociedade em que viveu, como 
constantemente as biografias do século XIX o fizeram com aqueles sobre os quais se deteve, nem 
como um exemplar ou uma singularidade não relacional, mas, como parte e parcela importante 
para o entendimento das relações sociais e políticas no Brasil Imperial.

Mariana Nunes de Carvalho (Mariana de Carvalho Produções)
• Folhas, folhetos, opúsculos e jornais. A imprensa de oposição circulante na corte do Rio de 
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Janeiro entre 1874-1880.
Este trabalho pretende apresentar a análise do discurso proferido nos seguintes impressos publi-
cados entre os anos de 1874-1880: O Lazarista. Órgão do Povo, A Liberdade. Periódico Político, 
Scientífico e Noticioso, O Republicano. Orgão de Propaganda Republicana, Jornal do Povo: Folha 
democrática, O Cidadão: Jornal Satírico e Literário. Pesquisados na Biblioteca Nacional e pouco 
estudados pela historiografia, apresentavam um discurso explicitamente de contestação à ordem 
imperial, com propostas de um novo sistema de governo, não necessariamente a república. A análi-
se destes impressos evidencia que a maioria dos intelectuais que escrevia para estes periódicos não 
propunha diretamente a república como forma de governo. Seus discursos demonstravam insatis-
fação com a monarquia e clamavam por mudanças. Criticavam a postura do governo imperial e 
utilizavam como armas elementos da própria estrutura governamental. Seus argumentos também 
estavam ancorados em teorias estrangeiras adaptadas à realidade nacional.

Jefferson de Almeida Pinto (IF Sudeste MG)
• Por um conceito de “questão religiosa” no Brasil do Segundo Reinado e sua historiografia

Esta comunicação discutirá esta ideia de “questão religiosa”, caracterizada em muitos estudos his-
tóricos como circunscrita ao período de 1873-1875 e à célebre querela entre os bispos do Pará e 
Pernambuco versus o governo imperial. Demonstraremos como ela se apresenta como um “pe-
queno recorte― de algo que seria muito mais profundo, temporalmente e analiticamente falando. 
Neste sentido, entende-se que desde os anos 1850 já vinha ocorrendo tensões entre o poder tem-
poral e o espiritual, tendo por base a reformas encampadas por José Tomás Nabuco de Araújo ao 
tempo em que ocupou o Ministério da Justiça. Entre estas estariam a intervenção nos conventos e 
seminários restringindo o acesso de noviços e influindo no ensino proferido nos mesmos, além da 
necessidade de se legislar sobre os casamentos mistos e de acatólicos, em função da atração mão 
de obra europeia para as lavouras agrícolas em tempos de fim do tráfico internacional de escravos. 
Pensando direitos, portanto, entrou-se num embate com o poder espiritual que, por meio, do 
reavivar do ultramontanismo não aceitava qualquer tipo de intervenção do Estado em questões 
que entendia ser de seu campo de atuação, logo, da Igreja. Assim também, procuraremos mostrar 
como a historiografia brasileira fundou esta ideia e como novos estudos historiográficos que ten-
dem a pensar a política e suas relações com a Igreja no Brasil têm rediscutido o tema.

Luciana Coelho Gama (Seduc MT)
• O discurso intelectual e a criação do herói: Tiradentes entre Joaquim Norberto de Souza Silva 

e Lúcio José dos Santos
Joaquim José da Silva Xavier, o alferes Tiradentes, é figura emblemática do panteão brasileiro, sendo 
considerado herói nacional e patrono cívico da nação. Sua participação na Inconfidência Mineira, 
no entanto, é alvo de polêmicas entre os historiadores. Estudiosos divergem quanto ao seu papel 
no levante, suas características físicas, seus posicionamentos políticos e as motivações que o leva-
ram a se engajar na conspiração contra a coroa portuguesa. Sobretudo entre a segunda metade 
do século XIX e o início do século XX, tais divergências suscitaram debates e inquietações entre os 
intelectuais, que desenvolviam pesquisas e produziam discursos nos quais pretendiam desvendar 
a “verdade” dos fatos. Influenciados por seus meios socioculturais e sobretudo pelos ideais po-
líticos, intelectuais monarquistas e republicanos discordavam quanto a suas interpretações, que 
no primeiro caso tendiam a desqualificar Tiradentes, enquanto no segundo caso exaltavam sua 
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memória. Exemplos emblemáticos desse embate discursivo são as obras dos intelectuais Joaquim 
Norberto de Souza Silva e Lúcio José dos Santos, que respectivamente adotavam discursos alinha-
dos à monarquia e à república para descrever os fatos e construir a memória histórica em torno 
do alferes. O objetivo deste trabalho é demonstrar de que forma as obras de ambos os intelectuais 
foram construídas e tornaram-se basilares para os estudos posteriores, mesmo apresentando ver-
sões inconsonantes sobre o mesmo tema. Entenderemos aqui os intelectuais como produtores de 
cultura, e suas ideias como produtos do meio social, cultural e político em que estavam inseridos.

Jordania Maria Pessoa (Universidade Estadual do Maranhão)
• A Capital e o Sertão: a circulação de ideias republicanas em um dicotômico espaço 

denominado de Maranhão no apagar das luzes do Império Brasileiro.
Este trabalho pretende mapear a trajetória das pesquisas bibliográficas e hemerográficas até o mo-
mento realizadas, concernentes ao projeto de pesquisa desenvolvido no doutorado em História, 
cuja temática centra-se na circulação de ideias republicanas no sertão maranhense na passagem 
da monarquia para a república. Nesta escrita nos debruçaremos na circulação dessas ideias no 
Maranhão na década de oitenta do século XIX, percebendo como as disputas políticas ocorriam, 
principalmente através dos periódicos, que circulavam naquela época. A trajetória das pesquisas 
bibliográficas e documental já realizadas nos colocam as dificuldades de um espaço denominado 
de sertão maranhense em que uma parcela da elite política e senhorial do Maranhão sentia-se 
abandonada pelo poder central, localizado na capital São Luís. Este espaço que difere da visão eucli-
diana, que descreve o sertão brasileiro como um espaço inóspito, de povo rude e incivilizado. Já na 
bibliografia histórica maranhense apresenta-se como a região dos pastos bons em que o verde e os 
mananciais de água perene tornaram a região aprazível à vivência humana e econômica, mas isola-
da geograficamente e politicamente pelo poder central da Província, aspectos estes destacados em 
escritas históricas, como a de Carlota Carvalho (2011). É neste cenário em que uma fração da elite 
maranhense, possuidora de terras, distante das decisões que afetavam suas vidas e consumidora 
de ideias republicano, que denotam as disputas intra-oligarquica no seio da elite maranhense, por 
espaço político e de decisão na estrutura administrativa da Província do Maranhão. Pretendemos 
problematizar como essa fração da elite maranhense acolhia e fazia circular ideias republicanas no 
sertão maranhense, buscando, também, detectar as interlocuções que eram feitas com republica-
nos de São Luís. Entender como essa elite latifundiária e escravocrata criticava o Império brasileiro, 
principalmente no tocante ao centralismo das decisões, que tornava as regiões mais distantes dos 
centros de poder isoladas e com suas necessidades não sendo reconhecidas pelas autoridades im-
periais. Nesta escrita dialogaremos com a noção de elite política em que conceitos como o de elite 
de Flávio Heinz (2010) nos ajudam a refletir como se constituiu a elite maranhense. Também com 
aspectos denominado Flávio Reis (2007) como disputas intra-oligarquicas, especialmente entre 
conservadores e liberais. Fruto das pesquisas realizadas teceremos uma escrita acerca dos seguintes 
jornais: Publicador Maranhense, Jornal O Globo e o Jornal O Novo Brasil. Sendo o primeiro conser-
vador e os dois últimos de cunho republicano, com circulação na capital e no sertão maranhense. 
Procuraremos entender as visões de mundo transmitidas, as ideias e a filiação política dos mesmos

Hilton Costa (Universidade Federal do Paraná)
• As teorias raciais, a cidadania política e os libertos

A década de 1880 pode ser considerada como marco do início do diálogo das elites intelectuais 
brasileiras com as teorias raciais. Neste momento as elites intelectuais e políticas eram um tanto 
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quanto amalgamadas. Sob tal ambiente foi proposta, discutida e aprovada a Reforma Eleitoral de 
1881. O referido projeto de Reforma Eleitoral foi o apresentado pelo Gabinete chefiado pelo Con-
selheiro José Antônio Saraiva, o Gabinete de 28 de Março de 1880. O projeto propunha alterações 
relevantes no processo eleitoral do Império. A mais destacada certamente, era a passagem de um 
sistema indireto – em dois graus composto por votantes (primeiro grau) e eleitor (segundo grau) 
– definido na Constituição Imperial para o direto. Segundo a Carta Magna do Império o votante 
elegia o eleitor, este elegia os deputados e os senadores e somente quem fosse eleitor era elegível. 
Esta alteração carregava consigo outra, e é esta que interessa aqui, o texto constitucional imperial 
previa que o liberto (em cumprindo o censo eleitoral) poderia ser votante, bem como o impedia 
de ser eleitor, portanto, ele não era elegível, todavia o projeto de Reforma Eleitoral apontava para 
o fim da condição de votante e o estabelecimento somente de eleitores, desta feita o liberto pas-
saria a possuir, ao menos em termos formais, cidadania política plena, podendo votar e ser votado. 
Assim, a substituição do sistema indireto pelo direto acabou por trazer a discussão acerca da cida-
dania política dos libertos. Esta situação forneceu subsídios para a formulação da hipótese de que 
no debate estabelecido acerca da Reforma Eleitoral de 1881, que ampliava aos libertos, ao menos 
em termos formais, a cidadania política, fosse possível encontrar argumentos fundamentados nas 
teorias raciais. No mapeamento e análise do debate sobre a Reforma Eleitoral de 1881 percebeu-se 
que em um contexto linguístico e conceitual em muito fundamentado nas teorias raciais, estas não 
foram diretamente utilizadas na discussão sobre a cidadania política dos libertos. As teorias raciais 
se mostraram muito mais parte integrante do agir intelectual do que do agir político.

Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Um historiador na Sociedade São Vicente de Paulo: reflexões sobre escrita da história e 

cultura religiosa no início da República brasileira
Neste trabalho refletimos sobre as influências da cultura religiosa na escrita da história do Brasil no 
contexto posterior à proclamação da República (1889). Com esta finalidade, utilizamos como jane-
la de reflexão a trajetória e o pensamento do médico e historiador Guilherme Studart (1856-1938), 
um dos fundadores do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará, presidente e fun-
dador da Sociedade São Vicente de Paulo e Barão de Santa Fé – título a ele conferido pelo Papa 
Leão XIII em 1900. Parte de um projeto maior que analisa a relação entre história regional e nacio-
nal e sua relevância para a unidade e a integração nacionais nas primeiras décadas republicanas, 
Studart se mostrou um intelectual emblemático não apenas para estes temas, mas também para 
a análise da relação entre religião e escrita da história. Pouco trabalhada, esta relação nos permite 
pensar as escolhas daqueles que pesquisavam e escreviam a história do Brasil e, sendo católicos (ou 
possuindo vínculos indiretos com o catolicismo), se viram diante das tensões inerentes ao contex-
to de reestruturação do Estado republicano e positivista. Com forte atuação política e intelectual 
no Ceará, Studart se empenhou em reivindicar e legitimar a participação da província/Estado na 
história do Brasil, manteve intenso intercâmbio com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
e seus membros e militou nas principais associações católicas cearenses – locais de sociabilidade 
privilegiados nos quais eram discutidos os rumos do país e da Igreja na República. Constituindo-se, 
portanto, em um recorte de um debate mais amplo, este trabalho traz interpretações desenvolvi-
das a partir da pesquisa sobre Studart e a escrita da história realizada em Fortaleza no Instituto do 
Ceará e na Sociedade São Vicente de Paulo. Como fontes, utilizamos as revistas da Sociedade entre 
1889, quando Studart se tornou presidente do Conselho Central da associação (coincidindo com a 
proclamação da República), e 1931, ano em que deixou a presidência efetiva e foi nomeado presi-
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dente perpétuo em sessão que contou com a presença de Dom Manoel da Silva Gomes, arcebispo 
de Fortaleza. Ao mesmo tempo, utilizamos recortes de periódicos e correspondências nos quais 
estão evidenciadas sua militância e sua rede de sociabilidade composta por intelectuais represen-
tativos do pensamento católico no final do século XIX e início do XX no Brasil.

Raquel Pereira Francisco (Prefeitura de Juiz de Fora /Secretaria de Educação)
• Assistência aos “menores” na Primeira República

O presente trabalho analisará a discussão sobre a questão da infância desvalida, abandonada e 
infratora no Brasil ao longo da Primeira República. No contexto de implantação e consolidação do 
trabalho livre, de desenvolvimento industrial e de acelerado processo de urbanização, o discurso 
da disciplina, da ordem, da proteção e do trabalho foi amplamente empregado para justificar ou 
embasar as propostas de assistência destinadas aos “menores” desvalidos, abandonados e/ou de-
linquentes que viviam pelas ruas das cidades. Setores das classes dominantes, em consonância com 
o dabate que estava ocorrendo em âmbito internacional, ressaltavam a necessidade de o país pro-
mulgar leis específicas para a infância. Ao longo da Primeira República diversos segmentos sociais 
passaram a reivindicar uma responsabilidade social maior do Estado pela situação do “menor”, ou 
seja, medidas de proteção, de assistência e de educação através de leis e da criação de instituições 
para proteger, corrigir, recuperar, educar e preparar pelo e para o trabalho as “sementes do futuro”.

Flávia Beatriz Ferreira de Nazareth
• Rui Barbosa e Carlos Laet: debates intelectuais dentro do campo campo católico

O trabalho busca ilustrar os debates políticos e ideológicos de projeto de modernidade para o Bra-
sil nas primeiras décadas republicanas. O posicionamento de Rui Barbosa e Carlos de Laet frente 
a campanha eleitoral para a presidência da República em 1910 é o cenário escolhido para obser-
varmos não só as disputas políticas dentro do campo católico, mas, e sobretudo, como essas são 
flagradas no debates político eleitoral da chamada Campanha Civilista, nas qual Rui Barbosa foi 
candidato a presidência se opondo ao Marechal Hermes da Fonseca. Em carta Carlos de Laet apoia 
o Marechal e, mais uma vez, rivaliza com Rui Barbosa. Esse episódio também nos fornece elemen-
tos para pensar sobre o que seria a República no Brasil e qual seria o significado histórico e simbóli-
co da derrota de Rui Barbosa na eleição e sua vitória no campo da historiografia já que a expressão 
Campanha Civilista, termo que Rui Barbosa autorreferenciava sua atuação na corrida presidencial 
de 1910, foi eternizado nos livros de história.

Alexandre Miguel França (UNIFOA)
• Entre álcool e drogas: o campo jurídico no século XX e o “mais do mesmo” nos discursos da 

criminalização
Dialogando com a proposta do Simpósio Temático, de trabalhar pesquisas que envolvam história 
dos intelectuais e das ideias políticas no Brasil, o presente trabalho discute a história das ideias refe-
ridas à criminalização por drogas no Brasil. Através do uso do método indiciário, uma das partes da 
pesquisa foi concentrada na análise de periódicos jurídicos ao longo do século XX, especialmente 
em sua primeira metade.
Assim, a pesquisa realizada através dos periódicos jurídicos teve como objetivo captar o discurso 
do campo jurídico sobre o tema das drogas e observar até que ponto o tema se mostrava relevante 
e importante para os juristas da época. A principal das conclusões que chegamos com os periódi-
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cos vai no sentido de uma ausência de debate sobre a política criminal de drogas e sua história. Nas 
revistas, ao contrário, se multiplicam os estereótipos, os julgamentos morais, a associação com a 
periculosidade, enfim, o campo jurídico apenas reforça o mito em torno das drogas, sem discutí-lo. 
No entanto, é possível concluir facilmente por toda uma luta antialcoólica que quase dominava 
o pensamento policial e criminal no início do século XX. A perseguição ao álcool era assunto dos 
mais relevantes, como comprovam o grande número de discussões a seu respeito nas revistas e 
periódicos da época que estudamos, ao lado de intensa produção bibliográfica, como o impor-
tante livro de Hermeto Lima (“O alcoolismo no Rio de Janeiro”, 1914), importância esta que pode 
ser verificada pelo número de citações e referências que são feitas a este trabalho tanto por outros 
escritores quanto na conferência Judiciário Policial de 1917. 
O álcool era considerado como o grande vilão e responsável pelas maiores desgraças e crimes – 
como as drogas ilícitas são hoje – e a leitura e estudo do problema no início do século XX nos fez 
compreender que ao longo do século muda o vilão, mas não mudam as acusações que pesavam 
contra ele. Podemos até lançar o desafio de ler novamente alguns dos trechos encontrados na 
pesquisa sobre o álcool, agora substituindo a palavra álcool pela palavra droga. A leitura certa-
mente não ficará truncada, correndo livre e sem qualquer dificuldade. Estamos trabalhando aqui, 
portanto, com importantes permanências históricas (apesar de novas roupagens) onde o discurso 
da manutenção da ordem pública e combate ao crime fazem da população mais pobre sua vítima 
preferencial. Os objetivos não mudam só o que muda são os inimigos, ao menos os apresentados 
como tal.

Jóice Anne Alves Carvalho
• Comunidade Nacional Eugênica Imaginada

Este trabalho é parte da dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Santa Maria, onde se analisa a narrativa discursiva da eugenia no Brasil, suas teorias, 
práticas e definições de ser ideal. Neste panorama, a nação eugênica apresenta-se como um hori-
zonte de expectativa para o grupo de intelectuais analisados, embasados pela retórica científica do 
período na qual se defendia a pureza e melhoramento das “raças”. Este contexto político intelectual 
ascende no Brasil nas primeiras décadas do século XX e resinifica-se no período do Estado Novo, 
refletindo em conselhos técnicos para fins de controle de natalidade; usos políticos do discurso 
eugênico; perspectiva de construção de outra realidade nacional; discussões sobre normas de com-
portamento individual como interesse coletivo, pois remeteria diretamente ao futuro da nação 
brasileira. Inserindo, assim, o discurso eugênico em uma perspectiva de nacionalismo autoritário 
com um projeto de regeneração social e novo modelo político pautado na centralização dos ser-
viços eugênicos pelo Estado. A técnica e ciência passam a ser vistas como gestoras confiáveis das 
políticas públicas e os médicos como detentores do saber legítimo frente ao social. Neste sentido, 
o trabalho objetiva historicizar a manifestação do discurso eugênico como disciplinador da so-
ciedade, alavancando disputadas de poder e hierarquizações da sociedade meio a um projeto de 
identidade nacional e conjuntura de mudanças políticas. O discurso eugenista brasileiro apresen-
tava como cerne do debate a constituição única de nação através do brasileiro eugênico em prol 
do desenvolvimento e modernização econômica e cultural do país.

Vívian Marcello Ferreira
• Moda e condição feminina: O papel da mulher na modernidade carioca.

Neste trabalho refletimos acerca dos novos padrões de beleza e comportamento adotados pela 
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classe dominante e divulgados pela imprensa em meio ao processo de modernização do Rio de 
Janeiro entre as décadas de 1910 e 1920. Pretendemos perceber a moda tomando como base o 
campo da história cultural, a fim de refletir sobre a sociedade carioca que se modernizava e cons-
truía novos padrões de beleza e comportamento com referência europeia. Analisando o vestuário 
feminino no período, podemos perceber algumas normas sociais de conduta, relações de poder, 
códigos hierárquicos e o papel social e político da mulher. Assim, visamos compreender um novo 
padrão que estava sendo construído socialmente, relacionando a moda e a imagem da mulher na 
sociedade carioca. Ao mesmo tempo, este artigo proporciona uma análise dos processos de inclu-
são e/ou a exclusão de pessoas e de grupos no contexto social em que viviam. Nosso foco principal 
são os valores europeus transmitidos às mulheres a partir do vestuário, o que nos permite pensar a 
condição feminina no período de construção da ordem burguesa no Brasil. Com isto, relacionamos 
modernidade, relações de gênero e ideias sociais e políticas ainda marcadas pela tradição. Para esta 
reflexão, partimos da análise da Revista Fon-Fon onde é possível visualizar a mudança na maneira 
de vestir e agir das cariocas e a construção e a reprodução de um padrão de comportamento femi-
nino, marcado pelo domínio, pela exclusão e pela definição social de papéis. Parto de uma relação 
dialética entre a sociedade e a revista que torna-se um instigante pretexto para as reflexões destes 
novos valores sociais e políticos transmitidos pelo vestuário e pelo comportamento feminino. Por-
tanto, é possível notar que havia um investimento da classe dominante na busca por caminhos que 
pudessem levar à civilização e ao progresso e a mulher era parte direta deste processo. Esta mulher, 
embora moderna, continuava retratada como mãe e dona de casa, em oposição aos avanços do 
feminismo, frequentemente criticado pela Fon-Fon. O Brasil precisava se tornar visível ao mundo 
e, para isto, inspirava-se em Paris, seu padrão de civilização, cultura e comportamento. Investia em 
apagar as marcas de um passado colonial e escravista, mas, ao mesmo tempo, mantinha suas mar-
cas como forma de controle e manutenção da hierarquia e da ordem social.

Elizabete Maria Espíndola (Univás)
• Antonieta de Barros: educação, gênero e mobilidade social nos pó-emancipação.

O estudo se baseia na análise da atuação da professora e deputada estadual Antonieta Barros, uma 
mulher negra, neta e filha de ex-escravos que na primeira metade do século XX se construiu como 
um dos nomes mais significativos na educação, na política e na imprensa de Florianópolis. Suas 
experiências de vida permitem situá-la no debate historiográfico contemporâneo sobre o papel 
da mulher na esfera pública, da memória dos afrodescendentes no estado, e dos caminhos engen-
drados por homens e mulheres no pós-emancipação. Proveniente de uma família sem lustro, An-
tonieta fez parte de um grupo de intelectuais formado por homens e mulheres, negros e brancos, 
que buscaram a seu modo ampliar os limites de cor e classe social. A questão central gira em torno 
da problematização dos caminhos escolhidos por Antonieta de Barros na tentativa de romper os 
limites de cor e classe impostos a ela, sua busca por mobilidade social e sua luta pela educação fe-
minina. Como jornalista, escreveu em diferentes jornais da capital, Florianópolis, sendo sua coluna 
Farrapos de Idéias a fonte principal desse estudo. Longe de vê-la como um “ícone”, curiosidade ou 
exceção, a intenção do estudo foi o de problematizar as possibilidades de mobilidade social articu-
ladas por Antonieta de Barros, tornando visíveis seus projetos e suas estratégias que tenha lançado 
mão, inclusive para garantir sua sobrevivência. Sua relação com Nereu Ramos, um dos principais 
representantes da política oligárquica e interventor de Getúlio Vargas na década de 30 e 40 em 
Santa Catarina, foram também problematizados no presente estudo.
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Maria das Graças Reis Gonçalves (Universidade Federal Fluminense)
• Villa-Lobos, intelectual: a música inventando outra nação

No Brasil, o debate em torno do nacional é tão antigo quanto controverso, provocando polêmicas 
entre pesquisadores de diversas áreas. Escritores, educadores, músicos e poetas entram nessa dis-
cussão para formularem uma resposta do que seria o nacional. 
Ao se considerar que a nacionalidade é uma construção simbólica, não se pode falar da existência 
de uma identidade brasileira, mas sim, de uma pluralidade de identidades construídas por diferen-
tes grupos sociais em diferentes momentos históricos. Não é à toa, por exemplo, que a historiogra-
fia colocou a Semana de Arte Moderna de 1922 como o “divisor de águas” para o aparecimento de 
um pensamento autêntico nacional, que desse contorno ao que seria a nossa cultura. Assim, ele-
geu-se um acontecimento que orientasse politicamente a luta pela definição sobre o ser brasileiro. 
Neste trabalho, tentarei mostrar que a busca de uma definição do que seria uma cultura brasileira 
foi a forma de delimitar as fronteiras de uma política que procurava se impor como legítima, bem 
como, correspondente tanto aos interesses de diferentes grupos sociais envolvidos, quanto à rela-
ção que estes mantinham com o Estado. 
Assim, buscou-se apontar as diferentes maneiras pelas quais a cultura brasileira foi considerada no 
debate travado entre os intelectuais brasileiros, principalmente, nas últimas décadas do século XIX 
e a primeira metade do século XX, em torno da construção da nação. Pensar o país para esses inte-
lectuais era pensar na tradição colonial; era pensar numa população mestiça que conferia ao país 
uma essência singular, no qual se assentavam as raízes de nossa cultura. É interessante observar o 
quanto essas questões vão desaguar no movimento modernista da década de 1920, especialmente 
num Mário de Andrade e num Gilberto Freyre, assim como nas discussões acerca de nossa essência 
cultural levantadas também por músicos da chamada escola nacionalista, dentre eles, Villa-Lobos. 
Nesse contexto, qual o sentido de uma identidade ou de uma memória que se querem nacionais? 
Acredito que a problemática foi, e ainda permanece sendo, uma questão política, intrinsecamente 
ligada à própria construção do Estado brasileiro.
Falar em cultura nacional é, portanto, falar em relações de poder. Relações que se manifestaram 
em vários espaços da sociedade e que expressaram a luta política em busca dessa identidade se-
jam na academia, no meio artístico e em instituições políticas. Utilizarei aqui o exemplo da música 
de Villa-Lobos, pois acredito que esta, enquanto linguagem política constituiu um dos elementos 
que o Estado Varguista lançará mão para solucionar o problema da nacionalidade e da identidade 
brasileira.

Thiago de Souza Junior (Universidade do Estado do Rio De Janeiro)
• Basílio de Magalhães: um pouco de vida, outro pouco de sociabilidade intelectual

Basílio de Magalhães (1874-1953), mineiro de São João del-Rei, foi professor de História em im-
portantes instituições de ensino no Rio de Janeiro e em São Paulo. Como historiador e sócio da 
Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), desenvolveu tra-
balhos dirigidos a um público especializado sobre a expansão geográfica no Brasil colonial (dando 
especial atenção às bandeiras paulista) e sobre o folclore brasileiro, dentre outros temas. Merece 
destaque, também, sua vasta produção dedicada ao público escolar nos finais dos anos 1930. Fo-
ram duas coleções completas para as cinco séries do ensino secundário publicadas por uma das 
mais importantes editoras do período: a Livraria Francisco Alves. E, na direção da modernização 
do campo historiográfico e do redimensionamento do método de fazer/escrever a história, onde 
muitos intelectuais dedicaram-se à produção do “conhecimento verdadeiro” e diversificado sobre 
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o Brasil, Basílio de Magalhães dirigiu a “Coleção Biblioteca Brasileira de Cultura”. Não é novidade, 
mas é interessante destacar a importância que as coleções – como a “Documentos Brasileiros”, a 
“Brasiliana” e outras – tiveram, nas décadas de 1930 e 40, para a divulgação dos estudos históricos 
desenvolvidos por autores “especialistas” sobre a formação do Brasil.
Por fim, outro aspecto notável na trajetória de Basílio de Magalhães é a sua atuação no ramo jor-
nalístico e no mundo político da Primeira República. Assim como as instituições de ensino, esses 
“lugares” constituem-se para a vida intelectual como importantes espaços de sociabilidades e de, 
também, ampliação dos horizontes intelectual.
Aqui, consideramos que o reconhecimento intelectual de um indivíduo extrapola sua capacida-
de de interpretar o mundo (materializado em livros, ensaios etc.) e depende, assim, dos vínculos 
pessoais e profissionais – públicos ou privados – alinhando-se, consequentemente, a uma dada 
Cultura Política. Portanto, o presente trabalho, ao abordar alguns acontecimentos de destaque 
para a trajetória desse intelectual, tem por finalidade apontar sua integração às principais redes de 
sociabilidade e compreender a importância desses vínculos no desenvolvimento, debates e legiti-
mação de sua produção e ideias, por seus pares, na primeira metade do século XX.

Claudio Marcio Coelho, Marcia Barros Ferreira Rodrigues (Universidade Federal do Espírito 
Santo)
• Gilberto Freyre e Walter Pater. O conservadorismo político atravessado pelo sagrado

Nesta comunicação discutiremos a repercussão da pequena narrativa literária de Walter Pater, The 
Child in the House, publicada em 1878, na formação intelectual de Gilberto Freyre, no período 
que se inicia com seus estudos universitários nos Estados Unidos, em 1918, até a publicação de sua 
obra-mestra Casa-Grande e Senzala, em 1933. A partir do conceito de circularidade das ideias de 
Mikhail Bakhtin e a concepção de “apetite pelo sagrado” de Gisálio Cerqueira Filho, discutiremos 
como o sagrado invade, atravessa e circula à narrativa histórica de Gilberto Freyre, onde a dimen-
são religiosa aparece transfigurada como conservadorismo romântico no pensamento político 
freyreano.

Maro Lara Martins
• Uma tipologia do modernismo brasileiro

Este trabalho analisa o modernismo brasileiro a partir das relações entre cultura e política na déca-
da de 1930. Como tipologia do modernismo nos anos 1930 se sugere a divisão em duas dimensões 
posicionais. Em primeiro lugar, há que ressaltar que estas divisões servem apenas para clarificar a 
análise empreendida, se constituindo como fértil material de análise sociológica do modernismo 
a partir de tipos ideais. Em segundo lugar, não se pretende esgotar as possíveis classificações que 
o modernismo eventualmente possa conceber enquanto objeto de estudo. Em terceiro lugar, diz 
respeito somente à década de 1930 e se baseia somente nas relações entre cultura e política. Em 
quarto lugar, esta tipologia fornece parâmetros contextualizadores amplos e em certa medida ge-
néricos, pela sua maleabilidade. E por fim, cabe acrescentar que esta perspectiva pode ser refinada 
e depurada com outros elementos, como por exemplo, o ideário político pelo qual o modernismo 
ou os diversos grupos de intelectuais se movimentaram.
Sob as perspectivas posicionais em relação ao Estado se pode dividir o modernismo em dois tipos: 
o modernismo central e o modernismo periférico. Sob o campo de suas relações dialógicas com o 
ideário político do Estado se pode decompor o modernismo em dois tipos: o modernismo radical 
e o modernismo heterônomo.
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Rogerio Schlegel (Unifesp (Universidade Federal de São Paulo))
• Inimigo silencioso: a invisibilidade da representação territorial desproporcional na 

Constituinte de 1933-1934
Os estudos sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1933-1934 têm subestimado o grau de 
desproporção existente na representação das unidades da federação, por conta das regras defini-
das pelo Governo Provisório para a composição do colegiado. Conceitualmente, esta comunicação 
defende um novo olhar sobre esse processo constituinte, a partir da constatação de que os repre-
sentantes classistas (40 entre 254 constituintes) atuaram em linha com o governo central e este em 
grande medida patrocinou os interesses de Estados menores da federação. Como consequência, as 
análises sobre o nível de desproporção da representação (na literatura de língua inglesa, malappor-
tionment) devem incluir os classistas –o que coloca aquela ANC entre os mais desproporcionais 
colegiados nacionais da história republicana e amplia o entendimento das razões imediatas para a 
centralização do Estado resultante do processo constituinte. O paper avança ainda uma hipótese 
para essa lacuna na produção acadêmica: os estudos posteriores teriam dado menor atenção ao 
malapportionment porque muitos atores da época também o fizeram; e, em especial no caso da 
oposição ao Governo Provisório de Getúlio Vargas, os participantes daquela ANC atribuíam maior 
relevância à persuasão do que à aritmética dos votos, além de possuírem outras bandeiras – em 
especial, a anistia aos líderes do movimento de 1932.

Raul Amaro de Oliveira Lanari (Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH)
• Mário Augusto Teixeira de Freitas e a configuração de uma “rede estatística” brasileira nas 

décadas de 1930 e 1940
A comunicação pretende analisar aspectos da atividade profissional e intelectual de Mário Augusto 
Teixeira de Freitas, intelectual que contribuiu para a consolidação dos serviços estatísticos durante 
o governo de Getúlio Vargas (1930-45). Procuraremos demonstrar, com base em resultados de 
pesquisa, que Teixeira de Freitas transitou entre a elite cultural brasileira do período, travando am-
plas relações com membros da burocracia estatal em seus diversos níveis. Suas interlocuções entre 
burocratas e intelectuais tiveram como mote a defesa de um projeto de “reorganização nacional”, 
do qual faziam parte: ações de coordenação dos órgãos estatísticos nos níveis federal, estadual e 
municipal; colonização dos vazios territoriais; a redivisão territorial dos estados; o “municipalismo” 
- defesa da necessidade de fortalecimento dos municípios frente aos poderes dos estados; a edu-
cação rural das populações destinadas à colonização através das “colônias-escola”. A partir da aná-
lise dos contatos travados por Teixeira de Freitas durante as décadas de 1930 e 40 procuraremos 
identificar os múltiplos processos de mediação cultural realizados pelo intelectual, seja entre seus 
pares – intelectuais e burocratas das décadas de 1930 e 40 – ou entre os textos que integravam a 
tradição do pensamento social brasileiro naquelas décadas, com destaque para as obras de Afonso 
Celso, Alberto Torres e Oliveira Vianna.

Fausto Alencar Irschlinger (UNIPAR-Universidade Paranaense)
• Intelectuais e memória: criação de mitos edificantes na biografia (Plínio Salgado)

Analisamos a trajetória de Plínio Salgado, bem como a relação do personagem com a criação de 
mitos edificantes, como o do Salvador. Detemo-nos na produção da imagem e na heroicização de 
Plínio Salgado por sua filha, Maria Amélia Salgado através da organização/publicação da “biografia 
oficial” de Plínio (LOUREIRO, Maria Amélia Salgado. Plínio Salgado, meu pai. São Paulo: GRD, 2001). 
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Organizada em quatro partes, a biógrafa apresenta sucessivos acontecimentos em torno da vida 
e da trajetória de Plínio Salgado, desde o capital simbólico de antepassados e pais, o nascimento 
(1895, em São Bento do Sapucaí) até a morte (1975, em São Paulo). Entre os traços do texto, as 
quase quinhentas páginas são perpassadas por mesclas que enfatizam as narrativas tópicas e as 
cronológicas. Percebemos quão intrigante foi a trajetória desta figura, para muitos, emblemática e 
controversa na história brasileira. Além de político, Plínio foi jornalista, agrimensor, inspetor escolar, 
professor, escritor, intelectual, viveu o papel de filho, neto, irmão, pai, marido, viúvo, religioso, líder, 
perseguido, exilado. Teve participações no cenário brasileiro, não apenas como chefe integralista ou 
deputado federal, mas também, como autor de diversas obras literárias consagradas principalmente 
no período da propagação do Modernismo brasileiro e emissor de discursos carregados com suas 
sensibilidades. Percebemos assim, que a trajetória de vida de Salgado por vezes confunde-se à do 
Integralismo, ou mesmo, à do PRP e da Ação Integralista Brasileira, onde sustenta boa parte das 
ideologias e discursos. Na “biografia oficial” de Plínio Salgado, observamos que o passado é revisa-
do desde a infância do chefe integralista como forma de enaltecer as origens exemplares de uma 
personalidade gerada na perspectiva de ocupar a função de líder de um projeto nacional ímpar 
de sociedade. Denota-se a construção de uma espécie de predestinação e visão mítica de um líder 
nato, incorruptível, cristão, calcado na “retidão de suas ideias e princípios”, mesmo que, muitas vezes, 
“vencido pelo mal”. Assim, em termos gerais, a biografia assume um caráter defensivo da vida e obra 
de Plínio Salgado. Em nosso ver, tal biografia busca dar legitimidade e sentido ao indivíduo e aos 
textos de Plínio, os quais são revisitados e reverenciados para alguns, até hoje. Desta forma, identifi-
camos que Maria Amélia pretendeu assentar a memória de Plínio com a posição de “herói” nacional.

Enderson Medeiros (Universidade Federal de Goiás)
• O intelectual e a política: a trajetória de Zoroastro Artiaga no estado novo em Goiás.

Este trabalho tem como objeto de pesquisa a atuação dos intelectuais na organização, planeja-
mento e divulgação do projeto político do Estado Novo em Goiás. A ênfase deste estudo explora-
tório vai ser por meio da trajetória intelectual de Zoroastro Artiaga, articulando suas formulações 
discursivas ao projeto de governo instalado no Brasil, pretendendo localizar o personagem nas 
conexões politicas entre governo federal e governo estadual. Buscou-se fundamentalmente pautar 
a atividade deste intelectual a partir dos textos da imprensa da época e construir um panorama 
dos temas que ele abordou no fluxo de integração da região à nação promovido pelo Estado Novo. 
Deste modo, o eixo de reflexão dirigiu-se em esboçar na trajetória de Zoroastro Artiaga que a fi-
gura do intelectual que permeava a ação política nacional do Estado Novo, reverberava em Goiás, 
tanto no que se refere a pensar o desenvolvimento econômico do país, buscando compreender 
seus problemas verificando suas necessidades, sugerindo soluções, ajudando a balizar referências 
para o pensamento social, como também na atuação tecnocrática de um esquema político de 
manutenção de poder.

Vinicius Alves do Amaral
• Como cansa ser artista nos trópicos: política cultural e intelectuais amazonenses (1964-1968)

A precariedade do campo cultural amazonense é uma reclamação constante nas obras de dezenas 
de intelectuais regionais desde a década de 1930. Mesmo movimentos artísticos divergentes, como 
a tradicional Academia Amazonense de Letras e o irreverente Clube da Madrugada (inspirado nos 
ideais modernistas), confluíam para essa reivindicação de maiores investimentos por parte da elite 
e da classe dirigente local no setor cultural. No entanto, as primeiras iniciativas nessa área só surgi-
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ram na década de 1960: antes de ser cassado pelo golpe 1964, o governador Plínio Coelho instituiu 
o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado do Amazonas, que seria repaginado pelo 
seu sucessor, o historiador Arthur Cezar Ferreira Reis, tornando-se o Departamento de Promoção 
e Turismo; em 1967, a Secretaria de Educação convoca os intelectuais para formular políticas cul-
turais no Seminário de Revisão Crítica da Cultura Amazonense, o que resultaria na criação da Fun-
dação Cultural do Amazonas no ano posterior. Todos esses órgãos promoveram variados eventos 
culturais na pacata Manaus dos anos 60. De encenações teatrais à festivais de cinema. O propósito 
do novo regime era romper a hegemonia cultural da esquerda através do dirigismo estatal. Os ar-
tistas e pensadores locais, aproveitando-se da oportunidade, conseguiram driblar de forma criativa 
o crivo do governo, trazendo até mesmo grupos teatrais e cineastas notadamente contestadores 
para se apresentaram na capital amazonense. Ou seja, um velho anseio da intelectualidade ama-
zonense e uma nova necessidade do Estado autoritário confluíram de uma forma tão imprevisível 
que é difícil dizer precisamente quem foi mais manipulado nessa relação.

Lauriano Miranda Da Silva (SEDUC), Lilian Maria Moser (Universidade Federal de Rondônia - 
UFRO)
• Os Estudos Culturais na Amazônia: a Influência do Regionalismo de Gilberto Freyre em 

Leandro Tocantins e Arthur Cézar Reis (Década de 1960)
No presente trabalho objetivamos fazer uma análise da formação dos Estudos Culturais na Ama-
zônia e mostrar como os escritores Leandro Tocantins e Arthur Cezar Ferreira Reis foram influen-
ciados pelo regionalismo de Gilberto Freyre ao terem incorporado em suas análises sobre a história 
da Amazônia posições e valores dos chamados setores tradicionais diante das forças sociais que 
emergiram no país a partir dos anos de 1960. Neste sentido, pretendemos discutir como estes estu-
diosos da Amazônia representaram na região Norte a força das ideias regionalistas, tradicionalistas 
e modernistas a partir do espírito literário que suas obras assumiram.

Anna Marina Madureira de Pinho Barbará Pinheiro (UFRJ)
• Rose Marie Muraro: pensamento, subjetividade e ação

Pretendemos no presente trabalho, tecer algumas considerações acerca da trajetória de Rose Marie 
Muraro, importante intelectual e ativista do feminismo de segunda onda, no Brasil. Nesta perspec-
tiva, buscaremos apresentar brevemente a trajetória de Rose, tendo em vista pensá-la a partir da 
articulação entre o conteúdo de alguns títulos de sua obra- aqueles que foram, por ela comenta-
dos em sua autobiografia, “Memórias de uma mulher impossível”, publicada pela Editora Rosa dos 
Tempos, em 1989 - as representações que foram construídas acerca da autora, de seu ativismo e de 
sua obra na mídia do período em que a mesma foi produzida - documentação que foi arquivada 
pela própria Rose e encontra-se disponível para consulta na sede do Instituto Cultural Rose Marie 
Muraro - e sua autobiografia. Interessa-nos, particularmente, investigar a relação que Rose desen-
volveu ao longo de sua vida, com a Igreja Católica, por um lado, e com o movimento feminista 
brasileiro por outro, tendo em vista identificar na correlação entre os diversos tipos de discurso 
analisados, a transição que a autora realizou de uma posição tradicional no que diz respeito às 
identidades de gênero, de mulher católica, esposa e mãe, para a posição oposta, de intelectual 
feminista transgressiva e proscrita pela Igreja.

Fernanda Lédo Flôres
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• Feminismo versus Marxismo. Uma análise comparativa entre Ana Montenegro e Zuleika 
Alambert.
Zuleika Alambert e Ana Montenegro foram duas militantes filiadas ao PCB durante boa parte de 
suas vidas. Ambas são constantemente ligadas às lutas femininas de suas épocas, todavia, partin-
do-se da análise das obras “Ser ou não ser Feminista” (de Ana Montenegro) e “Feminismo. O ponto 
de vista marxista” (de Zuleika Alambert), este trabalho tem como proposta compreender e discutir 
os pontos de diálogos comuns e díspares entre as autoras. Três são as questões centrais a serem 
solucionadas nesta pesquisa: a) marxismo e feminismo se complementam ou se excluem nas obras 
de Ana e de Zuleika?; b) como elas conciliaram as suas trajetórias comunistas com as lutas femi-
ninas que foram parte?; c) foram ou não foram feministas e qual o tipo de feminismo abraçaram?

088. Intelectuais, Sociedade e Política: Memórias e Biografias
Coordenação: Karoline Carula, Débora El-Jaick Andrade

Resumo: A proposta de “Intelectuais, Sociedade e Política: Memórias e Biografias” foi criada a par-
tir da atuação do Grupo de Estudos e Pesquisas Intelectuais, Sociedade e Política - GEPISP (UERJ, 
UFF, UNIVERSO e UNIRIO), cujos objetivos se orientam no sentido de reunir pesquisadores de 
diferentes instituições de ensino e de pesquisa que se dediquem ao estudo das relações entre os 
intelectuais, a sociedade e a política nos séculos XIX e XX. A proposta do simpósio é reunir os es-
tudos que abordam as trajetórias intelectuais no século XIX e XX, individualmente e em conexão 
com outras trajetórias, de modo a reconstituir redes de interlocuções, sociabilidades e trocas inte-
lectuais e culturais, considerando a historicidade das categorias com as quais eles se identificam e 
que dão sentido às suas biografias.
Justificativa: As pesquisas das últimas décadas têm avançado no estudo das formas, redes e laços 
de sociabilidade constituídos pelos intelectuais, evidenciando tanto a importância desses aspectos 
para a compreensão das posições e produções dos intelectuais como atores históricos, quanto os 
limites impostos pelas barreiras classificatórias baseadas em gêneros e escolas literárias e polari-
zações, como por exemplo, cooptados versus combativos, parnasianos versus modernistas, en-
castelados versus militantes, regionalistas versus universalistas e etc. Tais estudos consideram que 
os próprios intelectuais em seu tempo construíram e deram sentido às categorias com as quais se 
identificavam e contra as quais se opunham, produzindo nichos e memórias sobre si próprios, seu 
grupo e geração. 
Ao resgatar a historicidade, a lógica de atuação e a produção de diferentes grupos de intelectuais, 
essa renovada historiografia tem problematizado os próprios projetos memoriais de canonização 
de determinados grupos como vanguarda ou como verdadeiros descobridores do povo, do nacio-
nal ou do moderno, o que serviu, por muito tempo, para desqualificar determinados intelectuais, 
obras e formas de atuação como menores, antiquados ou distantes do “verdadeiro Brasil”.
Desta forma, a proposta do simpósio é reunir os estudos que abordam trajetórias intelectuais no 
século XIX e XX, individualmente e em conexão com outras trajetórias, de modo a reconstituir re-
des de interlocuções, onde se evidenciam divergências e convergências entre concepções e práticas 
dos atores, acolhendo, igualmente, o debate teórico-metodológico em torno da categoria social de 
“intelectual” e de conceitos chave como os de trajetória e ou de geração.

Maíra Lewtchuk Espindola (UFPB)
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• A atuação do professor Borges da Fonseca no Jornal Abelha Pernambucana (1829-1830): 
intelectuais e impressos
Compreender como os intelectuais, que foram professores de primeiras letras, atuaram na impren-
sa brasileira é um fenômeno pertinente para a história da educação no Brasil. De algumas décadas 
para cá, ocorreu uma intensificação desses estudos na historiografia da educação brasileira, esses 
relacionam os intelectuais, a imprensa e a instrução como eixo principal para o entendimento do 
papel da educação na sociedade brasileira em diversas épocas históricas. Este artigo tem como 
objetivo principal interpretar as ações, principalmente as voltadas para a instrução, do intelectual 
e professor paraibano Borges de Fonseca durante sua atuação como redator do jornal Abelha Per-
nambucana. O recorte histórico adotado é de 1829, data de fundação do jornal, a 1830, quando 
Borges da Fonseca fechou a tipografia no Pernambuco e mudou-se para o Rio de Janeiro. A herme-
nêutica norteia a análise das fontes, pois na pesquisa histórica o significado proveniente da aprecia-
ção dos documentos é sempre aberto a revisões e depende de variáveis como o contexto em que 
foi produzido e o lugar do pesquisador. Há uma crescente produção de pesquisas na história que 
se utilizam da imprensa como fonte documental, as principais fontes utilizadas, neste artigo, são os 
jornais Abelha Pernambucana produzidos pelo sujeito em questão e o jornal Cruzeiro, contempo-
râneo e de oposição ao primeiro. A imprensa tinha um papel central para os grupos de intelectuais 
do século XIX e início do século XX, os periódicos eram um espaço de divulgação de ideias e de 
embates políticos e sociais. A utilização dos jornais como fontes de pesquisas pode contribuir para 
que o pesquisador perceba a movimentação de ideias do período, além do cotidiano dos projetos 
políticos e educacionais, os quais eram alvo de disputa na sociedade. Havia, portanto, uma cons-
ciência da importância da imprensa pelos intelectuais como local de desenvolvimento tanto da 
cultura quanto da educação, e por isso uma instituição indispensável para a nação. Borges da Fon-
seca defendeu a imprensa e a instrução como indispensáveis para a formação do cidadão. Para o 
intelectual sua escrita no jornal poderia ser comparada a sua atuação como professor de primeiras 
letras, dessa forma tanto a imprensa, quanto a instrução, seriam as responsáveis pela difusão das 
luzes na sociedade brasileira e a única forma de regeneração do povo. Por fim, as discussões do 
período revelam um movimento de ideias, as quais passaram por diversos proponentes, em que a 
instrução pública foi percebida como um importante instrumento de civilização do povo. As insti-
tuições, como a imprensa, procuravam disseminar um ideal de cidadão e de nação, ligado à noção 
de civilização. E tinham como pano de fundo, a instrução, a qual atravessou todas essas questões.

Eveline Almeida de Sousa (Universidade Federal do Oeste do Pará)
• Fronteira e território no Brasil do Oitocentos: Apontamentos para uma história intelectual

Esta comunicação versará sobre as ideias de Henrique Beaurepaire Rohan (1812-1894) acerca do 
território nacional no Império brasileiro, tema caro para o Visconde com Grandeza. Henrique Be-
aurepaire Rohan foi engenheiro militar e exerceu diversos cargos no governo Imperial como pre-
sidente de província, conselheiro de Estado e de Guerra, foi ainda membro do IHGB, além de ter 
se dedicado à cartografia e a projetos de urbanização no Rio de Janeiro e no Paraná. Pretende-se 
analisar as considerações do autor relacionando suas percepções com a construção de uma episte-
mologia sobre o território, adquirida, sobretudo, a partir de sua circulação por diferentes regiões do 
Império. Destacando como sua trajetória se confunde com a produção de conhecimentos sobre 
o sertão e o campo, tomando-os como áreas estratégicas para o país, sobre quais ele tece diversas 
reflexões. Como, por exemplo, em relação à organização das populações indígenas nas fronteiras, 
ao desenvolvimento da lavoura (com o fim da escravidão), ou na construção da carta geral do 
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Império. Nessa perspectiva, o trabalho compreende o autor como um intelectual, ajustado nos 
quadros do Estado, muito embora considerar apenas tal condição não seja suficiente para explicar 
suas ideias, propostas e as formas de sociabilidade estabelecidas com outros grupos. Assim, funda-
menta-se o trabalho nos conceitos de experiência de Edward P. Thompson e campo intelectual de 
Pierre Bourdieu, que ajudam a dimensionar a complexidade e a diversidade da intelectualidade no 
Império, bem como, redefinir o papel dos agentes do Estado. Além de dialogar com outros autores 
como Antonio Gramsci e Edward Said. Trata-se, portanto, de um trabalho que considera experi-
ência, trajetória individual e circulação pelo território, na elaboração de conhecimentos e projetos 
para o Brasil do Oitocentos.

Sebastião De Castro Junior (Universidade Federal Fluminense)
• Um “preto” que “não se vende”, mas “aluga-se!”: o Visconde de Jequitinhonha e as memórias 

e linguagens políticas das últimas décadas da escravidão no Brasil
Sobrevivendo, politicamente, dentro do novo equilíbrio de forças inaugurado com a subida de d. 
Pedro II ao trono, o baiano Francisco Gê Acayaba Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, alcan-
çou posições de grande destaque na cena política do Império. E isto, sobretudo, a partir de inícios 
da década de 1850 – tempo em que os conservadores imprimiram sua marca ao processo de con-
solidação da nova ordem imperial.
Ao longo de sua trajetória, Montezuma envolveu-se, de diferentes formas, nas discussões relacio-
nadas aos limites da cidadania e à permanência dos sentidos hierarquizados (e hierarquizantes) da 
cor. Mas foi, sobretudo, no fim de sua vida – quando a proibição definitiva do comércio transatlân-
tico de escravos, somada ao crescimento de uma parcela de população negra e mestiça, composta 
por indivíduos livres e libertos, começou a dificultar, em muitos casos, que as identidades de cor 
viessem a se estender para além da fronteira da condição escrava –, que essa problemática apare-
ceu articulada aos fios de seu próprio destino.
Partindo, pois, dos laços e experiências desse personagem ainda pouco estudado e mesmo conhe-
cido, buscaremos discutir, nesta comunicação, o modo como as variações em torno das noções de 
raça e mestiçagem foram articuladas aos projetos políticos postos em disputa nas últimas décadas 
do regime escravista no Brasil. Da mesma forma, interessará pensar em que medida também elas 
vieram a expressar um conjunto de ideias e linguagens ao qual não poucos homens do período 
buscaram recorrer, sempre que interessados em demarcar suas diferenças e zelar pela manutenção 
de suas posições e privilégios.

Kelly Chaves Tavares (UFPA)
• “Um extremado lidador politico”: Padre Eutíquio e as tramas políticas na cidade de Belém 

(1869 – 1880).
Esta proposta de comunicação tem como objetivo reconstruir as redes de sociabilidades constru-
ídas pelo padre Eutíquio Pereira da Rocha, um religioso que se destacava por ser um dos grandes 
articuladores do pensamento liberal na província do Pará, especificamente, na cidade de Belém da 
segunda metade dos oitocentos. Temos como norte para a investigação da trajetória deste padre 
de formação regalista, liberal e maçônica a tentativa de reconstrução do emaranhado político nos 
quais o padre Eutíquio Pereira da Rocha se envolveu, sendo estas repletas de solidariedades, lutas e 
embates entre liberais, conservadores, maçons, republicanos e ultramontanos. Temos nas gazetas 
que circulavam na capital Belém as principais fontes que nos ajudam a reconstruir o desenrolar da 
vida deste sacerdote que também se caracterizava por ser um intelectual polígrafo (segundo defi-
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nição da antropóloga Mary Douglas). Através destes jornais podemos conhecer traços da vida de 
um padre que havia construído uma carreira na educação pública da província, carreira essa que 
ao mesmo tempo imbricava se com a vida como vereador eleito pelo Partido Liberal em um pe-
ríodo em que temas quentes agitavam a província do Pará, como a questão da escravidão, as elei-
ções para a Câmara Municipal e Assembleia Provincial. Dentre os muitos embates políticos houve 
aquele que mais ofereceu combustível para seus pensamentos e o levou a escrever nas gazetas 
paraenses suas ideias liberais tão complexas para aqueles que se aventuram a conhecer sua vida: o 
Ultramontanismo na Igreja Católica, à época chefiada pelo bispo Dom Antonio de Macedo Costa. 
Este movimento que tornou tão peculiar o bispado de Dom Macedo Costa no Pará consumiu pa-
dre Eutíquio por uma vida inteira, sendo os momentos mais marcantes a sua expulsão das ordens 
sacras e conseqüentemente a perda de seus direitos sacerdotais, dentre eles a sepultura eclesiástica.

Roberta Ferreira Gonçalves (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro)
• A República em biografias: usos do passado na revista O Tico-Tico (1905-1915)

A revista O Tico-Tico foi uma das revistas infantis mais longevas do país. Criada em 1905, em um 
contexto de expansão e diversificação da cultura de massa no país, circulou até 1962, quando en-
cerrou suas atividades já desgastada por uma nova concepção de infância e um novo padrão de 
imprensa, muito distante daquele que no passado estabeleceu a revista ilustrada como farol do 
discurso moderno e civilizado no país. 
Mobilizada pelo quadro de mudanças políticas recentes, seu projeto de criação obedecia a in-
teresses empresariais e a um engajamento propriamente político, que colocava as crianças não 
apenas no centro das expectativas da nova família burguesa, como também no cerne do projeto 
republicano, já que naquele momento se formavam as primeiras gerações de crianças nascidas sob 
o signo do novo regime. Ao ser lançada, editores e colaboradores da revista se esforçaram para 
estabelecer o apoio à instrução nacional como princípio fundador do novo periódico. Inspirada 
pelo entusiasmo educacional, em que intelectuais das mais diversas áreas discutiam os rumos da 
nação e diagnosticavam a falta de investimentos educacionais como a causa para os males do país, 
a revista procurou difundir a leitura, o conhecimento da história e da geografia, das matemáticas e 
das ciências em geral através de conteúdo lúdico e variado. 
O compromisso com a formação do futuro cidadão republicano não poderia, no entanto, abando-
nar um ideal de educação universal, fundado nos padrões modernos e civilizados. Além da difusão 
de valores da cultura nacional, O Tico-Tico também se notabilizou por estabelecer um diálogo 
constante com publicações infantis estrangeira, transpondo novos olhares e sensibilidades tipi-
camente modernas. Dentre as estratégias de construção desse cidadão moderno e republicano, 
o uso das biografias de figuras nacionais e estrangeiras aparece como estratégia fundamental. Elas 
ajudavam não apenas a construir, em diálogo com a história, um panteão de heróis necessários à 
legitimação do regime recém-instaurado, mas também modelos de comportamento considera-
dos adequados aos futuros cidadãos. Essas biografias de homens exemplares, orientadas racional-
mente, procuravam privilegiar aspectos da vida pública, utilizando a vida privada apenas como 
comprovação do destino célebre dos personagens. Obedecendo um princípio teleológico, essas 
biografias pareciam responder perfeitamente as perguntas então feitas sobre o passado. 
O trabalho a ser apresentado pretende, portanto, expor e discutir o uso da biografia na revista O 
Tico-Tico como estratégia de legitimação do regime republicano e de construção de cidadãos mo-
delo. E a partir dessas reflexões pretende-se construir um olhar mais aprofundado sobre os usos do 
passado na revista O Tico-Tico.
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Lucia Tavares Nascimento (Secretária Estadual da Educação - SP)
• Intelectuais: Uma presença marcante na Associação Instrutiva José Bonifácio

A presente comunicação tem o objetivo de estudar a presença de intelectuais que atuaram na ci-
dade de Santos dentro da Associação Instrutiva José Bonifácio (AIJB), que, a partir do ano de 1928 
criou a primeira Escola Normal Livre de Santos, SP. A instituição educacional, desde os seus primór-
dios em 1917, contou com um grupo de homens ligados às mais diversas áreas do conhecimento, 
como médicos, advogados, farmacêuticos etc. que atuavam como professores, estabelecendo re-
lações com políticos influentes junto à Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores de Santos e 
à Maçonaria. A Lei 2.269 (SP) de 31/12/1927 criou as chamadas Escolas Normais Livres no Estado 
de São Paulo. Essas escolas - municipais ou particulares - surgiram para auxiliar a administração 
paulista a enfrentar um grande problema: com o aumento da população, pelo desenvolvimento 
da lavoura cafeeira, inúmeras escolas primárias, principalmente as rurais mais isoladas, precisavam 
de professores. A AIJB, dirigida pelo Dr. Adolpho Porchat de Assis, com presença em várias institui-
ções da cidade, como médico, professor e jornalista, com outros intelectuais, implantaram a Escola 
Normal de Formação Profissional de Professores da AIJB. Entre tantos intelectuais que atuaram 
por várias décadas destacamos a presença do professor Cleóbulo Amazonas Duarte, jurista, jor-
nalista, com uma presença marcante em instituições como Santa Casa de Misericórdia de Santos 
e clubes de serviço. Por vários anos foi professor decano de História do Brasil na Escola Normal da 
Associação Instrutiva José Bonifácio, professor titular da Faculdade Católica de Direito de Santos, e 
professor e primeiro diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais de Santos da Sociedade 
Visconde de São Leopoldo atual UNISANTOS. Destacar a sua pessoa é importante para o próprio 
desenrolar da Escola Normal. A metodologia é a pesquisa histórica, buscando-se a documentação 
nos acervos da Associação Instrutiva José Bonifácio - extinta – no LIAME (Laboratório, Informati-
vo e Arquivo da Memória da Escola) da Universidade Católica de Santos, no jornal A Tribuna de 
Santos e no Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados Federais. Para esse 
estudo os principais referenciais teóricos são: Carlo Ginzburg (2013), Teresa Maria Malatian (2008), 
Norberto Bobbio (1996), dão embasamento ao estudo da biografia de um intelectual que atuou na 
sociedade santista. A trajetória do biografado não tem a pretensão de revelar a figura de um herói, 
mas o engajamento de uma personalidade que dentro de um grupo de intelectuais contribuiu em 
vários momentos da vida politica, social e educacional da cidade de Santos.
Palavras- chave: Intelectuais; educação; Santos.

Berenice Corsetti (UNISINOS), Dênis Wagner Machado (UNISINOS)
• Utopia e democracia: os pilares da educação nacional em Manoel Bomfim

O estudo que pretendemos apresentar decorre de pesquisas anteriores realizadas sobre a produ-
ção de Manoel Bomfim relativa à educação brasileira. Manoel José do Bomfim (1868-1932) acredi-
tou por muitos anos e de modo pleno que a educação era o melhor meio de resolução das mazelas 
próprias da realidade nacional e expressou suas convicções em uma vasta produção – literária e 
discursiva. Atualmente já é volumosa e difícil de mensurar a totalidade de pesquisas existentes 
sobre o mesmo e suas produções. Visto e revisto por vozes e perspectivas diversas na academia, 
o referido intelectual cada vez mais se distancia de um aludido ostracismo do qual teria sido viti-
mado durante do século XX. Destarte, justificamos nossa comunicação incluindo-a em um mo-
vimento contemporâneo que envolve a revisão e a releitura de ícones da nossa intelectualidade e 
suas trajetórias. Investigações de múltiplas procedências têm surgido e paralelamente ampliado 
o entendimento sobre a perspectiva dos intelectuais em relação à função do Estado na educação 
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brasileira. Deste modo, a proposição que ora se anuncia, tem por objetivo refletir, dialogar e expor 
as convicções bomfimnianas expostas em fontes documentais de tipologia singular, incluindo dis-
cursos, artigos publicados em jornais e periódicos, além de extensa bibliografia autoral, produzidas 
durante a primeira década do século XX. Cumpre dizer que no mencionado decênio, a rede de 
sociabilidades da qual Manoel Bomfim fazia parte demonstrou características ímpares que ainda 
merecem estudos revisionais. O espírito da época (utopista) creditava na educação as bases da 
esperança de um futuro melhor, menos desigual, um ideal que o sergipano perseguiria até seus 
últimos dias. Já a incitação à democracia é um traço característico em toda obra bomfimniana, 
mesmo quando imbuída de críticas, lá estavam elas direcionadas aos corruptores do sistema. Para 
o sergipano, não havia dúvidas de que a República era o melhor dos governos. Contudo, a busca 
por um novo modelo de República perpassava anteriormente por um projeto democrático de 
governo. Em nosso texto completo vamos analisar as contribuições do sergipano frente ao que nos 
interessa para um entendimento maior sobre o envolvimento de intelectuais nas questões relativas 
à política e ao ensino no País. Articulando texto e contexto, adotaremos como fundamento teó-
rico-metodológico de nosso trabalho a metodologia histórico-crítica, para tanto, relacionaremos 
vida, obra e tempo de Manoel Bomfim.

Cecília de Sousa Reibnitz
• Altino Flores e a construção da memória da literatura catarinense

Altino Flores é muitas vezes considerado o mais fervoroso crítico literário do século passado em 
Santa Catarina, um grande polemista da geração da Academia Catarinense de Letras (ACL), temi-
do por sua “língua viperina”, grande defensor da “verdade” e purista da língua. É recorrente entre 
os escritores que pertencem ou pertenceram à ACL conferir papel de proeminência a Altino Flores 
como porta voz de sua geração. Altino Flores mobilizou uma série de argumentos para definir os 
contornos e a importância desta “geração” – um grupo que é reiteradamente tratado como o ins-
taurador da literatura no Estado, ainda que a depender dos interesses específicos de cada um de 
seus escritos possa se referir a um número mais ou menos abrangente de escritores. Este grupo é 
estabelecido principalmente por contraste, seja em relação aos “velhos”, que, de acordo com Altino 
Flores, já não mais produziriam livros em Santa Catarina, ou aos “novíssimos”, responsáveis pelas 
“péssimas” publicações em voga. Estabeleceu rupturas e continuidades entre os diferentes escrito-
res, todos categorizados em grupos e gerações. Procurou diminuir a importância de Cruz e Sousa, 
Virgílio Várzea, Araújo Figueredo e outros “velhos” com o objetivo de dizer que não existia literatu-
ra catarinense, e que sua geração iria criá-la, preencher, portanto, um vazio. Com relação aos seus 
contemporâneos “menores” valeu-se de outras justificativas que os deslegitimassem, muitas vezes 
através do racismo - emblemático no caso das polêmicas com Ildefonso Juvenal. Contudo, procuro 
ressaltar também que a memória criada por Altino Flores não é coerente, o papel dos grupos e 
quem participava deles poderia mudar conforme o tempo e a finalidade desejada. Optou-se por 
construir narrativas sobre Altino Flores como de um crítico justo, em busca da verdade, represen-
tante da ACL e, assim, ainda que se fale no aspecto combativo de seus escritos esta característica 
é positivada. Para que a positivação possa prevalecer, silencia-se os textos em que colocava forte-
mente o preconceito e as ofensas pessoais. Altino valeu-se de seu lugar privilegiado na vida política 
e intelectual de Florianópolis para “liquefazer no ridículo” seus opositores e conseguiu, em grande 
medida, criar uma memória para a história da literatura catarinense, muitas vezes reforçada por 
outros membros da Academia.
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Renilson Rosa Ribeiro (Universidade Federal de Mato Grosso)
• “Um exemplar precioso (...) da raça, do meio e do momento”: As biografias de Francisco 

Adolfo de Varnhagen e o mito do bandeirante (1878-1978)
Este trabalho tem como objetivo analisar as representações sobre o historiador-diplomata Fran-
cisco Adolfo de Varnhagen, o visconde de Porto Seguro (1816-1878), produzidas pelos membros 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) ou a ele de alguma forma vinculados, através 
de textos biográficos (necrológios, memórias, ensaios bibliográficos, prefácios, biografias entre ou-
tros) nas páginas da sua Revista, jornais e livros entre os anos de 1878, data de seu falecimento, e 
1978, momento da comemoração do centenário de sua morte.
Em outras palavras, pretendemos desenvolver um estudo sobre apropriações feitas pelo IHGB 
da figura de Varnhagen na construção de uma tradição historiográfica brasileira, tendo o grêmio 
como principal protagonista. Biografá-lo era forma de arrogar para si um lugar de produção na 
história da História do Brasil, legitimando a importância do IHGB como marco fundador de uma 
prática historiográfica e também de uma história ensinada nos bancos escolares. 
Neste sentido, abordaremos a vinculação da sua imagem de intelectual à figura de um bandeirante 
– um desbravador de arquivos, bibliotecas e cartórios que desenhou os caminhos e fronteiras da 
escrita de uma história geral do Brasil no século XIX.

Renan Pereira Fontes (UNIRIO)
• A história do concurso no IHGB que originou a biografia de Oliveira Lima - D. João VI no 

Brasil
Este trabalho está concentrado em apresentar uma parte da pesquisa dedicada à história do con-
curso que deu origem ao livro D. João VI no Brasil, de Oliveira Lima. O concurso aberto pelo IHGB 
em 1903 desejava premiar o melhor trabalho que contasse a história da Família Real Portuguesa no 
Brasil, entre os anos de 1808 e 1821, com enfoque em D. João VI. 
A ideia de abrir um concurso contando a história da Família Real e D. João VI no Brasil partiu do 
Visconde de Ouro Preto (Afonso Celso de Assis Figueiredo), na época 2º Vice-Presidente do IHGB. 
A abertura do concurso pelo Visconde se situa em um momento de grandes comemorações cívi-
cas entre o final do século XIX e início do século XX. Dentre essas datas comemorativas estão: o IV 
Centenário do Descobrimento do Brasil (1900), o I Centenário da Abertura dos Portos (1908) e o I 
Centenário da Independência do Brasil (1922). A data de 1808 se tornou importante para a histó-
ria do Brasil também pela Abertura dos Portos concretizada pelo então príncipe-regente D. João 
em 1808, quando houve o fim das restrições coloniais ao comércio brasileiro. A partir daí, o Brasil 
pôde realizar o comércio livre do controle de Portugal podendo ser considerado um dos primeiros 
passos rumo à independência em 1822.
A proposta do concurso envolveu bastante polêmica dentro do Instituto, principalmente com re-
lação a premiação para o vencedor. Então dois projetos do Instituto entraram: Max Fleiuss defendia 
o prêmio em dinheiro e o capital financeiro, e Barão Homem de Mello era um defensor da medalha 
de ouro e do capital simbólico.
Saindo como vencedor do concurso, Oliveira Lima escreveu uma biografia que contava a história 
de D. João VI no Brasil a partir de uma visão positiva dos acontecimentos. A mudança da Família 
Real de Portugal para o Brasil no ano de 1807-1808 pode ser observada por vários ângulos diferen-
tes. Oliveira Lima concebe a mudança para o Brasil mais “como uma inteligente e feliz manobra 
política do que como uma deserção covarde.”. Ainda mais considerando a ideia de “que a partida 
estava, senão divulgada, planeada, assente em princípio e até certo ponto preparada, dependendo, 



1355

naturalmente a sua execução da atitude do governo imperial.” De acordo com o autor, a viagem 
para o Brasil fazia parte dos planos da Família Real Portuguesa e de seus ministros tendo sido 
planejada anteriormente, mas devido às circunstâncias do momento o embarque foi apressado e 
tumultuado. Ao contrário da visão de uma fuga, portanto um acontecimento aleatório, Oliveira 
Lima insere como um acontecimento dotado de sentido prévio, como uma estratégia política.

Sara Nunes (Instituto Federal Catarinense)
• Licurgo Costa, grafias de uma vida em terras da história

A pesquisa em questão é um projeto de doutorado desenvolvido dentro do Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre Licurgo Costa, membro 
do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, representante de uma das mais tradicionais 
oligarquias do cenário político catarinense durante a Primeira República. Este senhor, filho de lati-
fundiários, percorreu um caminho peculiar como diplomata, vivenciou experiências nas embaixa-
das brasileiras em cidades de intensa dinâmica no mundo ocidental, como Nova York e Roma. Foi 
também ao longo dos anos 20 e 30 do século XX, um atuante jornalista, trabalhou nos principais 
jornais da capital federal da época, Rio de Janeiro. Participou ativamente do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), espaço tão emblemático da Ditadura Vargas. O objetivo deste em-
preendimento acadêmico é identificar e analisar a pertinência das relações sociais e culturais na 
trajetória de Licurgo Costa. Trata-se de uma abordagem sobre o capital cultural e o capital social, 
recebidos na escolarização, como também a relevância desta educação na vida de Licurgo Costa, 
em especial na sua produção escrita como historiador, pois Licurgo publicou inúmeras obras em 
terrenos da história. Grafias estas que merecem uma (re)visita com um olhar mais atento as ques-
tões historiográficas contemporâneas.

Bruna Rafaela de Lima (IFRN)
• Padre Monte & Câmara Cascudo: intelectuais “imortais” da História Potiguar

Diante da proposta desse ST, esse trabalho se propõe a apresentar e analisar alguns elementos das 
trajetórias e das memórias de dois intelectuais do Estado do Rio Grande do Norte, Luís da Câmara 
Cascudo (1898-1986) – mais conhecido e expansivo e Padre Luiz Gonzaga do Monte (1905-1944) 
– mais esquecido e mais tímido. Para isso apresentaremos faces pouco exploradas de Câmara Cas-
cudo e de Padre Monte pela historiografia, as de homens de fé, homens de ciência e homens de 
letras. Na reconstituição da trajetória intelectual de Câmara Cascudo e de Monte, destacaremos 
as influências recebidas no ambiente familiar; a formação escolar na infância e a acadêmica na ju-
ventude; a constituição da família e a maturidade; as atuações que tiveram como escritores e como 
professores, para, então, nos dedicarmos, mais detidamente, nas suas produções como intelectu-
ais. Além de ter sido o historiador oficial da cidade do Natal e de ter produzido consagradas sínte-
ses históricas sobre o seu Estado e sua cidade de origem, Câmara Cascudo foi membro do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e de todos os Institutos brasileiros, aspecto que 
abordamos a partir do debate historiográfico sobre o seu “provincianismo incurável”, da reflexão 
sobre a sua concepção de História e da análise sobre a versão de História do Brasil e do Rio Grande 
do Norte que difundiu através de seus artigos e de seus livros. Padre Monte foi o mentor do ideal 
da Academia de Letras do Rio Grande do Norte, foi tido por Cascudo como um gênio, para anali-
sarmos tal trajetória, investigaremos parte de sua obra, através dos livros: Fundamentos Biológicos 
da Castidade, o Livro das Revisões e o Compêndio de Biologia. Além de análises de algumas das 
obras completas de Monte e de Cascudo o trabalho ainda se debruça sobre artigos publicados nos 
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jornais A ORDEM, DIÁRIO DE NATAL, A REPÚBLICA, nas Revistas da Academia Norte-Rio-Gran-
dense de Letras e nas Revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.

Adauto Tavares Araujo
• Trajetória e memória no estudo das biografias de Carlos Sampaio

A presente comunicação tem por objetivo analisar textos da produção acadêmica que tiveram por 
tema a biografia/trajetória do engenheiro Carlos Cesar de Oliveira Sampaio (1861 – 1930). Forma-
do na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1884, Sampaio teve atuação destacada nos debates 
dos projetos de remodelações urbanas no Rio de Janeiro, tendo sido convidado pelo presidente 
Epitácio Pessoa, em 1920, para assumir a Prefeitura do Distrito Federal. Em sua gestão na Prefei-
tura, Carlos Sampaio colocou em prática uma série de projetos sob a rubrica de melhoramentos 
urbanos que buscavam preparar a cidade para os festejos do “Centenário da Independência”, ten-
do como evento mais importante a “Exposição do Centenário”, em 1922. Tais obras concorreriam 
para inserir o país no rol das “nações civilidades”, discurso que era corrente entre a elite dirigente 
da época. 
A obra que marcou a gestão de Sampaio foi a demolição do Morro do Castelo, que suscitou uma 
série de debates na cidade, devido à denúncia da ausência de diálogo entre o chefe do executivo 
municipal e a população. Devido à relação existente entre a história da cidade e o Castelo, as obras 
do desmonte tais debates se concentraram entre as alternativas de preservação ou de arrasamento 
do Morro. 
A partir do fim de sua gestão, no mesmo ano em que ocorreu a “Exposição do Centenário”, Carlos 
Sampaio passou a escrever uma série de artigos de jornal, livros e relatórios por meio dos quais 
buscava legitimar as ações empreendidas, argumentando em favor da importância da intervenção 
na urbe para promover o progresso brasileiro.
Tendo em conta esse contexto e os debates em torno de suas realizações no Distrito Federal, bus-
caremos perceber de que forma a trajetória de Carlos Sampaio foi apresentada ao longo do tempo 
e para isso utilizaremos o perfil biográfico publicado pelo Jornal do Commercio, em 1922, a repor-
tagem sobre o centenário de nascimento de Sampaio, publicada pela Revista do Club de Engenha-
ria, em 1961, e produção acadêmica relacionada à sua atuação como prefeito, com o objetivo de 
estabelecer relações entre o estudo de sua trajetória e a construção da memória do engenheiro.

Jorge Valdevino Queiroz
• Carlos Pinto Seidl: ciência e política. Contrapontos em uma trajetória intelectual frente à 

Diretoria Geral de Saúde Pública (1912-1918).
Esta comunicação pretende explicitar a trajetória do intelectual Carlos Pinto Seidl, demarcando 
sua presença no campo da saúde pública e da política nas duas décadas iniciais do século XX na 
Capital Federal, então cidade do Rio de Janeiro. Médico higienista, escritor, e professor foram ca-
racterísticas que deram ao personagem uma posição de respeito e destaque naquele cenário social 
e político. Formou-se em 1891, foi diretor do Hospital São Sebastião por 37 anos e membro da 
Academia Nacional de Medicina a partir de 1895, com a monografia Do isolamento nosocomial – 
contribuição para o estudo da profilaxia defensiva no Rio de Janeiro. Em 1912 foi nomeado diretor 
da Diretoria Geral de Saúde Pública e permaneceu até 1918, quando foi demitido desta função. 
A epidemia de gripe espanhola de 1918, ficou marcada como uma mancha não só para sua admi-
nistração como também para a classe médica e científica do período. As ações voltadas para este 
episódio fora contingenciadas por limitações decorrentes dos diversos fatores que envolveram o 
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Estado nesta intermediação e execução das intervenções sobre as doenças, o que teve implicações 
diretas sobre o que Carlos Seidl desejava fazer, sobre o que podia fazer e o que efetivamente o Esta-
do permitia que se fizesse a partir do seu programa de governo. Neste sentido, como ficou Carlos 
Seidl enquanto intelectual, visto que tal reconhecimento fora em grade medida sedimentado por 
sua ação médica e científica? Como Carlos Seidl se apropria do Político (enquanto “Estado”) e da 
Política (aqui pensando seus discursos e ações com vista a instituir uma nova ordem em face às 
necessidades e demandas sociais no campo da saúde pública)? 
O trabalho se encontra em construção e busco responder algumas questões que foram abertas 
sobre o episódio de 1918 (sua demissão e a epidemia de gripe espanhola):
1- Entender como Carlos Seidl se posicionou frente às questões de saúde ao assumir um lugar de 
poder como diretor da Diretoria Geral de Saúde Pública;
2- Quais foram as limitações decorrentes do programa de governo nas ações que buscava realizar a 
partir do que poderia fazer ou a partir do que o Estado, dentro das suas diretrizes, entendia que se 
fizesse e o que efetivamente se fez;
3- Em que medida sua imagem intelectual fora arranhada a partir deste episódio (epidemia da 
gripe espanhola), ou, em que medida ela saiu fortalecida ao expor contingências que o Estado e a 
política lhe impuseram à frente da DGSP.

André Brayan Lima Correia
• O intelectual das doenças e das secas: as críticas governamentais e a idealização de um 

governo biopolítico nas obras de Rodolfo Teófilo. (1901-1922)
Rodolfo Marcos Teófilo foi um intelectual, farmacêutico, escritor, sanitarista, dentre outras funções 
sociais. Ele marcou a história do Ceará por ter sido pioneiro na fabricação da vacina e na vacinação 
voluntária contra a varíola no inicio do século XX, o que erradicou a doença na capital durante 
vários anos, mesmo sem o apoio do governo. Esse feito lhe deu posteriormente pelo Congresso 
Nacional o titulo de Varão Benemérito da Pátria. Porém, esse intelectual está para, além disso, pois 
ele é responsável pela produção de 27 obras em vida, nas quais a maioria buscava pensar e criticar 
as ações do governo com relação a população. Essas obras abordam assuntos como, a escassez de 
profilaxia contra as doenças, o pouco investimento contra as secas e, principalmente, a falta de 
gestão do governo cearense com a população. Em suas obras, o autor aponta os erros do Estado 
cearense e demonstra como, em sua opinião, deveria ser as atitudes corretas para administrar o 
Ceará, principalmente a capital fortalezense. Para completar, o autor ainda idealizou na obra “O 
Reino de Kiato” o que seria uma sociedade que atingiu todos os parâmetros da “civilização” por 
ter um governo que a administrou de forma correta e interviu na população quando necessário. 
A partir disso, buscamos neste trabalho aplicar o conceito de biopolítica, que é desenvolvido por 
Michel Foucault, pois esse filosofo nos mostra, ao longo de sua produção bibliográfica, a biopolíti-
ca como um processo que ocorreu na Europa a partir do século XVIII, na qual os Estados europeus 
passaram a debater e a se preocupar mais com a população no sentido de intervir na mesma, prin-
cipalmente na mortalidade, ou seja, gerir a vida dos indivíduos tentando prever e impedir que ca-
lamidades naturais se tornassem sociais, como as epidemias, inundações, secas e etc. Sabemos que 
Rodolfo Teófilo não tinha conhecimento do conceito de biopolítica que é formulado por Foucault 
posteriormente a vida do intelectual, porém o mesmo viveu um período no qual o Ceará buscava 
se inspirar nos ideais europeus e com isso buscamos caracterizar que Teófilo foi influenciado não 
pelo o conceito, mas pelo o debate vivido na Europa no período. Com isso, essa comunicação visa 
analisar como o intelectual Rodolfo Teófilo não só criticou o a gestão estadual pelos erros e falta de 
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administração, mas como ele idealizou um governo biopolítico no Ceará e difundiu essas ideias na 
sociedade do período através de suas obras. O recorte dessa pesquisa se concentra no período de 
1901 a 1922, pois é aqui que o autor vai passar a difundir essas ideias através de suas obras.

Carla Lisboa Porto (UNESP-Assis)
• A construção de um discurso sobre os leprosários paulistas: Floriano de Lemos e as Crônicas 

Científicas (1945 - 1946)
Conhecido pelas críticas ao sistema leprosarial adotado no estado de São Paulo desde a década 
de 1930, o médico e jornalista Floriano de Lemos (1885 – 1968) usava sua credibilidade como 
intelectual para produzir um discurso que destoava daquele elaborado pela imprensa paulista so-
bre o tema. Seus textos, publicados na coluna Crônicas Científicas do jornal Correio da Manhã, 
tornaram-se, então, uma voz dissonante sobre o chamado modelo paulista e mais do que isso, um 
importante espaço de denúncia de um sistema de saúde que revelava-se ineficaz, apesar de seus 
diversos mecanismos de controle e legitimação. A partir de elementos de sua trajetória biográfi-
ca também presentes em suas crônicas, será possível verificar quais sentidos o autor pretendeu 
atribuir a estes textos e, em que medida, sua trajetória biográfica influenciou seu posicionamento 
sobre o tema. Foram analisados os textos publicados no biênio 1945 - 1946, quando o número de 
denúncias e críticas foram mais contundentes, embora o estudo também contemple textos de 
outros períodos. 

 Eduardo Tadafumi Sato
• Mario de Andrade nos anos 1910: um intelectual em formação

O objetivo do presente trabalho é explicitar alguns eventos da trajetória de Mario de Andrade, es-
tudante de música do Conservatório Dramático e Musical na década de 1910, que passa a ocupar 
posições sociais importantes dentro do campo artístico paulistano no início dos anos 1920. Diante 
das poucas fontes disponíveis para o estudo da sua biografia na década de 1910, especialmente 
frente à vasta documentação legada em seu arquivo pessoal sobre períodos posteriores, as pesqui-
sas sobre a fase inicial da vida do polígrafo tendem a negligenciar os valiosos indícios ali presentes. 
Assim, os pesquisadores incorrem e perpetuam falácias da ‘escrita de si’ do totalizante arquivo na 
busca de uma narrativa biográfica coerente e completa que ignora os elementos fragmentares 
e descontínuos. Considerando as mediações presentes nas fontes, utilizo documentos presentes 
no arquivo pessoal e biblioteca de Mario de Andrade e em periódicos da época. Trata-se de su-
prir algumas lacunas nos estudos sobre a trajetória do intelectual, mostrando como sua atuação 
enquanto estudante de canto e piano nas atividades do Conservatório, seus primeiros trabalhos 
como poeta e ensaísta, e principalmente seu trabalho como crítico musical em jornais são relevan-
tes para entender a posição de destaque que assume na vida cultural de São Paulo nos anos 1920.

Matheus de Mesquita e Pontes (Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT))
• O jovem Jorge Amado e suas crônicas

Entre os anos 1930 e 1931, quando Jorge Amado acabava de mudar-se para a então capital brasi-
leira, o jovem literato escrevia crônicas sobre os acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro para 
serem lidas por seus leitores baianos no jornal “O Momento”, em seu suplemento cultural “ETC”. 
Seguindo o exemplo de diversos cronistas da primeira metade do século XX, o escritor usava da 
crônica como um laboratório para sua produção escriturária, ao produzir textos breves e descar-



1359

táveis aos seus leitores que, em si, emitiam suas visões de mundo e de descrições do cotidiano 
(CANDIDO, 1992). Por outro lado, Amado também utilizava-se do meio jornalístico para construir 
um capital de relações em benefício próprio, um “trampolim” como afirma Cristina Costa (2004), 
dando-lhe visibilidade e novos horizontes frente uma gama de grupos sociais e no mercado edito-
rial. Desconhecidas do grande público, as crônicas analisadas destoam das posturas do romancista 
best seller engajado com as causas populares e com o povo baiano, nelas o cronista menosprezava 
a Bahia de Todos o Santos e Ilhéus frente a moderna e cosmopolita Rio de Janeiro, se apresentava 
como um árduo liberal ao defender a posse de Washington Luiz em 1930, repudiava o “mulatismo” 
da língua e da alma dos brasileiros em fortes demonstrações de racismo, rejeitava expressões da 
cultura popular e seus hábitos e, defendia, que o Brasil deveria ser governado por uma elite inte-
lectual branca. Apesar da diversidade dos temas explorados em suas crônicas, essa comunicação 
visa focar os textos que abordam os acontecimentos políticos do Movimento de 1930 e seus golpe 
de Estado, e suas colocações sobre o cotidiano cultural do mundo das letras na capital brasileira. 
Apesar do recorte temático, as crônicas do jovem Jorge Amado revelam uma parcela da trajetória 
“esquecida” ou desconhecida por parte expressiva de seus intérpretes e pesquisadores, período 
em que o próprio literato preferiu ocultar ou reformular em suas diversas memórias escritas e em 
entrevistas biográficas concedidas ao longo da vida.

Daniel Alves Azevedo (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
• A trajetória cultural de Flávio de Carvalho durante os anos 1930: Experiências de vanguarda 

no Modernismo em São Paulo (1931-1939)
A presente comunicação pretende abordar as problematizações e os resultados parciais acerca da 
pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História na Universidade 
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, câmpus de Assis, sobre a trajetória do artista Flávio de 
Carvalho (1899-1973) durante os anos 1930. Ligado ao movimento modernista em São Paulo, Flá-
vio permeou o campo das artes plásticas, dramaturgia, arquitetura, etc. e realizou polêmicas inter-
venções culturais escandalizando a sociedade paulistana do período. Tais iniciativas marcaram sua 
posição e o seu envolvimento enquanto animador cultural, atuando em prol de arte moderna em 
São Paulo. Na condição de uma figura pública, Flávio não era aceito por uma parcela da sociedade 
paulistana e sua popularidade somente era tamanha, na medida, também, da sua depreciação. 
Nesse sentido, a pesquisa em andamento busca analisar o papel do artista frente ao movimento 
modernista, suas contribuições intelectuais e suas reflexões sobre a condição do moderno e do 
modernismo no Brasil, o diálogo que se estabeleceu entre o artista e os movimentos de vanguarda 
na Europa, além das polêmicas tensões com a sociedade paulistana do período.

Reginaldo Carlos de Melo Souza (Fundação José Augusto)
• Manoel Rodrigues de Melo e o circulo intelectual potiguar (1940 - 1947)

Este trabalho tem por objetivo debater as relações estabelecidas entre o intelectual potiguar Ma-
noel Rodrigues de Melo e alguns escritores que compunham o circulo intelectual norte-riogran-
dense entre os anos de 1940 a 1947, como Helio Galvão, Verissimo de Melo e Luís da Câmara 
Cascudo. Aqui buscaremos apresentar a espacialização literária estabelecida nesse círculo e a rede 
de interesses que a compõe, buscando problematizá-la por meio da figura de Manoel Rodrigues 
de Melo. Para tanto, buscaremos trabalhar a correspondência do escritor no que se refere às suas 
atividades literárias, cruzando tais informações com as de sua biografia assim como de seu relato 
auto-biográfico. Utilizamo-nos das considerações e apontamentos da construção sociológica do 
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conhecimento, tal como argumentou Karl Manenheim, para supor e questionar uma rede de ten-
sões sociais que envolvem interesses e ideias que vão muito além do circulo e do espaço literário 
potiguar, adentrando sobretudo à cultura política potiguar.

Hélio da Costa Dantas (Universidade Nilton Lins)
• Arthur Cézar Ferreira Reis: sociabilidades e trânsito institucional de um historiador 

amazonense
A presente comunicação é uma análise da trajetória intelectual do historiador amazonense Arthur 
Cézar Ferreira Reis (1906-1993) com o objetivo de perceber as mediações entre práticas e produtos 
intelectuais e suas condições sociais, nesse caso, os pertencimentos institucionais e os círculos de 
sociabilidade que conformaram as problemáticas obrigatórias, as genealogias intelectuais (quer 
assumidas ou atribuídas) para o referido historiador, buscando compreender os critérios de legiti-
mação, consagração e acesso a bens simbólicos dentro do campo intelectual ao longo do séc. XX.
Distanciando-se do puro biografismo, o que se busca com a análise é articular o percurso social, 
educativo, cultural e político de Arthur Cézar Ferreira Reis com o conjunto de sua produção in-
telectual. Partindo da análise das relações de cada agente ou cada instituição em suas relações 
objetivas com todos os outros, pode-se entender como se posicionaram os diversos intelectuais 
das instituições que compunham o campo intelectual, e como Arthur Reis se inseria nesse campo 
a partir da análise das instituições a que pertencia.
A grande quantidade de publicações de Arthur Reis justificaria em grande parte a escolha do autor 
como objeto de uma análise mais detida. Para além disso, destaca-se a importância que sua obra 
teve no meio intelectual brasileiro. Até pelo menos o início da década de 1970, Arthur Cézar Fer-
reira Reis foi o principal autor a abordar especificamente a história da Amazônia em seus textos. 
Sua obra findou por tornar-se uma referência básica a qualquer pesquisador que se voltasse para 
a temática. 
Considerado por mais de uma geração de pesquisadores como um pioneiro e um importante 
sistematizador do conhecimento sobre a Amazônia, Arthur Reis foi também, ao longo do tempo, 
taxado como um historiador “positivista”, “conservador”, “autoritário” ou “superado”. Tanto para 
admiradores como para detratores, a produção intelectual de Arthur Reis parece ser mais alvo de 
reverência do que de referência, sendo também mais reconhecida do que efetivamente conhecida.
No caso de Arthur Reis, que publicou regularmente de 1931 ao início dos anos 1980, se faz ne-
cessário problematizar o que é tomado como sua “obra”, analisando a sequência cronológica dos 
livros publicados, discutindo as permanências e as mudanças nas posturas de Arthur Reis, em seus 
pontos de vista e referências bibliográficas, assim como vincular sua produção intelectual com seu 
itinerário social desde que lançou seu livro de estreia, até o momento em que experimenta consa-
gração no campo intelectual brasileiro.

Andréa Lopes (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
• A trajetória do Dr. Avelino da Paz Vieira, médico e professor de História no Ginásio de Santos 

(1937-1945).
Essa comunicação faz parte da dissertação do Mestrado em Educação “O conhecimento histórico 
no Ginásio de Santos (atual E.E. Canadá) durante a Era Vargas (1930-1945)” e aborda um desses as-
pectos: a trajetória de um professor dessa instituição, que também atuava como médico. O recorte 
histórico dessa pesquisa leva em consideração o início da atuação do professor Avelino da Paz 
Vieira no Ginásio do Estado (atual E.E. Canadá) - que também é o ano da implantação do Estado 
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Novo (1937) – e termina em 1945 quando ocorrem três fatos: a efetivação do professor na carreira 
de magistério, a equiparação do Colégio pelo Ministério da Educação e Saúde e o final do primeiro 
governo Vargas. Os objetivos dessa pesquisa são procurar compreender como um profissional da 
área da saúde (farmacêutico e médico) chegou a ser professor de História e qual a influência da 
legislação e das instâncias superiores na atuação educadora. Algumas práticas educacionais são 
evidenciadas, como o estudo de monumentos históricos na cidade de Santos. Também foi abor-
dada a integração do professor e o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. A trajetória desse 
intelectual ficou marcada pelo processo que sofreu no DOPS, após uma denúncia de um aluno, 
sobre seu suposto desrespeito às Forças Armadas Brasileiras e apologia ao modelo totalitarista ale-
mão, no qual foi inocentado. As fontes utilizadas foram: legislação educacional (federal e estadual); 
livros de assinatura de ponto e programa do período; o processo que ele respondeu junto ao DOPS; 
ficha profissional da Santa Casa de Misericórdia de Santos; recortes de jornal, com matérias escritas 
como médico; e entrevistas com o filho do professor, o médico José Cássio Simões Vieira e com 
ex-alunas. Foi feito também um levantamento iconográfico. Como referencial teórico sobre a tra-
jetória do professor, foi utilizada a autora Vavy Pacheco Borges “Grandezas e misérias da biografia”, 
quando a autora discute as vantagens e desvantagens do uso da história de vida para conhecer um 
período histórico. Foi importante também o texto de Escolano (2005) que deu subsídios sobre a 
análise de cultura escolar e as relações com a legislação educacional. Concluindo, pode-se observar 
a intensa atividade do Dr. Avelino, que se dedicou a duas profissões paralelas (médico e professor 
de História).

Fabrício Augusto Souza Gomes (CPDOC - FGV)
• Um intelectual no Congresso Nacional: a atuação de Roland Corbisier na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara Federal (1963)
Esta comunicação tem o objetivo de analisar a atuação de Roland Corbisier na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara Federal, em 1963. Em sua trajetória biográfica, política e intelectual, Ro-
land Corbisier foi do integralismo ao nacionalismo, atuando como intelectual público, tornando-se 
um atuante deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na defesa pelas reformas 
de base e contrário aos interesses estrangeiros no Brasil. Travou intensa disputa política e ideoló-
gica contra a UDN de Carlos Lacerda e com o golpe de 1964 acabou exilado em seu próprio país, 
condenado ao ostracismo na política e no universo acadêmico. Este trabalho visa identificar seus 
percursos no campo político, realizando um inventário de sua atuação na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, em Brasília.

Marcos Luã Almeida de Freitas
• Fausto Reinaga: índio, intelectual e boliviano

José Felix (Fausto) Reinaga nasceu em 1906, numa família indígena, no departamento de Potosí na 
Bolívia. Alfabetizou-se na língua castelhana aos 16 anos e se graduou em direito aos 30. Profícuo 
escritor, lançou diversos livros, artigos e outros textos até o ano de 1991. Seu pensamento teve 
grande repercussão, principalmente no meios indígenas, e foi (re)apropriado em diversas ocasi-
ões, por diversos grupos e de maneiras diferentes. Atuou ativamente na Revolução Boliviana de 
1952, foi preso político em diversas ocasiões a mando de diversos governos. Sua trajetória política 
e intelectual percorreu um longo percurso entre o marxismo-leninismo e um pensamento teóri-
co-filosófico próprio já no fim de sua vida. Nesta comunicação, pretende-se dar a conhecer esse 
intelectual e as linhas gerais de seu pensamento a partir de suas obras mais significativas (pelo nível 
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de apropriação que tiveram) e que tratam da sua proposta revolucionária: o indianismo. Busca-se 
indicar uma breve trajetória do intelectual e de seu pensamento de maneira que seja possível ao 
público brasileiro uma primeira aproximação com esse intelectual.

 Nathália da Costa Amedi (SEDUC-MT)
• A autobiografia de Garcia Neto como biografia de Estado: a divisão de Mato Grosso no 

discurso “Estado solução”
Durante o processo de divisão de Mato Grosso uma das dúvidas que pairava era se Garcia Neto sa-
bia ou não da decisão do presidente Ernesto Geisel de dividir o Estado, na medida em que este era 
o governador do Estado de Mato Grosso à época. A historiografia da divisão, apesar da negativa de 
Garcia Neto, ficou marcada por relatos de que seria quase impossível o governador não ter conhe-
cimento da decisão do presidente Geisel em dividir o Estado de Mato Grosso. A divisão do Estado 
de Mato Grosso ocorreu com a assinatura pelo Presidente Ernesto Geisel, da Lei Complementar 
nº 31, de 11 de outubro de 1977 – que anunciava a criação do Estado de Mato Grosso do Sul a 
partir do desmembramento do estado de Mato grosso, definida como capital a cidade de Campo 
Grande. Divisão esta que ocorreu sem consulta popular ou plebiscito. Pretende-se neste simpósio 
analisar uma fonte, até pouco tempo inédita¹, o livro, Mato Grosso: Estado Solução by José Garcia 
Neto. A autobiografia de Garcia Neto é uma fonte rica para se entender a memória que Garcia 
Neto desejava “enquadrar”, fazendo sua defesa pública da sua atuação política e da sua crença no 
Mato Grosso como “Estado Solução”. Esse texto é parte da dissertação A invenção da capital eter-
na: discursos sensíveis sobre a modernização de Cuiabá no período pós-divisão do Estado de Mato 
Grosso (1977-1985), defendida em novembro de 2014 no Programa de Pós-graduação em História 
da Universidade Federal de Mato Grosso.

Gislane Cristiane Machado Tôrres (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPI))
• A Imortalidade Acadêmica como Forma de Distinção Social

O cenário cultural piauiense na década de 1970 caracterizava-se pela forte dependência das inicia-
tivas e recursos oriundos do poder público. A Academia Piauiense de Letras enquanto instituição 
cultural reconhecida nesse contexto gozava de posição privilegiada quanto ao acesso aos incenti-
vos estatais. O texto presente propõe discutir o significado social do ingresso nesse sodalício por 
meio da atuação do literato piauiense J. Miguel de Matos. A análise de sua trajetória nos permite 
compreender os interesses e rivalidades que perpassam a eleição e o posterior ingresso na Acade-
mia Piauiense de Letras. A partir de reflexões teórico-metodológicas delineadas por Pierre Bour-
dieu, Michael Pollak, Lilia Schwarcz e Pierre Arsant que nos chamam a atenção para a construção 
de narrativas biográficas enquanto fonte para o entendimento das dinâmicas sociais constrói-se o 
perfil biográfico de J. Miguel de Matos tomando como fonte primordial para análise os textos jor-
nalísticos e coletâneas de crítica literária escritas por ele. Por meio desses textos, fortemente mar-
cados por ressentimentos e busca de distinção social, podemos conhecer atrajetória desse indiví-
duo entrevendo os jogos de poder por ele travados, as parcerias culturais constituídas, bem como 
entender a significação social que a imortalidade literária representava aos intelectuais piauienses 
desse período.

Rosemere Ferreira da Silva (Universidade do Estado da Bahia)
• Trajetórias de Intelectuais Negros: um modo particular de intervenção no pensamento social 
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brasileiro
O objetivo desse texto é discutir, no momento contemporâneo, a importância do trabalho dos 
intelectuais negros na esfera pública no combate ao racismo e a discriminação nas instituições 
de ensino superior no Brasil. Uma pergunta é necessária nesse contexto: que tipo de intervenção 
os intelectuais negros promovem no pensamento social? No Brasil, as trajetórias e o pensamento 
crítico de Abdias Nascimento e Milton Santos são definidores de um modo particular de enga-
jamento intelectual e político que questiona as relações de poder e suas hierarquias, a partir da 
maneira como compreendem a função do intelectual com base nas relações etnicorraciais. Uma 
das bases teóricas que explica a relevância do trabalho desses intelectuais está no significado do 
pensamento social de um dos mais proeminentes intelectuais da vida e da sociedade negra na 
contemporaneidade, Lewis Ricardo Gordon. Gordon atribui forte ênfase ao conceito de ser hu-
mano, problematizado através da filosofia existencialista, para a compreensão de raça, religião e 
educação. Sua contribuição recusa perceber o negro como um problema socialmente construído. 
Neste sentido, Abdias Nascimento, Milton Santos e Lewis Ricardo Gordon convergem para o mes-
mo ponto. Eles identificam a raça, e suas complexas relações também institucionais, como um dos 
principais elementos que permite uma produção de saber e de conhecimento mais questionadora 
da identidade das pessoas negras na contemporaneidade como uma maneira de transformação 
social e política.

Mirian Cristina de Moura Garrido
• Militantes, atores políticos e biografados: Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez.

Vinte e um anos de distância separam o nascimento de Abdias (1914-2011) e Lélia (1935-1994), 
mas suas trajetórias se cruzam nas estratégias lançadas para dar visibilidade às causas dos movi-
mentos negros. O artigo, subproduto de uma pesquisa maior, toma como fonte 2 biografias de 
cada um dos “atores/objetos”, 1 autobiografia de Abdias Nascimento em coautoria e 1 livro de au-
toria de Lélia Gonzalez. As fontes são compreendidas como forma de acessar as visões de mundo 
desses indivíduos e os discursos fabricados sobre eles por outras pessoas, sabendo de princípio que 
não se tratam de críticos e opositores a conduta de ambos. Metodologicamente a História Política 
se faz presente, na perspectiva de René Rémond, pois compreendo esses indivíduos como agentes 
políticos de transformação, bem como, farei uso da literatura que atenta aos procedimentos histó-
ricos da Escrita de Si, com ênfase em Pierre Bourdieu e Philippe Artières. Preliminarmente é possível 
indicar aproximações e distanciamentos nas estratégias elaboradas por ambos, mas sem com isso 
perderem o foco que os une: a denúncia e a superação dos danos materiais e simbólicos causados 
pelo racismo.

Fabiana Marchetti
• Trajetória intelectual de Edgard Carone: origem social, a universidade e o engajamento 

político.
Este artigo irá apresentar uma análise sobre a trajetória intelectual do historiador Edgard Carone. 
Resgataremos sua origem social e experiências políticas para levantar algumas problemáticas acer-
ca das transformações da produção de conhecimento no Brasil, especialmente, na Universidade de 
São Paulo (USP) onde foi aluno e professor. 
As transformações de que falamos se dão a partir dos anos 30 e estão diretamente relacionadas 
com os processos sociais e políticos vividos no período. Uma geração de intelectuais será formada 



1364

nesse contexto Antonio Candido, Paulo Emílio Salles Gomes, entre outros. Edgard Carone se inclui 
nesse recorte geracional, no entanto terá uma trajetória muito particular em relação aos outros até 
chegar a constituir sua obra e tornar-se docente na USP. 
Quando ingressa na universidade, no ano de 1944, Carone já possuía relações com o grupo de in-
telectuais de esquerda que organizavam a revista Clima e iniciavam um movimento de renovação 
na intelectualidade. Antes de se formar, abandona os estudos e vai “ganhar a vida” trabalhando na 
fazenda do pai e só retorna para a USP em fins da década de 60. Nesse momento, o homem ma-
duro decide retomar os estudos formais e dedicar-se novamente à história, colocando em prática 
um ambicioso projeto de interpretação sobre o Brasil que constitui um verdadeiro marco para a 
historiografia.
Desta trajetória, tentaremos apreender os elementos coletivos, mas também as especificidades vi-
vidas pelo jovem filho de imigrantes libaneses até que o período republicano se torne o seu grande 
objeto e um desafio político que ele coloca para sua atividade intelectual.

Débora El-Jaick Andrade (Universidade Federal Fluminense)
• Do conceito de geração e sua utilidade para a história intelectual

O artigo visa realizar um balanço crítico sobre o conceito de geração nas ciências sociais e es-
pecialmente em História, avaliando as possibilidades de aplicabilidade para o campo da História 
Intelectual. Como explica Pierre Nora, a imprensa, a mídia e o senso comum passaram a noção de 
geração à memória coletiva, flexibilizando sua definição, designando assim a geração de Maio de 
68, a Geração Mitterand, a Geração de 1870, a Geração de 1922, etc. Sobretudo apresentando as 
questões que pautam o debate francês sobre o tema, o texto se refere às contribuições de Lucien 
Febvre, de Jean François Sirinelli, Michel Winock, de Pierre Nora, de Alan Spitzer, abordando o sur-
gimento da noção de geração, as dificuldades, mudanças em seu sentido no século XX e os usos 
que eventualmente pensadores fizeram da perspectiva geracional.

Danieli Machado Bezerra (Universidade Federal do Amapá)
• A história dos conceitos: a ideia de repetição em Koselleck e em lacan

Esta proposta de pesquisa está sendo desenvolvida para a obtenção de doutoramento em his-
tória comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta pesquisa enfatiza os aspectos 
linguísticos sobre o significado em Koselleck e sobre o significante em Lacan. Ambos os autores 
preocupam-se pelos aspectos da linguagem em diferentes direções. O historiador alemão Kosel-
leck vai pela via do significado que possui uma base nas análises desenvolvidas pela hermenêutica 
de Gadamer. Lacan, o psicanalista francês, continuador do pensamento freudiano, vai pela direção 
da palavra não pensada conscientemente, pela via da palavra não dita, pelo viés do significante 
presente nos atos falhos, nos sonhos. Além de estabelecer essa relação acerca da compreensão 
sobre os conceitos de significado e do significante, estabelecemos a importância sobre o conceito 
de repetição em ambos os autores. Elucidamos a possibilidade comparativa entre as teorias dos 
autores supracitados, pois ambos comentam em seu corpus teórico o conceito de repetição. Em 
Lacan o Seminário XI traz a discussão sobre o Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise e 
dentre eles temos a repetição, o Seminário XVIII: De um discurso que não fosse semblante e com 
Koselleck, Futuro passado: contribuições à semântica dos tempos históricos, a entrevista do livro 
História dos conceitos: debates e perspectivas e Histórica y hermenêutica e o livro Sentido y repe-
tición en la historia. Este último, mostra cinco possibilidades de repetição dentro da teoria koselle-
ckiana e, o último aspecto nos interessa aqui, mais diretamente, porque Koselleck afirma no artigo 
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Estructuras de repetición en el lenguaje y en la historia que há possibilidades de repetições entre os 
aspectos semânticos da língua que nos fazem repetir cotidianamente quando elaboramos nossas 
reflexões teóricas sobre os assuntos mais diversos. A história que Reinhart constrói nos indica sobre 
a possibilidade de repetição presente nas estruturas semânticas formais de retorno e repetibilida-
de (KOSELLECK: 2006: 263). Na psicanálise, Lacan traz a repetição como sendo um dos conceitos 
fundamentais de seu ensino; é importante que verifiquemos essa constatação para que possamos 
saber onde estão possíveis analogias e homologias entre os conceitos a serem trabalhados nesta 
proposta de pesquisa.

José Costa D´Assunção Barros (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• A imaginação musical como um modelo de análise para a História Intelectual

A comunicação propõe desenvolver a ideia de que uma Imaginação Musical poderia trazer à Histó-
ria, e em especial à História Intelectual, a possibilidade de trazer novos aportes para a consideração 
da complexidade teórica de autores diversos. Mais especificamente, discute-se aqui a possibilidade 
de utilização de uma Metáfora Musical para a discussão da complexidade das identidades inte-
lectuais de historiadores e filósofos da história. A Metáfora empregada – o ‘acorde teórico’ – pre-
tende apreender a complexidade de um autor supondo que nenhum autor, ou poucos autores, 
adequam-se estritamente a classificação em um único paradigma historiográfico, tal como o Po-
sitivismo, o Historicismo ou o Materialismo Histórico. As idéias apresentadas nesta comunicação 
foram desenvolvidas em um livro do autor, publicado em fins de 2010, no qual se pretende analisar 
diversos historiadores e suas obras a partir da metáfora proposta

089. Lugares do cinema e da televisão na história, lugares da história no cinema e na 
televisão
Coordenação: Eduardo Victorio Morettin, Mônica Almeida Kornis

Resumo: O objetivo do Seminário Temático é o de examinar o lugar ocupado hoje pelos meios 
audiovisuais (cinema e televisão) dentro da pesquisa histórica a partir, principalmente, de um eixo: 
a maneira pela qual a experiência do real é trabalhada na narrativa fílmica e televisiva. Este tema 
pode ter outros desdobramentos, como o estatuto do audiovisual como documento; o papel de-
sempenhado por estes meios na construção de uma memória histórica; as diversas formas de re-
presentação do passado por eles empreendida; e as interfaces com outros campos da ciências 
humanas e das artes. Valoriza-se a discussão que toma as imagens como ponto de partida para a 
análise, método que evita o filme como ilustração de um saber histórico pré-definido.
No que diz respeito ao eixo temático, cabem algumas considerações. A questão do “real” como 
matéria da narrativa ficcional e do documentário envolve diretamente o exame das relações entre 
história e cinema/televisão. Em que pese sua definição sempre precária, o real está na esfera do 
vivido, do efetivamente acontecido como processo social e histórico verificável, através de “indí-
cios” documentais, vestígios materiais e relatos de memória. Se é plausível afirmar que todo filme 
manipula os dados de sua história, no sentido narrativo do termo, o documentário e a ficção tan-
genciam o real a partir de uma lógica invertida. O primeiro, mesmo quando quer minimizar as me-
diações com o real filmado, não escapa às regras de exposição que constituem sua especificidade 
fílmica, como a entrevista, a locução, o filmar fora do estúdio, etc. O segundo, por sua vez, não dei-
xa de friccionar os eventos e as estruturas da realidade no qual se insere ou representa. Assim, mais 
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do que discutir a singularidade do documentário ou da ficção como formas audiovisuais mais ou 
menos próximas do real, nos propomos a analisar as tensões advindas desta relação na construção 
das narrativas fílmicas e televisivas, que nos remetem a uma série de questões pontuais que demar-
cam esta relação: o uso de imagens de arquivo; a ficção histórica naturalizada; o lugar do evento na 
representação fílmica; a ilusão da objetividade no documentário e o efeito de verdade na ficção, 
dentre outras abordagens possíveis diante do universo de autores, produtos audiovisuais e temas.
Justificativa: A proposta representa a consolidação das atividades do Grupo de Pesquisa CNPq 
‘História e Audiovisual’, coordenado por Eduardo Morettin e Marcos Napolitano, que completará 
em 2015 dez anos de existência. Mais de setenta seminários de pesquisa, participação em encon-
tros científicos, organização de mostras, publicações e disciplinas no âmbito da pós-graduação (a 
relação de atividades pode ser consultada em www.historiaeaudiovisual.weebly.com) atestam a 
importância da temática, hoje campo de interlocução teórica que congrega um número cada vez 
maior de pesquisadores. 
Já é comum encontrarmos nos programas de pós-graduação do país quantidade significativa de 
teses e dissertações que se debrucem sobre o tema, ao contrário do que ocorria nos anos 1990. 
Tomando como referência o contexto paulista, o primeiro trabalho em nível de pós-graduação que 
tratou o cinema como fonte histórica, foi o de Cláudio Almeida, O cinema como agitador de almas, 
defendido em 1993 no programa de pós-graduação em História da USP, publicado em 1999 pela 
editora Annablume. Anteriores a 1993, em outros programas de pós-graduação, temos Luiz Octa-
vio Câmara de Mello Coimbra, Canal 100: um cinejornal e a memória social (1989, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais) e William Reis Meirelles, Cinema 
e história: o cinema brasileiro nos anos 50 (1990, Universidade Estadual Paulista – Assis, Faculdade 
de Ciências e Letras), dentre outros.
Hoje são muitos os encontros científicos que abrigam seminários temáticos dedicados ao campo, 
como os da própria Associação Nacional de História (ANPUH), da Sociedade Brasileira de Estudos 
de Cinema e Audiovisual (SOCINE) e da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mí-
dia (Alcar). 
Atualmente a pesquisa enfrenta novos desafios, dados, dentre outros motivos, pela expansão da 
web. Um primeiro aspecto diz respeito à acessibilidade aos filmes. Hoje, é possível encontrar na 
web todo e qualquer título, sendo raros os casos em que uma ou outra obra não esteja disponível 
para visionamento, disponibilidade que certamente traz outros problemas. Podemos destacar a 
disponibilidade de diferentes versões de um mesmo filme, ou, pensando em termos historiográfi-
cos, a origem das fontes e sua integralidade.
Várias também são as possibilidades hoje de pensar a relação entre cinema, televisão e história, 
expressa pelo adensamento do campo a partir da publicação, no Brasil e no exterior, de diferentes 
obras em que os diálogos entre os filmes e o seu contexto são explorados por intermédio de inú-
meros caminhos.
No caso deste seminário, trata-se de valorizar a análise fílmica, impedindo que as imagens e os sons 
sejam sobrepostos pela pesquisa histórica. Ela deve ser pensada, portanto, não apenas nos termos 
de como a análise é feita, mas como se relaciona com o quadro geral traçado pelo levantamento 
das fontes, articulando-as à uma esfera mais ampla, vinculada à história cultural, social e política, 
procurando as matrizes de estruturas representacionais, anteriores ao cinema, mas que ele absor-
ve, retrabalha e constrói. A pesquisa histórica, necessária para a compreensão da trajetória de um 
filme, não corresponde de maneira exclusiva à contribuição dada pela história ao processo de in-
telecção do audiovisual, pois, neste caso, não estaríamos distantes de uma tradicional, porém mais 
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acurada, história do audiovisual e de suas produções. O esforço reside em desvendar os projetos 
ideológicos com os quais a obra dialoga e necessariamente trava contato, sem perder de vista a sua 
singularidade dentro de seu contexto. O cinema e a televisão, cabe ainda ressaltar, não devem ser 
considerados como o ponto de cristalização de uma determinada via, repositório inerte de várias 
confluências, sendo o fílmico antecipado pelo estudo erudito.

Mônica Almeida Kornis (CPDOC/FGV)
• Agosto de 1954: uma crise em ritmo de thriller político

A ideia do trabalho é examinar como a minissérie Agosto, exibida pela Rede Globo de Televisão 
(1993) a partir de uma adaptação do romance homônimo escrito por Rubem Fonseca, e o filme 
Getulio, de João Jardim (2014) recriaram a conjuntura de crise final do governo Vargas numa nar-
rativa que, produzida para o grande publico, se assenta sobre as bases de um thriller político.

Edson Pedro da Silva (Yahoo! do Brasil Internet Ltda)
• Teledramas históricos na América hifenizada: história, memória e etnicidade nas minisséries 

“Raízes” e “Holocausto”
O surgimento das minisséries diárias nos Estados Unidos na década de 70 esteve marcado pela 
valorização de narrativas dramáticas de caráter histórico. Com a estreia da minissérie “Raízes” em 
1977 e com a exibição da minissérie “Holocausto” no ano posterior, o drama histórico torna-se 
central nessas produções, repercutindo com destaque no debate público e criando uma conexão 
com um movimento de valorização étnica que já se desenrolava no país. O objetivo deste artigo é 
demonstrar de que maneira estas duas narrativas dramáticas estão comprometidas com discursos 
de memória que estão vinculados aos particularismos étnicos de sua época de produção. De um 
lado, parte-se da violência do passado escravista para um discurso de ancestralidade e pertenci-
mento que privilegia o universal em busca de uma identificação afetiva com o público. No outro, 
parte-se da tragédia da perseguição e posterior extermínio dos judeus europeus para reforçar um 
percurso que vai do universal (os crimes contra a humanidade do Terceiro Reich) ao específico (o 
genocídio contra os judeus) e procura destacar um vínculo entre a tragédia histórica o sentido da 
identidade judaica norte-americana.
A minissérie “Raízes” apresentou uma adaptação do livro de sucesso do jornalista Alex Haley. A 
narrativa acompanha a trajetória do escravo africano Kunta Kinte, desde a sua captura na Áfri-
ca até sua chegada nos Estados Unidos, sua jornada de resistência e afirmação identitária, que é 
compartilhada pelas gerações que o sucedem. A minissérie foi o maior evento televisivo do ano de 
1977 e gerou um amplo debate na sociedade norte-americana sobre o passado escravista no país 
e sobre origens étnicas. A minissérie “Holocausto” foi produzida na esteira do sucesso de “Raízes”. 
O enredo procurou cobrir dez anos do Terceiro Reich (de 1935 a 1945) narrando a história de uma 
família burguesa de judeus-alemães assimilados que surpreendidos pela política antissemita de 
Hitler, atravessam uma jornada de exílio, perseguições e encarceramento. O pioneirismo de “Holo-
causto” se dá em relação à centralidade da identidade judaica na narrativa, vinculada diretamente 
ao genocídio nazista, em contraste com produções audiovisuais anteriores em que a especificidade 
da perseguição aos judeus e do antissemitismo esteve subsumida em um discurso universalista das 
atrocidades da guerra. 
As escolhas narrativas de “Raízes” e “Holocausto”, em sua abordagem pedagógica comum à re-
criações de eventos históricos na TV, explicitam características do discurso de memória que igno-
ram a complexidade do processo histórico apresentado. As liberdades narrativas da representação 
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histórica nos dois teledramas revelam claramente suas intenções discursivas enquanto produtos 
audiovisuais que reforçam determinados discursos da memória social.

Fabio Raddi Uchoa (PPGIS/UFSCar)
• São Paulo em minisséries televisivas: os casos de Descolados (2009) e Amor em 4 atos (2011).

A partir da segunda metade dos anos 2000, paralelamente à intensificação dos fomentos à produ-
ção de obras seriadas ficcionais para televisão via ANCINE e Fundo Setorial do Audiovisual, nota-
se um significativo aumento da produção de minisséries televisivas. Dentro de um universo mais 
amplo de temáticas, percebemos em algumas minisséries, pontualmente realizadas entre os anos 
2009-2012, uma volta do espaço urbano de São Paulo, em especial seu centro, colocado como pal-
co das vidas, conflitos e projeções dos desejos de personagens. As minisséries Descolados (2009) e 
Amor em 4 Atos (2011) fazem parte de tal panorama. Na primeira delas, com episódios dirigidos 
por Luca Paiva Mello, Luis Pinheiro e Luiza Campos, a São Paulo central é o sonho de liberdade 
para um trio de adolescentes que se iniciam ao mercado de trabalho. Na segunda minissérie, em 
episódios dirigidos por Tadeu Jungle e Bruno Barreto, as imediações centrais servem de palco ao 
fortuito e às realizações amorosas de habitantes de diferentes classes. Para questionar a(s) São Pau-
lo(s) reconstruída(s) em tais materiais, partiremos de duas ordens de questionamentos, relativas à 
organização narrativa interna e ao confronto com o contexto urbano de São Paulo. Primeiramente, 
acreditamos que a cidade é reinventada a partir de uma chave melodramática particular – gênero 
teorizado por autores como Ismail Xavier e Jean-Marie Thomasseau –, onde a ênfase à superfície 
do mundo, aos gestos e quiprocós, a busca pela expressividade, bem como a construção das vir-
tudes/condenações tomam a região central da cidade como pólo gravitacional. Por outro lado, 
Descolados e Amor em 4 atos, cada um da sua maneira, colocam-se como visões humanizantes, 
ou contra-imagens do centro, no conflituoso contexto dos anos 2000. Período este onde o proces-
so de requalificação urbana é intensificado, unindo projetos urbanos, ações do Estado e embates 
sociais que se desdobram, como nos lembra a Socióloga Sharon Zukin (The Cultures of Cities), em 
transformações econômicas, culturais, e quanto à construção da imagem da cidade. Com o estudo 
da(s) São Paulo(s) representada(s) em cada uma destas duas séries televisivas, portanto, analisa-
mos sua colocação ante às transformações urbanas em curso, bem como os reflexos do melodra-
ma na construção narrativa de tais posicionamentos.

Cassio dos Santos Tomaim (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM))
• Do acontecimento jornalístico para as telas: pensando o lugar da história/memória na 

televisão e no cinema diante da “tragédia de Santa Maria”
Pierre Nora, durante uma aula inaugural do Centro de Formação dos Jornalistas (CFJ), em 13 de ou-
tubro de 2006, profere a seguinte afirmação: “[...] o acontecimento midiático não é mais garantia do 
real, pois é a midiatização que o constitui” (apud. DOSSE, 2013, p.263). Diante desta constatação 
do historiador, somando a de Aleida Assmann (2011) de que o nosso conhecimento da “memória 
experiencial” de uma época é devedor das “mídias de memória”, aquelas que dão suporte a uma 
“memória cultural”, nos interessa compreender como o “acontecimento-monstro” (DOSSE, 2013) 
do incêndio da Boate Kiss, ocorrido em Santa Maria, cidade da região central do Rio Grande do Sul, 
em 27 de janeiro de 2013, vitimando 242 pessoas, dentre elas a maioria jovens, foi figurado a partir 
de dois regimes estéticos e políticos diferentes, o televisivo e o cinematográfico. De um lado temos 
o documentário Tragédia em Santa Maria exibido pela Discovery Channel em 27 de abril de 2013, 
exatos três meses após a tragédia. Trata-se de uma co-produção entre o Canal de TV e a Produtora 
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Mixer, de São Paulo, contratada uma semana após o incêndio. O documentário foi realizado em 
“tempo recorde”, dois meses e meio de produção, escapando ao próprio “time” das equipes do 
Canal. Uma resposta ao imediatismo do acontecimento jornalístico com reconstituições e imagens 
do incêndio, além dos testemunhos dos sobreviventes registrados no “calor da hora”, rendendo-se 
a um forte apelo emocional que determina, em geral, as coberturas jornalísticas de catástrofes ou 
acontecimentos trágicos como o da Boate Kiss. Do outro lado, o filme Janeiro 27, de Luiz Alberto 
Cassol e Paulo Nascimento, foi exibido pela primeira vez durante o Congresso Internacional Novos 
Caminhos, em janeiro de 2014, realizado em Santa Maria. Abdica-se das imagens da tragédia para 
dar voz aos pais, amigos e familiares dos jovens que morreram. As vítimas também estão ausentes 
no filme, só se materializam enquanto significância. É um filme que explora a experiência da au-
sência diante de um acontecimento que rompe o presente em um gesto formativo de identidade. 
Analisar ambos os documentários é um exercício de reflexão sobre o lugar da história/memória na 
televisão e no cinema no que diz respeito ao desafio de falar de um passado marcado pelo trauma, 
de dizer o indizível, tendo como princípio de que, mesmo um acontecimento traumático, como o 
incêndio da Boate Kiss, não veta a representação, “[...] Não há o irrepresentável como propriedade 
do acontecimento. Existem somente escolhas. [....]”(RANCIÈRE, 2012, p.139). Nos interessa pro-
blematizar se as escolhas feitas satisfazem uma lógica representativa da verossimilhança, visando 
produzir um efeito de sentido sobre o passado, ou tem o passado traumático como um dado a ser 
compreendido.

Pedro Vinicius Asterito Lapera (Fundação Biblioteca Nacional)
• Ideário racial na “Belle Époque Tropical”: O caso do cinematographo

Este artigo abordará os modos pelos quais a projeção pública do debate sobre raça e a presença 
das novas tecnologias na cena urbana se entrecruzaram e em quais termos isto ocorreu. Para tanto, 
lançamos a seguinte hipótese: a cultura de massa, ao se apropriar das categorias ‘raciais’, o faz crian-
do novas formas de hierarquização dos sujeitos e dos grupos que diferem em graus de legitimida-
de, alcance e formato e, deste modo, transforma o conteúdo de um ideário racial caro ao Brasil na 
virada entre os séculos XIX e XX.

Alexandre Maccari Ferreira
• Hollywood em Santa Maria: elementos da formação da cultura do cinema no interior 

gaúcho na década de 1920
Na década de 1920, a efervescência cinematográfica no município de Santa Maria, Rio Grande do 
Sul, evidencia a identificação e a criação de uma cultura cinematográfica na trajetória da cidade as-
sociada principalmente às produções hollywoodianas. Um indício importante são os cinemas que 
foram inaugurados nesse período, bem como as obras cinematográficas que foram exibidas neste 
contexto cultural marcado por um momento de transição no sentido econômico e político. Este 
trabalho tem como objetivo realizar um levantamento analítico da programação cinematográfica, 
em especial das obras de hollywoodianas, bem como elementos da cultura cinematográfica que 
revelam o papel social e de modernidade do cinema no município. O fazer histórico-cultural da 
arte, pensando o cinema enquanto meio de análise e contra-análise da sociedade (FERRO, 2010), 
é um dos elementos que norteiam estudiosos, leitores e mesmo cinéfilos interessados em com-
preender os sentidos da produção audiovisual. A pesquisa foi realizada em acervos particulares 
como da Casa de Memória Edmundo Cardoso e arquivos públicos como do Arquivo Histórico de 
Santa Maria e levou em conta as programações cinematográficas publicadas em jornais e os des-



1370

taques dados aos espaços de convivência e projeção cinematográficos que revelam a importância 
da “sétima arte” na vida cotidiana dos cidadãos santamarienses. A relevância histórica e cultural da 
trajetória dos cinemas em Santa Maria sinalizam uma época de ouro da projeção de filmes. Em um 
período que o cinema silencioso em Hollywood foi marcado por uma transformação constante do 
ponto de vista técnico, no que se refere às abordagens temáticas, entretanto, havia recorrentes te-
máticas e estratégias narrativas (PARAIRE, 1994). Assim, a possibilidade do debate acerca de obras 
hollywoodianas, tanto pelas características do gênero cinematográfico quanto pela abordagem 
temática social e familiar são hipóteses que indicam o sucesso da exibição de filmes e da formação 
de uma cultura do cinema em Santa Maria.

Ana Paula Spini (Universidade Federal de Uberlândia)
• Mineiridade na literatura e no cinema dos anos de 1920: trânsitos, distâncias e conexões.

Esta comunicação tem como propósito analisar a produção de literatos mineiros de diferentes 
gerações e a produção cinematográfica de Humberto Mauro nos anos de 1920 para investigar as 
aproximações e distanciamentos no que se refere à construção da imagem do homem do interior, 
do mineiro e do brasileiro. Serão analisados textos de escritores do modernismo mineiro, que entre 
os anos de 1925 e 1927 construíram espaços de produção de projetos para a literatura brasileira 
como as revistas Verde, de Cataguases e A Revista, de Belo Horizonte. Serão utilizados ainda, escri-
tos do poeta Belmiro Braga que, além de ser conhecido à época pelos livros publicados ao longo 
das duas primeiras décadas do século XX, percorria a Zona da Mata mineira como trovador e con-
tador de casos. Por fim, serão considerados os filmes realizados por Humberto Mauro na Phebo 
Brasil Film.
Ainda que, como afirmam estudiosos do cinema de Humberto Mauro, não seja possível construir 
aproximações entre Mauro e os escritores modernistas de Cataguases, o intuito é avaliar em que 
medida a partilha cultural e sua inserção em um mesmo espaço de trânsito e circulação de ideias 
possibilitou a construção de imagens do homem do interior concordantes ou concorrentes com 
aquela consolidada no imaginário nacional por meio da literatura e da pintura que imortalizou e 
naturalizou a imagem do caipira como o interiorano típico.

Rafael Morato Zanatto (UNIFESP/CEBRID)
• Maconha (1949): um filme inacabado de Raul Roulien

O presente trabalho analisa o filme inacabado Maconha, Erva Maldita (1949), dirigido por Raul 
Roulien. A partir de fragmentos do filme, do roteiro original, de um livro autobiográfico e do álbum 
de carreia, é possível compreendermos a partir da trajetória pessoal do diretor as motivações que o 
levaram a iniciar um projeto cinematográfico de cunho oficial, adequado ao discurso médico e po-
licial do período. Associações da maconha com o crime, o subúrbio, negros assassinos, migrantes 
do norte, policiais e políticos corruptos e homossexualidade, Roulien pretendeu realizar um filme 
“ultrarrealista”, em que a sociedade carioca é retratada como um oceano de crimes. O projeto é 
marcado desde o início pela dificuldade financeira após do incêndio dos negativos do filme Janga-
da (1948), uma de suas últimas apostas como realizador. Temos um paralelo possível com o cinema 
de exploração estadunidense, em especial o filme oficial Reefer Madness (1935), de Louis Gasnier.

Arthur Gustavo Lira do Nascimento
• Meridional filmes: trajetórias do cinema em pernambuco durante o Estado Novo (1937-
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1945)
Apesar do poder comercial dos ficcionais, o documentário e os cinejornais encontraram durante 
os anos 30 e 40 um apoio significativo da esfera política, o que deu possibilidades de sua vasta 
produção. No Brasil, a relação entre cineastas e o governo foi acentuada pelo governo de Getúlio 
Vargas, onde o cinema passou a ser utilizado como mecanismo doutrinário e propagandístico. Ex-
plorando algumas lacunas existentes na trajetória do cinema pernambucano, este trabalho propõe 
discutir algumas produções da empresa cinematográfica Meridional Filmes, contratada diversas 
vezes pelo interventor pernambucano Agemenon Magalhães para realizar filmes sobre as ações 
políticas do Estado Novo em Pernambuco. Para resgatar as construções realizadas pela Meridional 
dentro de um projeto político específico, exploramos algumas de seus materiais sobreviventes, 
cuja importância tem sido pouco observada pela historiografia pernambucana. O papel desempe-
nhando pelos documentários deste período possui um valor vital tanto para a história do cinema, 
quanto para a pesquisa sobre cultura e política no Estado Novo. Com base nas perspectivas tra-
balhadas sobre História, cinema e documentário presente em Marc Ferro, Robert A. Rosenstone 
e Bill Nichols realizamos então, um estudo de duas importantes películas que das poucas pro-
duções sobreviventes podem ser apontadas como as mais importantes, tanto pela relevância do 
tema, quanto pela sua duração: A Grande Exposição Nacional (1940) e 40 Horas de Vibração Cívica 
(1941). Ambas retratam grandes eventos ocorridos no Recife no início da década de 1940, marcada 
pelo fastígio do regime estadonovista. Por meio dessas fontes, fazemos uma leitura historiográfica 
dos eventos levando em consideração os aspectos arquitetados pelos cinegrafistas da Meridional. 
Trazendo assim a importância desse olhar cinematográfico para a História.

Eduardo Victorio Morettin (Universidade de São Paulo)
• Jean Renoir e Luís Buñuel: engajamento e resistência na Paris de 1937

A comunicação pretende analisar a presença do cinema de resistência na Exposition Internationale 
des Arts et Techniques dans la vie moderne (1937) ocorrida em Paris. A intenção é a de examinar os 
filmes que sintetizam os problemas principais de cada contexto, situando a forma como o cinema 
critica o discurso de modernidade expresso em seus diferentes pavilhões. 
Nas décadas de 1920 e 1930, consolidando-se como meio de comunicação de massa, ele passou 
a ser utilizado cada vez mais como “vitrine” em que a nação projeta as virtudes nacionais a serem 
celebradas em um cenário marcado pela corrida imperialista.
O objetivo mais específico é o de se debruçar sobre algumas obras que podem ser identificadas às 
questões mobilizadas por cada uma das exposições, a saber, La Grande Illusion (1937) e La Mar-
seillaise (1938), de Jean Renoir, e Las Hurdes (1933), de Luís Buñuel.
O pavilhão espanhol, inaugurado dois meses e meio depois do bombardeio de Guernica, em 12 
de julho de 1937, expôs nas suas paredes a obra-monumento de Picasso que eternizou a tragédia, 
sintetizando no campo visual a dimensão de ‘confronto’ percebida entre os diferentes pavilhões da 
Exposição. Havia também a projeção de filmes. Sessões semanais eram dedicadas a mostrar docu-
mentários. Além destes, o governo espanhol indicou Las Hurdes (1933), de Luís Buñuel, para repre-
sentar o país no campo da cinematografia. Escolha emblemática, complementar à obra-prima de 
Picasso, que demarca a visão do cinema e da arte no campo simbólico em que se dava a contenda. 
Seguindo a perspectiva do documentário de Buñuel, dois filmes de Jean Renoir foram projetados 
nas salas de cinema comerciais, tendo sido bastante discutidos no decorrer da Exposição de 1937: 
La Grande Illusion (1937) e La Marseillaise (1938). O primeiro foi um gesto de coragem, libelo paci-
fista em meio à contenda, que mesmo do ponto de vista simbólico, era pensada em termos de ata-
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que e defesa, como demonstramos na análise do pavilhão nazista. O segundo, dedicado à Frente 
Popular, traduz, ao recuperar a história da Revolução Francesa, os dilemas de um presente marcado 
por conflitos ideológicos que se intensificarão ainda mais. Juntamente com o filme de Buñuel, te-
remos um conjunto de obras que participam desta disputa simbólica a partir de uma construção 
discursiva que será articulada à ‘história’ contada pelos pavilhões e demais espaços expositivos.

Cayo Candido Rosa
• Gustavo Dahl e “O Bravo Guerreiro” - Trajetórias e paralelos

O presente trabalho tem como objetivo analisar o filme “O bravo guerreiro” (1968) de Gustavo 
Dahl apontando principalmente características correspondentes ao seu contexto de produção 
bem como a trajetória política tomada pelo próprio diretor que, antes crítico a um cinema in-
dustrial, passaria a defender a indústria e a compor os quadros governamentais da gestão cinema-
tográfica nos anos 1970. “O bandido da luz vermelha” de Rogério Sganzerla, sairia como grande 
vencedor do IV Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, entretanto o jornal Folha de São Paulo 
destacara outros favoritos ao prêmio no dia do anúncio, entre eles “O bravo guerreiro”. Realizado 
em pouco menos de um mês durante aquele mesmo ano, o filme levaria do festival o prêmio es-
pecial do júri “pela contribuição à evolução do moderno cinema brasileiro”. Se “O bandido...” viria 
a ser um marco do cinema nacional longa e devida e longamente estudado e analisado, “O bravo 
guerreiro” não teria o mesmo destino, tornando-se apenas mais um título no conjunto de obras 
do Cinema Novo como “O desafio” (1965) de Paulo César Saraceni, “Terra em transe” (1967) de 
Glauber Rocha, entre outras, diretamente relacionadas ao golpe de 1964 e à crise de consciência 
do movimento cinematográfico. Fracasso de público e sucesso de crítica, “O bravo guerreiro” pode 
não carregar a potência fílmica e alegórica de “Terra em transe” ou “O bandido...”, porém através de 
diálogos bem trabalhados e uma fotografia em preto e branco que valoriza planos fixos, canaliza o 
clima que acometeu aqueles que desejavam pensar o país em que viviam e, subitamente, foram to-
mados por uma realidade adversa, além de apontar um destino pessimista àqueles que decidissem 
ceder ao governo em nome de um “bem comum”. Parte de uma pesquisa mais abrangente tendo 
como tema central os textos de Gustavo Dahl escritos entre as décadas de 1960 e 1970, o presente 
trabalho busca levantar questões sobre a atuação de Dahl no cinema brasileiro como teórico, cine-
asta e, em menor medida, gestor da Embrafilme.

Regina Flora Egger Pazzanese (CNPQ)
• Greves, máquinas, trabalhadores: uma análise sobre as representações da luta operária e 

sindical dos anos 1970 no cinema documentário paulistano
No final dos anos 1970, as esquerdas brasileiras serão surpreendidas por manifestações e greves 
operárias de grandes proporções que ocorreriam em São Paulo e na grande São Paulo, em ple-
na transição democrática. Braços Cruzados, Máquinas Paradas, de Roberto Gervitz e Sérgio To-
ledo Segall, de 1978 é uma obra filmografia que constrói narrativas sobre este período. Diversos 
cineastas se aproximariam das movimentações obreiras como intuito de registrá-las e, apesar de 
documentarem parte de um mesmo momento histórico (e muitas vezes utilizando os mesmos 
registros), cada filme anuncia sob formas distintas os valores e motivos politico-ideológicos destes 
acontecimentos. 
Limitados pelo aparato repressor do governo militar, os grupos de esquerda engajados na luta pela 
restauração da democracia encontrariam no campo das artes e da cultura um espaço para resis-
tência, disputa e revisão de suas posições e projetos políticos. Um dos pontos focais desta revisão 
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será direcionado à crítica a atuação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do movimento sindi-
cal pré-64, relacionando-os como representantes de um “velho sindicalismo populista” e “reformis-
ta”, distante das bases operárias e da realidade de reivindicações do trabalhador. 
Ao longo da década de 1970 e após derrota da luta armada pelas forças de segurança, vários gru-
pos de esquerda (cristãos, trotskistas, socialistas) promoveriam uma nova autocrítica, desta vez 
voltada ao vanguardismo dos grupos armados, que se dissociaram das lutas das massas traba-
lhadoras. Paralelamente, estas voltavam a se organizar em seus sindicatos, mobilizadas sobretudo 
pelo arrocho salarial crescente e pelas péssimas condições de trabalho nas fábricas. Neste contexto, 
surgiria no calor de uma intensa efervescência politica a ideia de um “novo sindicalismo” e de uma 
“nova” esquerda (futuramente a base do Partido dos Trabalhadores) como principal contraponto a 
atuação do PCB e do “velho sindicalismo” (SANTANA, 1999: 104). O objetivo central desta pesqui-
sa será verificar se há traços deste embate ideológico na película de Roberto Gervitz e Sérgio Segal, 
Braços Cruzados, Máquinas Paradas.

Fernando Seliprandy (USP)
• Infância exilada: memória transnacional de segunda geração no documentário 

contemporâneo sobre as ditaduras do Cone Sul.
Pais militantes, infância no exílio. Histórias dessa natureza ganham cada vez mais visibilidade no 
documentário contemporâneo sobre as ditaduras no Cone Sul. Já adultos, filhas e filhos cineas-
tas vão resgatando nos últimos anos essa experiência ao mesmo tempo familiar e histórica. Uma 
experiência de vida que já é, em si, transnacional. A análise propõe o cruzamento dessas histórias 
em três documentários: “Secretos de lucha” (Mariana Bidegain, Uruguai / França, 2007), “Mi vida 
con Carlos” (Germán Berger, Chile / Espanha, 2010) e “Diário de uma busca” (Flavia Castro, Bra-
sil / França, 2010). No âmbito da narrativa fílmica, a itinerância dá o tom nessas obras, com os 
filhos regressando junto com os pais aos países onde se exilaram, retornando aos “lugares de me-
mória” familiares. No terreno extrafílmico, chama a atenção a dinâmica das coproduções desses 
documentários, a qual de algum modo refaz o percurso dos países de exílio dos diretores. Me-
todologicamente, as reflexões estarão guiadas pelas ideias de “transnacionalismo”, “circulações” e 
“transferências culturais”. Adota-se, assim, uma abordagem historiográfica que ecoa as próprias 
histórias contadas nos filmes, bem como a lógica de coproduções. A hipótese é que seria possível 
identificar uma vertente de obras propriamente transnacionais no conjunto de documentários 
realizados por filhos sobre as ditaduras da região. Películas que, tendo em seu núcleo a experiência 
do exílio, atravessam fronteiras, seja em sua itinerância narrativa, seja nas parcerias de coprodução. 
Esse traço específico abre caminho para uma ampliação de escala na consideração dos processos 
contemporâneos de memória ligados às ditaduras, enxergando além dos limites nacionais. Pois, no 
fundo, os cruzamentos visíveis nesses documentários de filhos seriam apenas uma das facetas de 
um fenômeno de memória transnacional de segunda geração.

Artur Sinaque Bez (FCL UNESP/Assis)
• Um “hermano” sobe o morro: uma análise do documentário Nossa Escola de Samba (1965).

Na presente comunicação pretendemos realizar uma análise fílmica do documentário Nossa Esco-
la de Samba, dirigido pelo cineasta argentino Manuel Horácio Giménez. O filme foi rodado no Rio 
de Janeiro em 1964 e lançado no ano seguinte. Trata-se de um dos quatro média-metragens que 
compõem o longa Brasil Verdade (1968), produzido pelo fotógrafo e produtor húngaro, radicado 
no Brasil, Thomaz Farkas. Posteriormente, estes filmes integraram a serie de 20 documentários rea-
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lizados entre 1964 e 1969 conhecida como Caravana Farkas. Nos concentraremos nas propostas de 
análise fílmica como procedimento útil ao historiador que trabalha com o cinema enquanto fonte 
histórica. Serão utilizadas as categorias de “voz do texto”, de Bill Nichols e “modelo sociológico”, de 
J. Claude Bernardet para pensar a lógica interna ao filme.

Fábio Aparecido Monteiro (Colégio Anglo)
• O tempo do olhar em Guzmán: evidências e efeitos de retórica em “Salvador Allende”

O artigo aponta caminhos para a análise das estratégias discursivas presentes no filme “Salvador 
Allende” (2004) de Patricio Guzmán.
A proposta é analisar como o diretor reconstitui a biografia do ex-presidente chileno a partir de 
uma perspectiva pessoal marcada por uma voz confessional que oscila entre a interpretação e a fa-
bricação de evidências históricas. Dessa forma, ele concilia leituras históricas a respeito do Governo 
Allende (1970-1973) com questões relativas aos níveis de representação da imagem documental

Carolina Amaral De Aguiar (Universidade de São Paulo)
• O cinema antifascista de Heynowski e Scheumann contra Pinochet

Após o golpe de Estado de 1973 no Chile, dezenas de diretores e televisões estrangeiras se enga-
jaram na causa da solidariedade às vítimas de Pinochet. Até o final da década, foram produzidos 
mais de 70 títulos por realizadores não chilenos, a maioria documentários de denúncia. Uma parte 
dessa produção contou com imagens filmadas no próprio país latino-americano, captadas sob um 
forte aparato repressivo. Nesse corpus mais amplo, se destacam as produções feitas pelo Studio H 
& S, fundado em 1965, na República Democrática Alemã (RDA), pelos cineastas Walter Heynowski 
e Gerhard Scheumann, além do operador de câmera Peter Hellmich. Com experiência na imprensa 
televisiva, o trio utilizou técnicas do jornalismo investigativo para cobrir, desde os últimos anos da 
Unidade Popular até os primeiros anos da Junta Militar, os enfrentamentos na nação sul-america-
na. Ao total, realizou nove documentários sobre esse tema: “Compatriotas!” (1974), “La guerra de 
los momios” (1974), “Salmo 18” (1974), “Yo he sido, yo soy, yo seré” (1974), “El golpe blanco” (1975), 
“Líos con la plata” (1975), “Un minuto de sombra que no nos ciega” (1976), “Los muertos no callan” 
(1978) e “Más furte que el fuego” (1978). 
Esta apresentação analisa o documentário “Yo he sido, yo soy, yo seré”, rodado no Chile no início de 
1974, montado principalmente com sequências filmadas nos campos de prisioneiros de Chacabu-
co e Pisagua, onde se encontravam ex-militantes da Unidade Popular. Além dessas sequências, os 
cineastas inserem imagens de arquivo (sobretudo fotografias) e extratos filmados por sua equipe 
ainda durante o governo de Allende. Para rodar nesses espaços, subvertem regras impostas pela 
Junta Militar, se valendo das “brechas” abertas pela ditadura ao permitir visitas a esses campos. 
Assim, pretende-se verificar quais são as estratégias políticas usadas pelos realizadores para fazer o 
filme e de que forma elas se articulam a estratégias narrativas que desembocam em um discurso 
militante de denúncia. De modo geral, o documentário utiliza entrevistas com membros da direita, 
desconstruídas sistematicamente por informações trazidas pela voz over. Outra preocupação é a 
de entrevistar os prisioneiros para extrair informações, apesar do controle dos soldados e do fato 
dos presos desconhecerem a real identidade dos cineastas. Do ponto de vista das imagens, a câme-
ra leva ao campo elementos que deveriam estar “escondidos”, recorrendo a close ups, movimentos 
em plongée e travelings laterais. Todos esses artifícios têm como objetivo produzir “provas” que 
pudessem alterar o possível destino trágico das vítimas. O comentário que acompanha os planos 
faz analogias constantes da ditadura chilena com o fascismo, inserindo o discurso antifascista nas 
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redes de solidariedade pós-1973.

Rosane Kaminski (UFPR)
•  O Inspetor (Arthur Omar, 1988): um “documentário de ficção”?

Este estudo analisa o filme O Inspetor (Arthur Omar, 1988), curta-metragem de 11 minutos pro-
duzido em 35 mm. O objetivo é avaliar a forma como o cineasta trabalha a “experiência do real” 
nesse filme que problematiza as relações entre documentário e ficção, ao abordar um caso de 
investigação policial sobre um assassinato ocorrido efetivamente no Rio de Janeiro, bem como a 
intervenção do filme na construção de uma memória histórica sobre o evento.
O filme aborda a atuação do investigador Jamil Warwar no caso do assassinato de Cláudia Lessin 
Rodrigues, em julho de 1987 no Rio de Janeiro. Warwar, ao desvendar o caso, denunciou o envol-
vimento de policiais e de pessoas da alta sociedade carioca com o tráfico de cocaína. Por isso, foi 
transferido para uma delegacia do interior do Estado. Com um tom de indignação frente ao seu 
presente imediato, Arthur Omar retoma esse caso no filme O Inspetor e convida o próprio Warwar 
para “representar” a si mesmo, enquanto personagem. No filme, mescla elementos da linguagem 
do documentário padrão (narração; entrevistas; flagrante policial na periferia do Rio de Janeiro) 
com elementos ficcionais que pincelam o filme com deboche (fotonovela, montagem de fragmen-
tos visuais e sonoros). Destaca-se a referência à linguagem da mídia e à violência urbana, mesclados 
ao deboche e à indignação. Pretende-se, portanto, avaliar a forma pela qual o autor estabelece um 
diálogo com temas do seu entorno histórico, como a violência urbana, o crime e a corrupção, ao 
mesmo tempo em que problematiza a linguagem do documentário e suas intersecções com os 
recursos expressivos da ficção, inserindo-se num debate que se desdobrava há décadas no campo 
cinematográfico.
Como se sabe, ao longo do século XX cineastas e teóricos produziram um debate que buscou deli-
near as fronteiras entre cinema de ficção e cinema documental. Pautavam-se em argumentos que 
iam desde a veracidade do conteúdo do documentário que trata dos fatos reais, ao contrário da 
dramatização e artificialidade das imagens no filme ficcional. Nas últimas décadas, os limites entre 
esses gêneros vêm sendo antes problematizados do que afirmados. Desde os anos 1970, ao menos, 
identifica-se no documentário um “modo reflexivo de representação”, que assimila os recursos 
retóricos desenvolvidos ao longo da história do documentário e produz “uma inflexão deles sobre 
si mesmos, problematizando suas limitações” (Da-Rin, 1997: 74).
Arthur Omar situa-se entre os realizadores brasileiros que questionam a linguagem do documen-
tário já desde os anos 1970, tanto por meio de seus filmes experimentais quanto da publicação de 
textos em que discute o “antidocumentário”. Ao realizar O Inspetor, confere uma forma possível 
para este conceito, numa espécie de “documentário de ficção” (Ahmed, 1988).

Susana Guerra (Universidade do Porto)
• Do Outro Lado do Espelho - A inversão das imagens do Estado Novo no cinema de João 

Canijo
Em 40 anos de democracia, o cinema português foi assumindo uma visão crítica face ao passado 
recente do país. Uma nova geração de realizadores abriu espaço a um questionamento do Estado 
Novo, através do trabalho sobre os arquivos materiais da ditadura, da recuperação de testemunhos 
e a exploração do poder das imagens. Esse movimento teve como consequência um enriqueci-
mento, a partir dos jogos da ficção, das questões colocadas à história.
João Canijo nos oferece uma perspectiva singular sobre esse passado reprimido, numa obra que 
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visa a revisitação do regime salazarista. Em Fantasia Lusitana (2010), parte da recuperação de ima-
gens oficiais, problematizando os sentidos possíveis dessas imagens, e questionando a ideia, passa-
da pela propaganda, da neutralidade e paz portuguesas durante a segunda guerra mundial.
Ao expor essas imagens, fora do discurso da propaganda que as produzira, deslocadas do seu es-
paço de circulação e de funcionamento originais, Canijo pretende suspender o seu funcionamento 
ideológico. Pelo resgate de um ruído de fundo, oculto mas presente, que incomoda, abala o nosso 
olhar, preso à autoridade das representações consagradas. Então, abertas a novos significados, as 
imagens deixam de ser meros acessórios do mito salazarista, para passar a perturbá-lo, desvelando 
uma história permeada de traumas e de conflitos, de tensões sociais e de repressão, de policiamen-
to das consciências e de administração da miséria.
Por outras palavras, Canijo revela os abusos do regime e coloca os relatos oficiais em questão, con-
trariando a historiografia hegemônica, que muitas vezes limita-se a perpetuar o tabu e a reproduzir 
o mito.
O presente trabalho pretende analisar criticamente a obra de Canijo, dando conta do alcance e dos 
limites da imagem cinematográfica para tomar partido, fazer sentido ou exercer a reserva crítica 
em relação aos problemas da historiografia recente.

Mariarosaria Fabris (Universidade de São Paulo)
• Nas pegadas de Primo Levi

Depois da chegada do Exército Vermelho a Auschwitz (27 de janeiro de 1945), o químico italiano 
Primo Levi é enviado a um campo de refugiados russo em Katowice, perto de Cracóvia (Polônia), 
onde permanece até meados de junho. Tem início, então, a aventurosa viagem de regresso a Turim, 
sua cidade natal, à qual chega no dia 19 de outubro. O tortuoso itinerário de 6.000 km percorrido 
pelos trens, cruzando dez fronteiras até alcançar a Itália, passa pela Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, 
Romênia, Hungria, Eslováquia, Áustria e Alemanha. A experiência dessa jornada foi registrada por 
Levi em La tregua (A trégua, 1963). Sessenta anos depois, Davide Ferrario e Marco Belpoliti deci-
dem refazer o longo caminho de volta do autor italiano em La strada di Levi (2006), documentário 
que, embora pontuado por trechos de obras do escritor, não sai em busca da Europa de outrora, 
mas da Europa de hoje, principalmente daqueles países devastados pelo colapso do regime sovié-
tico. Passado e presente se imbricam e dialogam neste filme que, para seus realizadores, também 
retrata um momento de trégua na história recente: se, na época de Levi, ela se situou entre o fim do 
segundo conflito mundial e a Guerra Fria, na nossa era, ela se deu entre a queda do Muro de Berlim 
e os atentados de 11 de setembro de 2001.

Anita Matilde Silva Leandro (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Uma outra escrita da história (as imagens da repressão perante a montagem)

No Brasil, durante a ditadura, os militares fotografaram todas as suas ações repressivas: há registros 
de investigações, estouros de aparelhos, atos de prisão, interrogatórios, laudos cadavéricos, inqué-
ritos, auditorias, exames de corpo de delito, processos de banimento e, até mesmo, sessões de tor-
tura, como atestam as fotos de prisioneiros com rostos e corpos marcados. Apresentamos, aqui, os 
resultados de uma pesquisa iconográfica realizada entre 2010 e 2014, junto aos acervos do DOPS 
da Guanabara (Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro), SNI (Arquivo Nacional) e Superior 
Tribunal Militar. Essa pesquisa deu origem a uma exposição (Arquivos da ditadura, Rio de Janeiro, 
CCJF, agosto-setembro de 2014) e um documentário (Retratos de identificação, Brasil, 2014, 72 
min), cujo processo montagem resgata a história de quatro combatentes. A montagem do filme, 
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aqui relatada, coloca em evidência, pela primeira vez no cinema, o conjunto da documentação 
produzida pelas agências de repressão nacionais. Submetidas à montagem, as imagens da polícia, 
concebidas como mecanismo de controle, se voltam, agora, contra o poder que as produziu. Um 
relato da história é, assim, restituído a partir da justaposição de diferentes vestígios do passado: 
as fotografias de identificação de presos políticos e as falas de testemunhas, confrontadas a esses 
mesmos registros. Nas diferentes etapas da pesquisa – da busca das imagens ao tratamento do 
material encontrado, passando pelo registro de testemunhos de sobreviventes – a montagem se 
impõe como um método eficaz para a atualização do passado. Diante de uma documentação em 
ruínas, pilhada e deteriorada pelo tempo, a montagem traz à tona uma narrativa da história até 
então inaudível e invisível.

Antônio Reis Junior (Centro Universitário Fundação Santo André)
• Ambiguidade e alegoria na interpretação cinematográfica da história: o processo de censura 

do filme Os Inconfidentes de Joaquim Pedro de Andrade
Dando continuidade a pesquisa realizada no pós doutorado na ECA/USP de 2011 a 2013, com o 
propósito de participação no Simpósio da ANPUH, e após realizar a apreciação de quantidade 
significativa de processos de censura ao cinema na década de 1970, intrigou-nos a liberação, pelo 
órgão federal, do filme Os inconfidentes de Joaquim Pedro de Andrade (1972), distribuído pela 
Embrafilme (1969-1990), considerando que o país vivia a vigência do Ato Institucional nº 5, numa 
conjuntura de desmonte completo do que havia restado do sistema democrático, com repressão 
a dissidentes, o início da censura a imprensa (1968-1978), entre outras características. Neste con-
texto, a Censura havia se tornado um instrumento de política persecutória, mutilando ou interdi-
tando muitas obras, subjugando cineastas e, em alguns casos, criminalizando artistas que partiam 
para a clandestinidade. O que nos intrigou em Os inconfidentes, foi o fato de a película ter sido 
liberada - ainda que sob questionamentos como veremos no artigo - a despeito de tematizar, numa 
perspectiva histórica e ambientando a trama em fins do século XVIII, a conspiração, o conluio para 
o levante e a insubordinação contra as autoridades constituídas, bem como a ação inquisidora 
na repressão e nos interrogatórios dos sediciosos, recriados, de acordo com o diretor, “com toda 
a fidelidade aos Autos da Devassa e a poesia dos inconfidentes”. E, sobretudo, ao representar ci-
nematograficamente o cárcere e a tortura, prática comum dos agentes públicos contra os assim 
denominados subversivos durante o mandato do presidente Médici (1969-1974).
Embora tenha sido apresentado como um filme histórico sem quaisquer referências ao contexto 
político da primeira metade da década de 1970 há uma camada semântica não aparente na nar-
rativa que despertou a suspeita por parte de alguns técnicos censores e, particularmente, por au-
toridades do Serviço Nacional de Informações (SNI) que produz um documento – presente neste 
processo que ora analisamos – alertando as autoridades militares para a presença de “conotações 
subliminares de caráter subversivo” na trama do filme.
Portanto, o propósito deste artigo e da comunicação sugerida ao Simpósio da ANPUH, é a análise 
deste processo censório aliada à análise fílmica, sobretudo das sequências destacadas nos parece-
res dos censores, e amparada por uma bibliografia sobre a censura no Brasil, com destaque para 
(SIMÕES, 1999), (COSTA, 2006), (FOUCAULT, 1999), e sobre a dimensão histórica do filme (FREIRE 
RAMOS, 2002). Desta forma pretendemos elucidar não apenas as práticas do órgão federal, mas, 
particularmente, as estratégias adotadas pelos cineastas para garantir a exibição pública de suas 
obras e o questionamento do Estado autoritário a partir da produção de seus filmes.
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Ignacio Del Valle Davila (Universidade de São Paulo)
• A pátria e seu “pai” nos cinemas históricos argentino e brasileiro do começo dos anos 1970

Na virada dos anos 1970, na Argentina, e pouco tempo depois, no Brasil, estreiam grandes produ-
ções cinematográficas, orientadas para um público massivo, sobre os processos de constituição do 
Estado-Nação. Ainda que nem sempre fossem financiadas por instituições estatais, contaram com 
o apoio das ditaduras argentina e brasileira, tanto no processo de produção – assessoria militar, 
acesso ao patrimônio arquitetônico etc. – quanto em sua promoção na mídia. Nos dois países esses 
filmes veicularam um discurso de exaltação patriótica, conforme a história oficial e a tradição lite-
rária nacional. Na Argentina essa produção está composta por um número considerável de filmes 
realizados em um período mais ou menos curto (1968-1972). Ela pode ser considerada como um 
ciclo cinematográfico, com ênfase nos heróis militares nacionais do começo do século XIX. Já no 
Brasil, essa produção está diluída no tempo e seus temas são mais variados.
Nesta apresentação, propomos uma análise comparativa dos dois filmes que têm como protago-
nistas figuras históricas consideradas tradicionalmente – pela história oficial e pela literatura verná-
cula – o principal responsável pela independência: El santo de la espada (Leopoldo Torre-Nilsson, 
Argentina, 1970) sobre José de San Martín e Independência ou morte! (Carlos Coimbra, Brasil, 
1972) sobre Dom Pedro I – produzido com ocasião do sesquicentenário.
Partindo da análise de algumas sequências, pretende-se mostrar como nesses filmes a relação me-
lodramática do casal protagonista metaforiza o processo de construção da nação, segundo um 
modelo que tem sua origem nas ficções fundacionais das literaturas nacionais latino-americanas. 
Porém, a dinâmica da metáfora é inversa em cada filme. Nossa hipótese é que, no filme de Torre-
Nilsson, San Martín e sua mulher, Remedios de Escalada, personificam os valores nacionais tidos 
como constitutivos da “argentinidade”, enquanto no caso brasileiro o amor “ilícito” de Dom Pedro 
I e da Marquesa de Santos é considerado um impedimento para a consecução do destino nacional, 
devendo ser superado pelo protagonista masculino.
Conjuntamente à metáfora melodramática, analisaremos a escassa presença nos filmes de grupos 
populares – reduzidos a um coro que comenta e acompanha as ações dos principais personagens. 
O processo de independência é eminentemente bélico no filme argentino e palaciano no brasileiro, 
mas tem em comum o fato de ser considerado obra das elites. Propomos que a ausência de uma 
maior consideração para o papel político de outros setores sociais não é alheia, em cada caso, ao 
discurso autoritário das ditaduras argentina e brasileira, mesmo se entendemos que esses regimes 
nem sempre sejam equiparáveis.

Angela Aparecida Teles (UFU-FACIP)
• O cinema africano contemporâneo: uma análise de Touki Bouki (1973)

Este trabalho apresenta os resultados iniciais de pesquisa que investiga os processos de hibridis-
mo cultural problematizados pela linguagem cinematográfica na África Subsaariana a partir da 
década de 1960. Especificamente, apresenta a análise do filme Touki Bouki (1973) de Djibril Diop 
Mambéty. O termo Cinema da África refere-se à produção realizada nos países que se tornaram 
independentes nos anos 1960. Para esta pesquisa foram considerados os países ao sul do Saara 
integrantes da chamada África Ocidental Francesa. Desses países, selecionamos o Senegal, o Mali 
e Burkina Fasso. Entendemos que a diversidade destes países não nos permite que analisemos a 
filmografia de um deles e que a partir disso façamos generalizações. O fato desta filmografia não 
apresentar um grande volume de títulos e a opção por acompanhar a trajetória dos cineastas nos 
permitiu eleger ao menos os 03 países citados acima. O cinema praticado nos países africanos 
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possui singularidades, mas também traços comuns que nos permitem afirmar a existência de um 
cinema africano. Essas cinematografias surgiram após os processos de descolonização da década 
de 1960, e abrigam intelectuais da elite local educados na Europa e que buscam discutir as tensões 
próprias dos seus países imersos em processos de independência que pouco mudaram a situação 
da maioria da população. São sujeitos históricos que constituíram suas subjetividades no deslo-
camento e no exílio buscando traduzir em imagens os embates entre as religiões tradicionais e o 
islamismo, entre as formas de organização tribal e a herança política colonial. Sujeitos sempre às 
voltas com a questão da constituição de identidades e da tensão entre diferentes temporalidades 
que constituem o pós-colonialismo. Touki Bouki foi o primeiro longa-metragem de Mambèty. O 
experimentalismo que constitui este longa-metragem nos permite discutir, por meio do narrador 
cinematográfico, as tensões e contradições dos protagonistas Mory, um vaqueiro, e Anta, uma es-
tudante universitária vivendo em Dakar, Senegal, mas sonhando com a idílica cidade de Paris. Por 
meio das aventuras destes personagens, o narrador cinematográfico caminha pelas ruas de Dakar, 
do centro urbanizado às moradias pobres improvisadas. Valores tradicionais, tabus e crenças re-
ligiosas são examinados minuciosamente. Esse narrador apresenta-se cindido entre a denúncia à 
herança colonial e a crítica ao que sobrevive da tradição como resíduo naquele tempo presente. 
Filmado de maneira excepcional como muito humor, leveza e agilidade, Touki Bouki é uma obra de 
arte riquíssima e um documento histórico excepcional.

Wolney Vianna Malafaia (Colégio Pedro II)
• O Cinema em transe: debate cultural e politica cinematográfica na transição democrática 

(1982-1990)
A transição democrática atinge profundamente o cinema brasileiro a partir de 1982, com a saída 
do diplomata Celso Amorim da presidência da Embrafilme e a nomeação para o mesmo cargo de 
Roberto Parreiras, ex-presidente da Funarte, intelectual profundamente envolvido na formulação 
de uma política cultural pelo Estado autoritário. A partir deste momento desenvolve-se uma di-
versificação do emprego de recursos na produção de filmes brasileiros, sendo deslocado do centro 
desta produção o grupo de cineastas egressos do Cinema Novo, radicados no Rio de Janeiro, e 
criado um espaço ainda maior para produtores e diretores de outros estados, principalmente os de 
São Paulo. Esta mudança ocorre justamente no momento em que o processo de redemocratização 
se intensifica, com a eleição direta para governadores estaduais em 1982 e o início da campanha 
pelas eleições diretas para presidente no final de 1983. Ao mesmo tempo, as condições do mercado 
cinematográfico já haviam sofrido uma grande transformação considerando a expansão e consoli-
dação da produção televisiva como a maior e mais expressiva produção audiovisual no país, o que 
ocorria em meio ao fechamento de salas de cinema, a pressão maior dos exibidores por investimen-
tos mudanças na legislação e dos distribuidores de filmes estrangeiros por uma maior ocupação 
do mercado cinematográfico brasileiro. Paralelamente, cineastas, tanto produtores quanto direto-
res e técnicos, debatem os novos rumos do cinema, propondo saídas e alternativas, que passam 
pela reformulação do aparato estatal na área cinematográfica. Fruto desse debate é a formulação 
do documento intitulado Política Nacional de Cinema (1986), elaborado no governo José Sarney 
(1985-1990) por uma comissão nomeada pelo Ministério da Cultura. Esse documento irá traçar 
as linhas gerais sobre as quais se desenvolverá a política cinematográfica entre 1987 e 1990 e será, 
também, alvo de críticas e forte oposição da parte de setores inconformados com as medidas ali 
enunciadas. Este debate cultural será intenso, esgotando-se somente com a eleição de Fernando 
Collor de Mello e a extinção de todo o aparato estatal da área cinematográfica no início de 1990.
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 Sérgio César Júnior (Unifesp)
• Canto da Saudade (1952): O folclore e a visão de Brasil no filme de Humberto Mauro

Esta pesquisa pretende analisar historicamente o longa-metragem Canto da saudade (1952), úl-
timo filme dirigido pelo cineasta brasileiro Humberto Mauro (1897-1983), examinando seus as-
pectos estéticos e ideológicos. Buscamos compreender fundamentalmente, nessa obra que é uma 
das menos analisadas da filmografia de Humberto Mauro, o lugar do folclore e da cultura popular 
na perspectiva de construção de uma certa identidade brasileira, perspectiva também presente 
em outras obras do cineasta, como a série de curta-metragens Brasilianas. A partir do trabalho de 
decupagem do filme, da análise de fontes escritas e da bibliografia existente procuraremos iden-
tificar a relação entre essa obra e os debates institucionais e acadêmicos sobre o folclore brasileiro 
vigentes no período do Pós-Guerra, buscando assim, analisar historicamente as opções e os temas 
tratados por Humberto Mauro em Canto da Saudade. Com a finalidade de compreender o projeto 
do cineasta nesse filme, pretendemos identificar os motivos que o levaram a valorizar uma iden-
tidade brasileira essencialmente rural, considerando a relação do cineasta com órgãos federais e o 
Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), bem como as discussões sobre o rumo da indús-
tria cinematográfica brasileira nos anos 1950.

Edevard Pinto França Junior (Secretaria de Educação do Estado da Bahia)
• A Bahia de Agnaldo Siri Azevedo entre sujeitos, linguagens e temporalidades: representações 

da cidade de Salvador no documentário O capeta Carybé
Este texto tem como objeto de estudo os deslocamentos culturais presentes no documentário 
O capeta Carybé, dirigido por Agnaldo Siri Azevedo, e lançado em 1997, que tem como tema 
principal apresentar o artista plástico Carybé. Trata-se de uma livre adaptação de livro homônimo 
escrito por Jorge Amado. A partir do diálogo entre estes três sujeitos, suas linguagens (documen-
tário, literatura e artes plásticas) e diferentes temporalidades, pretendemos demonstrar como este 
entrecruzamento produz representações conflitantes sobre a cidade de Salvador. Para tal, apresen-
tamos a tradição do documentário como forma de leitura de mundo, a partir de asserções produ-
zidas historicamente. Este texto é parte dos debates iniciais desenvolvidos no curso de mestrado 
da Universidade Federal de São Paulo.

Carlos Eduardo Pinto de Pinto (PUC-Rio)
• A outra Garota de Ipanema: Leon Hirszman em busca de uma representação realista do Rio 

de Janeiro na década de 1960
“Olha que coisa mais linda...”: era com a mesma tonalidade leve e descontraída da canção homôni-
ma que o filme Garota de Ipanema (Leon Hirszman, 1967) seria esperado pelo público. Porém, rea-
lizado cinco anos mais tarde, o filme se propunha a dar maior complexidade à “garota” e ao bairro. 
A ideia de Leon Hirszman, um dos diretores vinculados ao Cinema Novo, era fazer uma ficção que 
pudesse também documentar o Rio – sobretudo, Ipanema – e seus habitantes. Eram flagrantes as 
contradições entre o que era esperado a partir do título da obra – uma bela menina que “vem e 
que passa” num mundo “mais lindo por causa do amor” – e as intenções do diretor, uma descons-
trução desse mito. Tudo indica que Hirszman estava ciente de seus riscos e por isso fez questão de 
anunciar em diversas entrevistas que não pretendia fazer uma “ficção alienante”. 
A despeito destes cuidados, o espaço de comunicação do filme na imprensa logo foi invadido por 
afirmações que se remetiam ao abandono, de sua parte, de temas típicos do Cinema Novo, como 
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o sertão e as favelas. Em seu lugar, diziam, o público encontraria imagens e temáticas mais “ensola-
radas”: surfe, namoros, artistas e intelectuais boêmios. Por conta dessa expectativa, a obra foi rece-
bida com pesar, já que as altas doses de angústia existencial utilizadas para representar a garota de 
Ipanema e a própria cidade estavam longe do esperado. Se de fato não havia mais sertão ou favelas, 
a preocupação em discutir tais temas – e a angústia diante deles – não ficaria de fora do universo 
da garota. Em resumo, a crítica apontou para uma dupla decepção: o filme não apresentava nem o 
hedonismo da letra da canção, nem a Ipanema boêmia do fim dos anos 1960. Ainda, parecia des-
locado, pedante e enfadonho. A experiência ainda poderia ser classificada como Cinema Novo ou 
Hirszman teria se tornado um arremedo de Antonioni?
A partir da análise de trechos do filme, de materiais utilizados em sua divulgação e de críticas 
profissionais, o trabalho procura refletir sobre o processo de representação do Rio de Janeiro pelo 
Cinema Novo na segunda metade da década de 1960, momento em que o movimento se afasta de 
formas consagradas de entendimento da cidade. Junto ao sertão, o Rio era um dos loci utilizados 
para representar a “realidade nacional” – o que não era privilégio do cinema –, papel a que servia 
com perfeição, sobretudo quando mobilizados seus índices de capitalidade. Contudo, quando se 
pretendia um afastamento desse imaginário, em busca de outra representação, entendida como 
mais “realista” (caso de Hirszman com Garota de Ipanema), a operação se mostrava mais comple-
xa. São as forças em jogo nesse esforço de representação, bem como as formas de interação desen-
volvidas entre elas, o que se pretende abordar.

Sissi Valente Pereira (Deutsche Schule Curitiba - Escola Alemã de Curitiba)
• A vida sem telos. A experiência da marginalidade no filme A Margem, de Ozualdo Candeias.

Como parte de uma pesquisa de doutorado, que tem como tema a representação da marginalida-
de na obra cinematográfica de Ozualdo Candeias, este trabalho pretende elucidar algumas consi-
derações sobre a relação entre Cinema e História no filme A Margem, do mesmo diretor, lançado 
em 1967. Esta obra é entendida, aqui, como inauguradora de um modelo de representação da 
marginalidade no cinema nacional, realizado por meio da ressignificação dos procedimentos nar-
rativos cinematográficos, que vinha ocorrendo no Brasil, em confluência com as vicissitudes do 
processo histórico de modernização, repressão militar e exclusão social de indivíduos, durante o 
período ditatorial brasileiro. Em suas obras, Candeias propõe novas formas de se pensar esta ex-
periência da pobreza, dialogando criticamente com o contexto histórico marcado pelas políticas 
governamentais de remoção de favelas. O filme A Margem, narra os encontros e desencontros de 
dois casais às margens do rio Tietê, em meio à pobreza e ao lixo. Contemporânea à crise teleológica 
do cinema nacional, esta obra não possui projeto conscientizador. Os personagens do filme vivem 
presos às margens do Tietê (pois não há lugar para eles na cidade), numa organização narrativa que 
propõe uma redenção final distópica, na qual a realização de sua felicidade, que simbolicamente é 
representada pela união dos dois casais, se dá somente após a morte. A utilização ininterrupta do 
recurso do plano subjetivo, durante toda a primeira parte do filme, desorienta (propositalmente) 
o espectador, fragmentando a narrativa. Distintamente, na caracterização do centro da cidade de 
São Paulo, na segunda parte, o plano é objetivo, e a presença dos personagens é solitária e fan-
tasmagórica. A descontinuidade da narrativa quando o cenário é a margem do rio promove um 
conjunto de percepções acerca do espaço da várzea, que levam o espectador a, de certa forma, 
experimentar sensações de solidão e não pertencimento: o plano subjetivo constante, combinado 
com a deambulação dos personagens e do travelling subjetivo, deslocam o espectador de seu lugar 
e o colocam na própria Margem. Nós espectadores, observamos e somos observados a todo o mo-
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mento, da mesma forma como “experimentamos” ser cada personagem. Desta forma, a desconti-
nuidade da narrativa, bem como o uso consciente (e subversivo) de determinados procedimentos 
narrativos, nos levam a novas percepções e questionamentos acerca do tema da marginalidade e 
da própria posição do cinema como interlocutor de um contexto específico. Sendo assim, situa-
mos a pertinência do estudo desta obra, vinculando filme e contexto histórico em busca de articu-
lações entre a desilusão e deslocamento dos personagens diante do mundo (por meio da narrativa 
sem telos) e a exclusão social de indivíduos no espaço urbano.

Ana Maria Veiga
• Kátia - um documentário queer e a história recente brasileira

A proposta desta pesquisa tem como base o documentário Kátia, realizado em 2013 por Karla Ho-
landa, que acompanhou vinte dias na rotina da primeira travesti eleita para um cargo público no 
Brasil. O cenário do interior do Piauí, em complemento à temática polêmica problematizada por 
um roteiro que pode ser considerado etnográfico, nos convida a refletir ao mesmo tempo sobre a 
história recente brasileira e sobre como diretores(as)-pesquisadores(as) lidam com a produção de 
material documental a ser abordado sob os aspectos artístico, didático, histórico e também polí-
tico. Kátia sinaliza a irrupção de personagens não-fictícios pouco convencionais, tanto no cinema 
como na cena pública brasileira, numa conquista gradativa de espaço e voz para esses sujeitos. 
A possibilidade de leitura queer do filme nos remete a outras questões, como a abjeção que se 
transforma em potência, com o protagonismo e o ativismo de uma travesti que adentra o cenário 
político em pleno coração do Nordeste brasileiro, uma região tradicionalmente conhecida pela 
predominância de um pensamento machista e de ações violentas, nada favoráveis à tolerância ou 
à inclusão das diferenças. Algumas das questões a serem pontuadas nesta comunicação são: Qual 
o lugar de um filme como Kátia nas investigações sobre a história recente brasileira? Como pensar 
as relações entre documentário e história a partir da democratização dos meios de produção cine-
matográfica na atualidade? Como é trabalhada a “experiência do real” no interior desta narrativa 
fílmica? São estas e outras perguntas que buscarei responder no decorrer do trabalho.

Paula de Castro Broda (Universidade Federal de São Paulo)
• Um Pato na guerra: a propaganda do exército estadunidense em Donald gets drafted (1942), 

Sky trooper (1942) e Commando Duck (1944)
Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma análise de três curtas-metragens produzi-
dos pela Walt Disney Studios entre 1942 e 1945: Donald gets drafted (1942), Sky trooper (1942) e 
Commando Duck (1944). Nessas animações, que faziam parte das propagandas de guerra produ-
zidas por Hollywood, há um discurso que incentiva o alistamento militar, o que ia de encontro às 
recomendações do governo para tornar a opinião pública a favor da participação estadunidense 
no conflito, enaltecendo o patriotismo e transformando o soldado em herói. Ao mesmo tempo, 
é possível notar nos três desenhos duras críticas ao exército e a satirização da II Guerra Mundial. 
Assim, é nossa intenção analisar essas contradições, que parecem ir na contramão das recomenda-
ções propostas pelos códigos de conduta cinematográficas do período. Além disso, pretendemos 
trazer as animações para o debate sobre fontes históricas. Ainda que o Cinema seja amplamente 
utilizado e discutido enquanto documento, as pesquisas que trabalham problematizando os dese-
nhos animados (e não os tomando simplesmente como ilustração) ainda são bastante recentes na 
historiografia brasileira, o que nos motiva a tomar esses curtas-metragens como objeto de análise.
É preciso dizer, ainda, que esta apresentação é um recorte das problemáticas de nossa pesquisa 
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de mestrado intitulada “This is our fight!: as animações de Hollywood utilizadas como propagan-
da política pelos Estados Unidos na II Guerra Mundial (1940-1945)”, que está sendo realizada na 
UNIFESP sob orientação da Profa. Dra. Mariana Villaça. Assim, procuramos analisar a produção 
de desenhos animados estadunidenses voltados para a propaganda de guerra entre 1940 – 1945, 
que procuravam vilanizar os inimigos, valorizar o patriotismo e convencer o público sobre a im-
portância da aquisição dos bônus de guerra. Ao mesmo tempo, propagavam a ideia de que todo 
cidadão, ainda que não estivesse nos fronts de batalha, tinha um papel decisivo no conflito. Além 
disso, procuraremos investigar como órgãos estatais (como o Office of War Information) criados 
no contexto da II Guerra se relacionaram com os estúdios por meio de jogos políticos que envolve-
ram acordos, censura, e a determinação das temáticas a serem abordadas.

Wagner Pinheiro Pereira (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• No Reino Encantado das Princesas Disney: As Representações do Universo dos Contos de 

Fadas nos Desenhos Animados dos Estúdios Walt Disney (1937-2013)
A presente comunicação tem como proposta central realizar uma análise comparada sobre a cons-
trução, a evolução e as transformações de um modelo idealizado de comportamento social da civi-
lização ocidental contemporânea presentes nas adaptações cinematográficas dos clássicos contos 
de fadas literários realizadas pelos chamados “filmes de princesa” dos Estúdios Walt Disney.
As “Princesas Disney” são a mais rentável franquia da The Walt Disney Company, composta atu-
almente por 11 personagens femininas de 11 diferentes desenhos animados produzidos pelos es-
túdios da Walt Disney Pictures e da Pixar, sendo elas: Branca de Neve, Cinderela, Aurora (de A 
Bela Adormecida), Ariel (de A Pequena Sereia), Bela (de A Bela e a Fera), Jasmine (de Aladdin), 
Pocahontas, Mulan, Tiana (de A Princesa e o Sapo), Rapunzel (de Enrolados) e Merida (de Valente). 
Segundo informações divulgadas na imprensa, as personagens Anna e Elsa – do desenho animado 
Frozen: Uma Aventura Congelante – serão coroadas oficialmente como as novas “Princesas da 
Disney” ainda no ano de 2015. 
As personagens que fazem parte desse seleto grupo ganharam o título real de princesa seja através 
do nascimento (Branca de Neve, Aurora, Ariel, Jasmine, Rapunzel, Mérida, Anna e Elsa), ou pelo 
casamento (Cinderela, Bela e Tiana), ou ainda devido aos seus atos heroicos (Pocahontas e Mulan).
A evolução histórica dos desenhos animados de Princesa Disney é marcada por três fases distintas: 
1) as princesas clássicas (1937-1959); 2) as princesas rebeldes (1989-1998); e 3) as princesas con-
temporâneas (2009-2013). 
Através da análise dos desenhos animados das “Princesas Disney” é possível traçar um estudo pa-
norâmico das representações do papel social das mulheres (e dos homens) e do que seria consi-
derado um modelo de mulher perfeita na sociedade contemporânea. Apesar de destacarmos as 
transformações ocorridas nestas três fases históricas, é possível perceber a persistência de deter-
minados valores socioculturais e de um modelo de beleza clássica que continuam persistentes e 
são exaltados e legitimados pelos filmes e produtos dos Estúdios Walt Disney. Em virtude disso, a 
comunicação buscará discutir a questão de gênero - tanto o feminino quanto o masculino -, inves-
tigando as possíveis fatores que geraram uma verdadeira obsessão do público infanto-juvenil con-
temporâneo pelo universo encantado das princesas. Também será explorado o contínuo sucesso 
dos contos de fadas através dos séculos, já que este gênero narrativo tem importante presença no 
imaginário popular e suscita até os dias de hoje diversas releituras literárias e cinematográficas.

Robson Scarassati Bello
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• Assassin’s Creed: Representação, espacialização e performance da História
Assim como a televisão e o cinema, os videogames se expõem como uma dos principais veículos 
audiovisuais que apresentam narrativas em tempos e espaços históricos, com um diferencial re-
levante: os consumidores interagem e exploram essa simulação dos passados representados. Este 
trabalho é baseado em pesquisa de mestrado em andamento onde optamos pela série Assassin’s 
Creed, cujos jogos tem, desde 2007, colocado no mercado anualmente diversos tempos históricos: 
as Cruzadas, a Renascença, as colônias da América do Norte no século XVIII, o Caribe também do 
mesmo século e mais recentemente, a Revolução Francesa. Futuros jogos incluem China, Rússia, 
Índia e a Inglaterra vitoriana. 
Nosso objetivo é inserir estes jogos no circuito social de produção dos videogames, e mais especi-
ficamente, dentro do que podemos chamar de Jogos de Personagem e Jogos Históricos. Pretende-
mos também os inserir dentro das suas relações de um circuito transmídia com outros produtos 
(Livros, HQs, animações, etc.). O recorte de análise centra-se em Assassin’s Creed III (2012), jogo 
que representa os eventos que culminam na Independência dos Estados Unidos, simulando espa-
ços históricos como Boston, Nova Iorque e a Fronteira para o oeste, no final do século XVIII. Nos 
importa verificar como a historiografia é apropriada para a composição de um meio audiovisual 
navegável codificado por regras, onde cada um destes elementos possui um discurso ideológico 
a respeito. Nos atemos, finalmente, a espacialização e à possibilidade de performance do jogador, 
compreendida como um “super-herói” protagonista da História.

090. Lugares e fazeres do historiador no campo do patrimônio cultural e dos museus 
etnográficos.
Coordenação: Márcia Regina Romeiro Chuva e Antonio Gilberto Ramos Nogueira

Resumo: Inscritas nos jogos e disputas da memória, encontram-se centenas de milhares de peças 
etnográficas espalhadas por museus em todo o mundo em que o colecionismo foi uma dentre as 
várias estratégias de produção de uma cultura nativa empreendidas pela dominação colonial. Hoje 
esses museus enfrentam impasses a respeito das formas de tratamento, guarda ou exibição desses 
espólios, que em muitos casos encontram-se esquecidos em depósitos, quer por falta de recursos 
ou interesse, quer pela sensibilidade do tema. Paralelamente, o campo do patrimônio ganhou uma 
dimensão superlativa nas últimas décadas, nessa febre de memória e de políticas de patrimoniali-
zação. Ambas situações revelam-se como sintoma pós-colonial em relação às dificuldades de atu-
alização desse passado e/ou as projeções do direito à memória no futuro. 
Entre os esquecimentos nos porões dos museus e o boom da patrimonialização, esse simpósio te-
mático desafia a proposição de comunicações que, em torno de um debate pós-colonial, reflitam 
sobre os lugares e os fazeres do historiador, na construção de políticas emancipatórias no campo 
do patrimônio em geral e dos museus etnográficos.
Tendo em conta a historicidade dos critérios de atribuição de valor de patrimônio por meio das 
políticas de proteção e salvaguarda do patrimônio cultural e também da constituição de coleções 
etnográficas em museus, queremos contribuir com uma reflexão sobre o alcance das políticas di-
rigidas aos museus etnográficos e ao patrimônio cultural em geral em relação às lutas afirmativas 
de diferentes culturas constituídas no espaço social, invisibilizadas por identidades nacionais e co-
loniais ainda hegemônicas.
Interessa reunir estudos que analisem políticas de patrimonialização em diferentes contextos his-
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tóricos, políticos no Brasil ou em outras realidades nacionais, que façam uso da perspectiva histó-
rica. Pretende também agregar trabalhos que contribuam com a construção de um campo histo-
riográfico dirigido à história de coleções, que relacione a perspectiva da biografia de peças com as 
problemáticas pós-coloniais postas na atualidade aos museus etnográficos.
Justificativa: O campo do patrimônio cultural expandiu-se significativamente, tornando-se uma 
temática de estudos acadêmicos, que tem colocado em evidência a sua complexa e diversificada 
inserção na ordem mundial contemporânea. O chamado patrimônio cultural de natureza imate-
rial – resultado de lutas travadas nas últimas décadas do século XX – foi a um só tempo motor 
desse processo de ampliação de sentidos e ações no âmbito da preservação do patrimônio, como 
fruto dessa expansão, colocando novas questões ao campo e à ação política. 
Hoje, a discussão em torno do patrimônio cultural mergulhou no universo particular das iden-
tidades locais e territorializadas, que estão em diálogo com o nacional e, em geral, associadas a 
diferentes processos de descolonização (Chuva, 2013). E os debates em torno da patrimonialização 
de bens culturais de natureza imaterial têm sido importantes para um redimensionamento da legi-
timidade dos sujeitos de atribuição de valor, colocando em pauta quem define o que e como será 
protegido como patrimônio da nação (Canclini, 2007).
Se entendemos que patrimônio cultural é aquilo que define o outro a partir de referenciais identi-
tários e é referendado por valores atribuídos a bens e práticas culturais em diferentes momentos e 
espaços, é preciso atentar para a historicidade desse processo, uma vez que a história do patrimô-
nio, como a definiu Dominique Poulot (2009), é a “história da construção do sentido de identida-
de”, forjada no âmbito das políticas públicas de preservação.
O debate contemporâneo acerca da descolonização dos museus tem se expandido no campo de 
patrimônio, obrigando ao desenvolvimento de reflexões sobre identidades submergidas por iden-
tidades coloniais ainda hegemônicas. Por isso mesmo, as práticas de patrimonialização e museali-
zação que constituíram identidades nacionais dominantes podem, hoje, instrumentalizar grupos 
de identidade, deslocando-os da invisibilidade e das margens de exclusão para integrá-los nas redes 
sociais, como estratégias de inclusão social e afirmação de identidades. 
Esse movimento é expressão de um processo global, que merece uma apreciação em diferentes 
escalas, relações e níveis de interações entre o nacional, o local, a região e o global, tendo em vista 
que a interface do campo do patrimônio cultural e dos museus com temáticas transversais, como 
as políticas da diversidade cultural e dos direitos culturais, tem potencializado diálogos com os 
movimentos sociais, grupos étnicos e culturais sobre as formas de apropriação do patrimônio. 
Entendendo que a nova configuração do campo do patrimônio e dos museus etnográficos é fru-
to de um amplo processo decorrente de profundos deslocamentos que seguem o movimento 
das memórias e acompanham as dinâmicas identitárias, queremos pensá-los em perspectiva com 
os lugares dos historiadores ante os desafios que a temática impõe. Ainda que reconheçamos a 
questão das fronteiras como marcas do campo do patrimônio cultural (por exemplo: fronteiras 
institucionais e administrativas, fronteiras disciplinares e de conhecimento, fronteiras culturais e 
territoriais), a inserção de novas temáticas empreendidas pela ideia de patrimônio imaterial ou 
intangível colocou a necessidade de acionar novos recursos teóricos e metodológicos que possam 
responder inúmeras outras atribuições que passaram a fazer parte das novas políticas de memória 
e de preservação do patrimônio cultural em termos de tratamento, proteção e salvaguarda.
Contudo, os estudos sob uma perspectiva pós-colonial no campo do patrimônio cultural ainda são 
escassos especialmente se pensados a partir do campo disciplinar da História. Essa temática tem 
sido enfrentada de modo sistemático principalmente no âmbito da Antropologia, que resgata sua 
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tradição de estudos sobre cultura material em novas bases teóricas. Desse modo, esse Simpósio 
Temático pretende abrir frentes de investigação promissoras, de caráter interdisciplinar como se 
revela o próprio campo do patrimônio cultural.

Diego Gomes dos Santos
• A face imaterial de pernambuco: um estudo sobre a política cultural para a salvaguarda de 

bens culturais imateriais entre os anos de 2005 a 2009.
Este trabalho tem por proposta realizar uma investigação histórica sobre a política cultural para 
o patrimônio cultural imaterial no Estado de Pernambuco, entre os anos de 2005 a 2009, a fim de 
compreender as estratégias e intencionalidades utilizadas pelos órgãos governamentais envolvidos 
na patrimonialização de bens culturais de natureza imaterial a nível estadual. A saber: a Secretaria 
de Cultura e Esportes (SECULT); o Conselho Estadual de Cultura (CEC); a Fundação do Patrimô-
nio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe); e a Assembleia Legislativa de Pernambuco 
(ALEPE). Utilizando as concepções teóricas que destacam o patrimônio cultural como produto 
dos significados e valores culturais atribuídos por um grupo social e que o patrimônio cultural é 
constituído dentro de interesses e relações de poder, já que é resultado de um processo de seleção. 
E considerando que nas sociedades contemporâneas são as instâncias governamentais as respon-
sáveis em selecionar pelos instrumentos técnicos e legais o que deve ser mantido, conservado e 
oficialmente reconhecido como patrimônio da coletividade por sua capacidade de construir e re-
presentar uma dada identidade cultural do grupo. Ao analisar de forma crítica o decreto nº 27.753, 
de 18 de março de 2005, que instituiu o Registro de Patrimônio Imaterial em Pernambuco, e um 
conjunto de fontes documentais relacionado aos processos oficiais de patrimonialização de 31 
bens culturais imateriais no estado, todos concluídos no período de estudo, acredita-se ser possível 
identificar as disputas de concorrência entre os órgãos governamentais pelo poder simbólico de 
classificar bens culturais de natureza imaterial como representativos para a construção de uma de-
terminada identidade pernambucana e, consequentemente, a concepção de patrimônio cultural 
imaterial que cada órgão quis legitimar por meio da instrumentalização da política cultural aplica-
da ao patrimônio imaterial em Pernambuco.

Natália do Carmo Louzada (Universidade de Brasília)
• Apontamentos sobre a patrimonialização federal de terreiros de candomblé no Brasil (1986 

– 2014).
As políticas de preservação cultural brasileiras vêm sofrendo significativas transformações desde 
fins dos anos 1970, quando entrava em crise o regime militar instaurado em 1964. Naquele con-
texto de grande mobilização dos movimentos sociais, o caráter nacional atribuído a patrimônios 
relacionados a tradição luso-brasilera passou a ser contestado. O processo de reabertura política 
foi perpassado pelo surgimento de demandas por modernização da noção de patrimônio, politi-
zação e democratização da prática de preservação. Neste ínterim, a realização do primeiro tomba-
mento federal de um terreiro de candomblé, transcorrido no ano de 1986 na cidade de Salvador, 
representou a afirmação do caráter multiétnico, plurirracial do Estado brasileiro e seu patrimônio 
cultural, que seria delimitado pela Constituição Federal de 1988. Desde então, outros seis terreiros 
de candomblé localizados na Bahia e no Maranhão foram tombados, o que no ano 2000, quando 
foi instituído o Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial, passou a significar não apenas o 
esforço de preservação de elementos da cultura dos diferentes grupos participantes do processo 
civilizatório nacional, mas a opção por preservar a dimensão material dos candomblés, entendida 
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como condição necessária para a perpetuação das diferentes tradições que compõem seu universo 
religioso. Nesse sentido, a partir dos primeiros resultados da pesquisa de doutorado desenvolvida 
pela autora, a presente comunicação se propõe a discutir preliminarmente aspectos da resseman-
tização de candomblés operada no âmbito de seus tombamentos. Objetivamos desse modo, além 
de tratar dos motivos pelos quais o IPHAN manteve seu entendimento acerca da natureza material 
do patrimônio cultural candomblecista, investigar como história da religião é interpretada, pro-
duzida no âmbito da narrativa oficial, a fim de compreender o processo de ressignificação de uma 
cultura religiosa cujos lugares de culto historicamente tratados pelo Estado brasileiro como alvo 
de intervenção repressiva, foram transformados (e transformaram a si próprios) em bens culturais 
a serem preservados.

Fábio Andreas Richter (Fundação Catarinense de Cultura)
• Experiência, Expectativa e Historicidade no Patrimônio Cultural Catarinense.

Abordar o processo de construção de um patrimônio histórico e artístico, ou cultural, dito catari-
nense, identificando concepções, pressupostos, expectativas e a relação estabelecida com o tempo 
pelos agentes que atuaram nesse processo, é a proposta da pesquisa que está sendo desenvolvida, 
em nível de doutorado, no âmbito do Programa de Pós-graduação em História da Universidade 
Federal. A perspectiva de análise se concentra no contexto das instituições públicas sob direta 
responsabilidade do governo estadual de Santa Catarina (executivo e legislativo), identifican-
do os fundamentos da produção de bens culturais, contextos de patrimonialização, políticas de 
memória criadas e implementadas a partir do final da década de 1960. A criação de um extenso 
“acervo” de bens culturais classificados como representativos do estado de Santa Catarina trouxe 
múltiplas indagações sobre a forma como os responsáveis por este processo fundamentaram e 
consequentemente viabilizaram a adoção de suas opções. A pesquisa se concentra na análise das 
discussões e deliberações do Conselho Estadual de Cultura, a partir de 1968, processos de tomba-
mento desenvolvidos pela Fundação Catarinense de Cultura, a partir de 1983 e Projetos de Lei da 
Assembleia Legislativa Estadual, a partir de 2007. Seus desdobramentos preveem pesquisas nos 
acervos documentais da Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esportes (SOL) e a entrevista 
de conselheiros, técnicos, consultores ou demais servidores que estiveram diretamente envolvidas 
na fundamentação conceitual dada aos bens patrimoniais selecionados pela ação governamental 
estadual. As investigações realizadas até o momento evidenciaram um processo de patrimoniali-
zação diversificado nos seus bens, mas com forte presença da temática relacionada a imigração e 
ao processo colonizador, em ações inclusive articuladas com o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN).

Fernanda Ben (Museu Histórico de Pinhalzinho)
• No quintal da casa de madeira: saberes, fazeres e dizeres dos benzedores e benzedeiras do 

oeste catarinense.
Esta comunicação pretende socializar o processo de execução e os resultados do projeto No quin-
tal da casa de madeira: saberes, fazeres e dizeres dos benzedores e benzedeiras do oeste catarinen-
se, que objetivou realizar o mapeamento, o registro e a salvaguarda do modo de vida de benzedo-
res e benzedeiras do oeste catarinense. 
A proposta foi apresentada pelo Museu Histórico de Pinhalzinho, por meio da Prefeitura Muni-
cipal de Pinhalzinho, ao Edital n. 001/2012 do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI/
IPHAN) vinculado ao Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) do Instituto do Patrimônio His-
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tórico e Artístico Nacional (IPHAN). A proposta foi premiada e possibilitou registrar e documentar 
as práticas, vivências e experiências dos benzedores e benzedeiras localizados em três municípios 
do Oeste de Santa Catarina (Pinhalzinho, Chapecó e Campo Erê).
Durante todo o ano de 2013, uma equipe de pesquisadores/as do Museu Histórico de Pinhalzi-
nho, com colaboração do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM/Unochapecó), 
realizaram pesquisa que resultou no mapeamento e registro do modo de vida de benzedores e 
benzedeiras. 
Os resultados da iniciativa foram compartilhados por meio da elaboração de referenciais, oficinas 
e ações educativas, tais como: cartilha de apoio didático, contendo material de apoio ao professor, 
destinada a estimular a ação educativa a partir dos referenciais de história, memória e identidades 
regionais; um documentário audiovisual, com duração de 40 minutos; uma exposição em painéis 
(20 unidades) que viabiliza práticas e saberes coletados durante a etapa de pesquisa; oficinas de 
formação de multiplicadores, destinadas a professores de todos os níveis de ensino, a fim de di-
fundir os conhecimentos produzidos durante a pesquisa, ampliando o número de pessoas que 
reconhecem, valorizam e preservam o Patrimônio Imaterial do oeste catarinense; oficinas de Ação 
Educativa para estudantes de todos os níveis de ensino, centradas nas temáticas de valorização do 
patrimônio cultural imaterial, com ênfase na história e memória dos benzimentos e práticas de 
cura do oeste catarinense; oficinas socializando práticas de saúde e qualidade de vida destinadas 
a mães e gestantes, com o objetivo de compartilhar os saberes e práticas de cura, relacionados à 
manipulação de ervas e cuidados tradicionais.
A intenção da pesquisa foi reunir um banco de dados sobre os saberes e expressões das práticas 
tradicionais de cura, manipulação de ervas e formas de benzimentos, a fim de disponibilizá-lo a 
pesquisadores, estudantes e a comunidade local e nacional.
Em resumo, a pesquisa objetivou mostrar o quão rica é a cultura popular e tradicional da região 
oeste catarinense, e quanta sabedoria se esconde nos lugares bem próximos de nós.

Maria Angela de Faria Grillo (Universidade Federal Rural de Pernambuco)
• O papel do historiador no campo do patrimônio cultural.

É inquestionável que o patrimônio imaterial ou intangível tem estado em evidência na contempo-
raneidade. Alicerçado em uma concepção antropológica de cultura, ele é também o resultado de 
um longo e complexo debate tanto nacional quanto internacional acerca da noção de patrimô-
nio e no alargamento do seu sentido. As questões suscitadas em torno do debate do patrimônio 
são extremamente complexas e não têm uma resposta pronta e rápida, já que estas estão sendo 
construídas na prática, no fazer-se das manifestações culturais e em sua relação com as instituições 
governamentais e com o mercado. Este trabalho propõe-se a discutir o processo de patrimoniali-
zação da cultura popular ou tradicional no mundo contemporâneo, pensando as novas paisagens 
que estão sendo construídas diante do processo de globalização e das interfaces que as culturas 
tradicionais têm estabelecido com o mercado cultural e com a crescente espetacularização cul-
tural. Os bens de natureza imaterial constituem-se em referências culturais para a preservação e 
redefinição das identidades e memória de grupos de diversos matizes étnicos, que se representam 
através de uma multiplicidade de práticas, costumes, crenças e valores. Na atualidade, diante das 
novas políticas públicas para a cultura e de novas formas de administração institucional do pas-
sado e da memória coletiva, a ideia de patrimônio nacional começa a ser repensada, pondo em 
cheque antigos referenciais. A definição dos bens reconhecidos oficialmente como importantes 
para a memória e identidade nacionais se transforma, incorporando, além das igrejas, edificações 
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e prédios monumentais, os chamados “bens intangíveis”, englobando artes tradicionais, modos de 
fazer e formas de expressão linguístico-culturais. É fundamental destacar que essas transformações 
conceituais têm nos dado espaço para a construção de novas e diferentes visões acerca da identida-
de, memória e história nacional. Diferentes grupos sociais estão tendo, pela primeira vez na história 
do Brasil, a chance de registrar uma memória do seu passado, fundamental para a definição das 
identidades. O processo de transformação cultural que ocorre na chamada “era da globalização”, 
alerta para a necessidade da união das instituições governamentais, pesquisadores, historiadores, 
grupos e artistas interessados no registro desses bens como patrimônio imaterial da nação, no 
sentido de atuarem não só na “preservação” dessa diversidade, mas, acima de tudo, no processo de 
inclusão social dos grupos e pessoas que fazem a cultura popular.

Luana da Silva Oliveira (UGB - Centro Universitário Geraldo Di Biase)
• Patrimônio cultural e segunda escravidão: história e memória do Vale do Café.

O conceito de segunda escravidão e a bibliografia relacionada a ele para discussão sobre a centrali-
dade do Vale do Paraíba e sua conexão com a expansão do capitalismo industrial em escala atlânti-
ca, pode ser extremamente profícuo e engrandecedor para refletir e estudar o patrimônio cultural 
da região em questão. É por este viés que associamos o conceito de segunda escravidão e a confi-
guração da região do Vale do Paraíba escravista e cafeeiro com a evidência de que esse período de 
cultivo do café deixou fortes traços culturais – arquitetônicos, artísticos, gastronômicos e mani-
festações culturais, tanto eruditas como populares. Para então, relacionar a memória dessa época 
através de um levantamento dos patrimônios culturais, materiais e imateriais, que configuram sua 
trajetória de apogeu e crise, auge e decadência. Assim, busco através de um estudo comparativo 
de bens culturais das duas dimensões, evidenciar a relação dialética da construção identitária dos 
patrimônios culturais do Vale do Café através de um estudo sobre o município de Barra do Piraí.

Luis Gustavo Molinari Mundim (Iephamg)
• Pelos meandros do rio: um olhar sobre o Patrimônio Cultural do São Francisco em Minas.

O norte de Minas Gerais sempre foi um local de grande importância histórica, tanto para Minas 
quanto para o Brasil. Palco de inúmeras contestações políticas e sociais, resistências expressas em 
personagens como Maria da Cruz e Antônio Dó, sua gente se mesclou à paisagem agreste e à pre-
sença de rio São Francisco. O rio, que conforma e delimita espaços, verte água e cultura na vivência 
dos seus habitantes. A identidade e a tradição de sua população se expressa de variadas formas 
como nos saberes de adaptação e modificação do ambiente, nos causos, mitos e lendas, na cultura 
material das artes e artesanatos, nos saberes de cura, na culinária e na expressão de fé e de religio-
sidade. Toda essa variedade cultural de alguma forma está reconhecida, seja por sua gente, pela 
literatura, por instituições de ensino ou por pesquisas diversas. Entretanto, tal acervo não estava 
sistematizado pelos mecanismos de identificação, conhecimento e preservação cultural de Minas 
Gerais. Era necessário proceder a identificação das referências culturais e a construção do entendi-
mento do que seria o patrimônio cultural imaterial da região. A participação social com comuni-
dades, grupos, mestres, organizações locais, instituições de ensino e tantos outros, era a condição 
fundamental no processo. O presente trabalho visa compartilhar os resultados alcançados com o 
projeto de Inventário de Preservação do Patrimônio Cultural do rio São Francisco, executado pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG em parceria 
com a Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. O intuito é refletir sobre os cami-
nhos percorridos nesse processo desde os recortes estabelecidos, a obtenção das informações, os 
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mecanismos de participação social, os resultados em geral e as perspectivas de desdobramentos.

Vagner Silva Ramos Filho (Universidade Federal do Ceará)
• “O lado humano da violência”: patrimonialização de um passado sensível ou os (ab)usos da 

memória cangaceira.
O presente trabalho propõe-se a discutir aspectos do processo de patrimonialização da memória 
do cangaço na região nordestina brasileira, particularmente no estado cearense, nos anos finais da 
década de 1990. As comemorações ao centenário de nascimento do cangaceiro Virgulino Ferreira 
da Silva, mais conhecido como Lampião, ocorridas nesse ínterim, conformam o objeto de estudo 
em questão. Durante o curso comemorativo, as efusivas altercações que marcaram as efemérides, 
com participação de ex-cangaceiros, familiares, memorialistas, intelectuais, jornalistas, cineastas, 
cordelistas, artistas, artesãos e interessados em geral no assunto do cangaço, indicam que estes es-
tavam diante de um passado sensível, cingido de feridas abertas em suas mais diversas partes, por 
isso as correntes batalhas da memória. Considerando o fortalecimento de uma cultura da memória 
do cangaço nesse cenário, em que ações de valoração em seu entorno são latentes, buscamos ana-
lisar em específico o momento precedente ao centenário percebendo o contexto social-histórico 
que consubstanciou sua realização, os interesses fiadores da institucionalização facultada através 
das políticas culturais e algumas das representações colocadas em cena, tentando compreender 
assim os (ab)usos sociais dirigidos para essa memória que teve sua patrimonialização tornada mais 
patente no período.

Elizabeth Castelano Gama (Secretaria Municipal de Educação)
• Espólios da intolerância: a coleção afro do Museu do Estado de Recife. Um testemunho do 

Xangô
O artigo propõe análise sobre o acervo exposto e também acervo presente na reserva técnica do 
Museu do Estado de Pernambuco referente à série Coleção afro: um testemunho do Xangô. A pes-
quisa está vinculada à temática “Lugares de memórias do povo-de-santo”, que realiza um inventá-
rio e análise sobre os museus brasileiros que possuem acervo, ou parte dele, destinado às religiões 
afro-brasileiras. 
A pesquisa divide os museus em três categorias, entre elas está a categoria “museus da repressão” 
na qual se encaixa o acervo do Museu do Estado de Pernambuco por possuir coleção referente às 
apreensões policiais de objetos sagrados pela polícia no início do século XX. O objetivo específico 
da análise é observar a construção de uma memória sobre o Candomblé presente em um acerco 
de documentos materiais etnográficos.

Andréa Lemos Xavier Galucio
• Metodologias e práticas de educação em patrimônio: uma abordagem histórica

Nas últimas décadas as práticas educativas relacionadas ao patrimônio histórico brasileiro ganha-
ram novas metodologias em função da necessidade de atender diferentes demandas, sejam aque-
las referentes ao currículo de Historia da educação básica, ou mesmo as dos próprios museus ou 
instituições de preservação. Atualmente merece destaque o projeto Casas de Patrimônio, gestado 
na coordenação de educação patrimonial, do depto de articulação e fomento do IPHAN. No en-
tanto, bem antes da criação desses espaços, é possível notar a realização de iniciativas isoladas ou 
mesmo de projetos que buscaram desenvolver práticas de educação em instituições museais ou 
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no interior de agências de preservação do patrimônio cultural. Algumas das iniciativas e projetos 
foram então classificados como educação patrimonial, termo que se tornou controverso e ainda 
hoje é objeto de disputas e conflitos.

Ricardo de Aguiar Pacheco (UFRPE)
• O Museu como lugar de aprendizagem: o tempo histórico

Os museus foram criando e continuam a ser pensados como “espaços de memória” (Nora, 1993). 
Dos colecionadores de curiosidades do século XV as instituições públicas e privadas do século XXI, 
a prática de promover o contato do público com a cultura material sempre teve a intenção de es-
timular os sentidos para promover a apropriação de habilidades (Poulot, 2007). Para realizar esta 
tarefa – que é apenas parte das funções de um museu – são planejadas e desenvolvidas atividades 
educativas (Ramos, 2004). O presente projeto pretende identificar estratégias metodológicas e os 
referenciais teóricos utilizados pelos museus para a realização das ações educativas destinadas a 
percepção do tempo histórico. Constituindo-se, assim, em estudo teórico sobre a apropriação (ou 
difusão) do conceito de tempo histórico em instituições de ensino informal, que são os museus, e 
o ensino formal. Utilizando a categoria de regimes de historicidade e o conceito de presentismo, 
articulados por François Hartog (2003), nos interessa entender como os museus de história difun-
dem a noção de tempo histórico em suas exposições. Com estas referencia empíricas desejamos 
adequar e desenvolver tecnologias educacionais na forma de materiais didáticos adequados às 
exposições museológicas. Com base no uso dessas tecnologias proporemos estratégias de ensi-
no inovadoras que explorem os espaços educativos dos museus e a cultura material. Este projeto 
está vinculado ao Laboratório de Estudos Intervenções em Patrimônio Cultura e Memorial Social 
- Lepam - sediado na UFRPE que já desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão neste campo 
teórico-prático no campo da museologia.

Maíne Barbosa Lopes (doutoranda UFRGS)
• Os historiadores e o poder público na instituição da Comisión Nacional de Museos y de 

Monumentos y Lugares Históricos
Nosso trabalho estuda as ações e práticas da Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Luga-
res Históricos, durante suas primeiras décadas de funcionamento. Criada em 1938 com o objetivo 
de conservar e defender o patrimônio histórico e artístico da nação e das províncias, a instituição 
argentina foi organizada, especialmente, por um grupo de historiadores vinculados à Academia 
Nacional de la Historia. O recorte selecionado para esta apresentação, assim, examina quem eram 
seus membros, os vínculos que possuíam com as demais instituições do período e os interesses im-
bricados na sua criação. Vale observar que a maioria dos integrantes da Comisión ocupava cargos 
de destaque nas principais universidades do país e fez parte do processo de renovação historiográ-
fica na Argentina, além de possuir certa trajetória no meio cultural. Desde a Academia, esses histo-
riadores vinham conquistando novas funções e responsabilidades: atendiam a consultas referentes 
a fatos históricos, recebiam financiamento do governo para publicação de obras de história e con-
tavam com a presença das autoridades em suas sessões públicas. Eram pessoas simbolicamente 
investidas do “capital específico” (BOURDIEU, 1996) que os permitia deliberar sobre a história na-
cional e eleger o seu patrimônio. Para esses estudiosos, integrar a Comisión possibilitava ampliar 
seu prestígio e reconhecimento, mas também garantir o acesso aos recursos para as atividades da 
corporação e o avanço da pesquisa histórica. Por outro lado, a escolha dos profissionais adequa-
dos auxiliaria na construção e divulgação de um determinado discurso histórico. Ao “salvaguardar 
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tudo aquilo que fosse representativo do passado argentino”, os membros da instituição estudada 
parecem ter atendido aos interesses do Estado em suas políticas culturais e educativas de caráter 
nacionalista. Tarefa para a qual a disciplina histórica, seu ensino e evocação pela via do ritual patri-
ótico possuíam um papel fundamental (CATTARUZZA, 2003; 2007), contribuindo para a difusão 
de uma narrativa nacional da história.

Letícia Rosa De Almeida Leite (Universidade Federal De Mato Grosso)
• Patrimônio Histórico no México (1914-1939): como surgem as leis e se selecionam memórias

O presente trabalho tem por objetivo analisar os processos de constituição de uma política de 
Estado sobre o Patrimônio Histórico no México, entre os anos de 1914-1939. E compreender qual 
a importância para o país de legislar acerca do patrimônio em meio a um momento de extrema 
instabilidade política e social da História mexicana, visto que, no ano de 1910 uma Revolução de 
grandes proporções fora iniciada no país. O recorte temporal definido corresponde ao período em 
que no México ocorreu de modo efervescente a promulgação de leis que visavam à salvaguarda e 
o tombamento de monumentos históricos no país. O conjunto documental utilizado é compos-
to de leis federais elaboradas pelos poderes executivo e legislativo sobre patrimônio histórico no 
país, leis criação do Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e, pelo primeiro catálogo 
contendo os monumentos históricos e artísticos da República, a obra foi organizada pelo INAH e 
publicada no México em 1939, nela são apresentados os monumentos tombados pelo Instituto 
regulamentados pela lei de preservação de monumentos históricos de 1934, realizados no país no 
período de janeiro de 1931 a novembro de 1938. Para tanto, procuramos contextualizar o período 
de produção destas leis relacionando-as com a Revolução Mexicana e, o México nos anos 1920-30, 
período em que ocorreu a institucionalização da Revolução em especial no governo de Lázaro Cár-
denas (1934-1940). A hipótese da qual partimos neste trabalho é lançada por Hartog (2014), que 
afirma que o patrimônio é com frequência utilizado como recurso para os tempos de crise. Bem 
como, propomos uma reflexão sobre os conceitos de patrimônio, memória, e “lugares de memó-
ria” a fim de dialogar com a produção historiográfica sobre a Revolução Mexicana, para refletirmos 
sobre a função das leis para aquele período da história mexicana e, qual memória e/ou os “lugares 
de memória” escolhidos como oficiais por meio dos bens selecionados para compor o catálogo.

Maria Helena de Macedo Versiani (Museu da República)
• Pesquisa histórica e museus

Nesta comunicação, propomos discutir alguns aspectos da formação de acervos museológicos e o 
lugar da pesquisa histórica no desenvolvimento das ações sociais e educativas dos museus, parti-
cularmente dos museus históricos públicos brasileiros.
Partimos do pressuposto que atribuir importância a determinados bens, a ponto de preservá-los 
em instituições públicas culturais, é uma forma de significá-los como algo que deve ser conhecido 
e estudado, e que justifica investimentos em sua divulgação e na criação de mecanismos que lhes 
garanta acesso público. A perspectiva, nesse caso, é a de que a decisão de constituir um acervo, 
investindo e cuidando para que ele esteja acessível às gerações futuras, supõe algum entendimento 
quanto ao que deva ser preservado, como um legado do passado para o presente e o futuro. Su-
põe também a intenção de constituir um patrimônio histórico, que seja valorizado como fonte de 
pesquisa e conhecimento. 
A esse respeito, observamos que a grande maioria dos acervos preservados em museus históricos 
públicos brasileiros concentram registros da trajetória de personalidades e autoridades políticas 



1393

com prestígio social. Menos importante parece ser a constituição de acervos representativos das 
experiências do chamado cidadão comum. Ou seja, esses museus se constituem como instituições 
reprodutoras de uma visão única do social – a visão da elite política e intelectual –, deixando a 
impressão maior de que tão somente as ações e experiências das elites sociais importam para a 
representação da sociedade brasileira. 
Ainda sobre a formação de acervos, temos que, por princípio, os museus históricos públicos in-
vestem na preservação de bens culturais com o propósito, não simplesmente de colecionar peças 
interessantes, mas sim de tornar esses acervos os seus objetos privilegiados de reflexões sobre o 
mundo social. 
À luz dessas questões, destacamos três evidências da relevância da análise histórica nas atividades 
dos museus históricos públicos brasileiros. Primeiro, ela viabiliza a necessária contextualização dos 
acervos, posto que todo procedimento dentro dos museus deve ter em consideração que os acer-
vos não existem fora do tempo e do espaço histórico. 
Além disso, a análise histórica mostra que uma sociedade se conforma a partir do compartilha-
mento de experiências diversas, conviventes e interagentes. Os acervos museológicos devendo, 
portanto, ser expressivos dessa diversidade social.
Por fim, é a análise histórica que oferece instrumental metodológico para que os acervos sejam 
analisados com base nos próprios códigos culturais e pontos de vista dos atores envolvidos com a 
sua produção e circulação, portanto evitando-se anacronismos e etnocentrismos.

Tathianni Cristini da Silva (USP)
• Sobre Coleções Etnográficas e o Museu Paulista nas décadas de 1940 a 1960

Essa apresentação visa discutir as políticas para a aquisição do acervo etnográfico pelo Museu Pau-
lista nas décadas de 1940 a 1960. Período esse marcado por um grande incentivo pelas expedições 
aos “sertões” do Brasil, realizadas pelos funcionários/antropólogos/etnólogos do museu, sob seus 
diretores: Sérgio Buarque de Holanda, Herbert Baldus e Mário Neme. As crescentes atividades da 
Secção de Etnologia trouxeram para o museu uma coleção expressiva de objetos de grupos indí-
genas brasileiros, bem como fotografias, anotações e muitos textos dos etnólogos Egon Schaden 
e Herbert Baldus, entre outros. Além de fortalecerem as atividades da Revista do Museu Paulista, 
então especializada na área. Posteriormente, essa coleção foi separada do acervo do Museu Paulis-
ta que se tornou eminentemente histórico, e veio a constituir parte do acervo do Museu de Arte 
e Arqueologia da USP, hoje Museu de Arte e Etnologia da USP. Propõe-se aqui um debate sobre a 
importância que a Secção de Etnologia adquiriu dentre as demais do museu (Secção de História e 
Secção de Numismática), e a forma como esse acervo foi constituído.

Amanda Carneiro Santos (Museu Afro Brasil)
• Sobre o olhar ocidental: arte africana, pós-colonialismo e a criação do Humboldt-Forum

No final do século XIX, a Conferência de Berlim articula a entrada da Alemanha no jogo colonial 
resultando na ocupação de territórios em África. É também deste período, a criação de seus pri-
meiros museus etnológicos estabelecidos sobre a extensa prática de colecionismo dos objetos da 
cultura material e artes de povos não ocidentais. Se, por um lado, discursos como a preservação 
dos traços materiais das sociedades não-europeias formam as bases da etnologia como campo 
de produção de pesquisa e sustentam a justificativa do acúmulo de tais objetos, por outro, as re-
lações com o imperialismo, o processo de racialização e a criação de hierarquias entre as culturas 
sempre questionou as relações entre museologia e colonialismo. Recentemente, acompanhando a 
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renovação conceitual relativa à tais acervos, a exemplo do museu do Quai Brainly e do museu Real 
da África Central, será inaugurado em 2019, na cidade de Berlim, um museu chamado Humboldt-
Forum cuja intenção é levar as coleções de artes não europeias para o centro da cidade, em uma 
alusão a mudança de tratamento em relação aos museus etnológicos. Contudo, esta renovação 
discursiva, suportada principalmente por teorias pós-coloniais, abriu um campo de debate sobre 
o quanto esses acervos revelam questões ligadas aos reflexos do colonialismo na contemporanei-
dade tais como imigração e racismo na Europa, repatriação e eurocentrismo. Esta comunicação, 
construída a partir de um estágio de pesquisa realizado no museu etnológico de Berlim, pretende 
explorar como as formulações do pós colonialismo servem a criação de novas retóricas associadas 
a mediação das coleções, neste caso, em especial, de arte africana.

Lucilia Santos Siqueira (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP)
• A história das casas dos presidentes da república paulistas que circulou nos órgãos de 

patrimônio
As transformações no campo do patrimônio e novas demandas sociais geraram a necessidade de 
repensar e atualizar os significados de bens culturais tombados. Examinando as casas de paulistas 
que ocuparam a presidência da república no início do século XX, mais precisamente as casas de 
Prudente de Moraes e Rodrigues Alves, essa comunicação pretende colaborar para a reflexão em 
torno dessa necessária atualização.
Prudente de Moraes (1841-1902) e Rodrigues Alves (1848-1919) foram paulistas de famílias cafei-
cultoras que ocuparam a presidência da república no começo do século XX. Na década de 1960, 
abriram-se processos de tombamento das casas em que residiram no interior paulista, o primeiro 
em Piracicaba e o segundo em Guaratinguetá. O empenho para tombar as ditas edificações fez-
se em dois níveis, junto ao órgão de patrimônio federal e junto ao Condephaat, órgão paulista. 
Naquela altura, a intenção era prosseguir com a criação dos Museus Históricos e Pedagógicos do 
Estado de São Paulo, iniciada na década anterior.
Por meio de processos de tombamento e de conservação armazenados no Iphan e no Condephaat, 
esta comunicação analisa os conteúdos e valores históricos que circularam nos órgãos de patrimô-
nio desde a década de 1960; dessa maneira, busca-se apreender como cada uma das casas se rela-
cionou com o museu que nela se instalou e como esses elementos do passado foram vinculados 
à materialidade da edificação, ou seja, em que medida o bem tombado, na sua especificidade, foi 
apresentado como expressão dos atributos históricos que justificaram sua proteção.

Brenda Coelho Fonseca (UNIRIO)
• A nação “revelada”: o “olhar” dos fotógrafos imigrantes na construção do patrimônio 

histórico e artístico nacional brasileiro (anos 1930-1960)
Este trabalho propõe uma análise acerca da participação dos fotógrafos imigrantes – os alemães 
Erich Hess, Paul Stille e Hans Peter Lange, e o francês Marcel Gautherot – e de suas fotografias no 
processo de legitimação de um discurso dominante sobre identidade nacional brasileira, construí-
do pelos intelectuais modernistas, no contexto de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional - Sphan. Esses fotógrafos participaram como protagonistas na determinação visual 
dessa noção de cultura nacional. Numa relação dialética de reprodução e produção de discurso, 
essas fotografias “revelam”, pelas lentes do “outro”, o que foi eleito como patrimônio histórico e 
artístico nacional brasileiro.
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Evandro Domingues (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
• Centro Lucio Costa: trajetória de um acordo de cooperação internacional para a gestão do 

patrimônio mundial
A assinatura do acordo que possibilitou a criação do Centro Lucio Costa, em 2010, foi resultado 
de negociações entre o governo brasileiro e a Unesco para a implantação de um Centro de Cate-
goria II sediado no Rio de Janeiro, cujo enfoque era a gestão do patrimônio mundial. A perspectiva 
adotada nos primeiros anos de implantação deste “centro regional de treinamento em gestão do 
patrimônio” priorizava a criação de um curso básico, buscando a definição de um perfil de “ges-
tor” e de demandas nas áreas da gestão do patrimônio, baseando-se em experiências de formação 
existentes no Brasil. Uma mudança de estratégia, entretanto, reconduziu o projeto na direção de 
um espaço que pudesse desenvolver atividades de formação baseadas na produção de conheci-
mento e no intercâmbio de experiências entre profissionais, pesquisadores e instituições da região 
de abrangência do centro – os países de língua portuguesa e espanhola da América do Sul, África e 
Ásia. Outra mudança de perspectiva pode ser percebida na proposta, formalizada no programa de 
formação do centro, de uma abordagem integrada das convenções da Unesco – a Convenção para 
a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural (1972), a Convenção para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial (2003) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais (2005). O projeto, então, foi sendo estruturado a partir da tentativa de se 
constituir uma rede colaborativa entre pesquisadores e profissionais de áreas afins à preservação 
do patrimônio e uma política de cooperação Sul-Sul, mais horizontalizada, em que se observa a 
tentativa de romper com relações tradicionalmente hierarquizadas e polarizadas em torno da atu-
ação da Unesco e de seus órgãos consultivos em temas como a capacitação profissional, a gestão 
de patrimônios reconhecidos e as candidaturas de novos bens às listas do patrimônio mundial e do 
patrimônio cultural imaterial da humanidade. A proposta desta comunicação é discutir a trajetó-
ria desse projeto, a constituição dessa rede colaborativa e o processo de negociações em torno da 
adesão dos países envolvidos à proposta de atuação do centro, seus desafios, limitações e impasses.

José Ricardo Oriá Fernandes (Câmara Dos Deputados)
• O parlamento brasileiro e a construção da memória nacional: os monumentos históricos em 

praça pública (1891-1986).
A partir da segunda metade do séc. XIX, assistiu-se em todo o mundo ocidental, ao processo de 
construção de estátuas e monumentos cívicos em praças públicas, no sentido de promover e for-
talecer o estado nacional que emergia nesse período (Alois Riegl, O culto moderno dos monumen-
tos: sua essência e sua gênese). Ao lado dos museus nacionais, dos arquivos e das bibliotecas e, até 
mesmo, da instituição da história como disciplina no currículo escolar, o estado-nação necessitava 
de elementos capazes de construir e fortalecer sua identidade.
Num esforço de promover a “pedagogia da nação”, construíram-se vários monumentos históri-
cos que evocavam personagens e fatos históricos marcantes, dignos de registro à posteridade. No 
Brasil, seguindo a tradição francesa da “estatuomania” (Maurice Agulhon, La Histoire Vagabonde), 
foram edificados inúmeros monumentos e estátuas a partir do ano de 1862, com a inauguração da 
estátua eqüestre do imperador d. Pedro I, na Praça Tiradentes. A este se seguiram outros, cujo lócus 
privilegiado foi a cidade do Rio de Janeiro (Paulo Knauss, A Cidade Vaidosa).
A capital do país transformou-se num verdadeiro “museu a céu aberto” e a construção desses mo-
numentos chegou à esfera do poder público, sendo objeto de polêmica e discussão no Parlamento 
brasileiro, com a primeira Constituinte republicana no ano de 1891 e que se segue nas demais 
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constituintes do período republicano e nos ordenamentos constitucionais daí decorrentes (Cons-
tituição de 1934 e de 1946). Muitas das propostas sugeridas por parlamentares não foram concreti-
zadas. Foi o caso da construção de um panteão em homenagem a Benjamin Constant, considerado 
por alguns o verdadeiro fundador da República, pela difusão das ideias positivistas, e até mesmo a 
proposta da Constituição de 1946 de edificar, na capital da República, um monumento dedicado 
à memória do jurista Rui Barbosa.
Esta comunicação tem como objetivo analisar a construção da memória nacional, alicerçada na 
edificação de monumentos históricos e de culto cívico aos heróis nacionais, materializada na ideia 
de Panteão da Pátria, que se esboça nos primórdios da República, mas que será apenas concretiza-
da na década de 1980, com a construção do Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília-DF, 
em homenagem ao primeiro presidente civil eleito após o regime militar e que não chegou a tomar 
posse- Tancredo Neves. 
A pesquisa procura, também, mostrar que a política oficial de preservação do patrimônio histórico 
no país, compreendida em sua dimensão mais ampla, ao contemplar o uso de recursos imagéticos 
e escultóricos, não foi apenas uma tarefa do Poder Executivo, via IPHAN, mas teve outros sujeitos 
empenhados na construção da memória nacional, a exemplo do Parlamento brasileiro.

Hilario Figueiredo Pereira Filho (IPHAN)
• Patrimonialização de arquivos brasileiros: a Unesco e os editais do ‘Memória do Mundo’ no 

Brasil
O presente artigo se propõe a analisar o Programa Memória do Mundo, promovido pela Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a partir de uma aborda-
gem crítica dos processos de patrimonialização dos acervos de arquivos históricos. Debates atuais 
como ‘boom memorial’ e suas variantes paradoxais incluídas nesse processo, assim como aspectos 
do sistema internacional do patrimônio, tendo como contexto a globalização, entendida a partir 
das suas fraturas, assimetrias e heterogeneidade, são privilegiados como eixos problematizadores. 
O recorte temático privilegia as ações do Comitê Brasileiro do Programa Memória do Mundo da 
Unesco, tendo como foco os editais públicos lançados entre os anos de 2007 a 2014. Interessa 
investigar e desenhar possíveis leituras acerca das candidaturas não contempladas, assim como 
daqueles arquivos históricos que se tornaram ‘Memória do Mundo do Brasil’. O texto é fruto de 
pesquisa em andamento no curso de doutorado em História, da Unirio, com ênfase na linha de 
patrimônio cultural.

Janice Gonçalves (UDESC)
• Patrimônio cultural e fotografia: reflexões sobre o Atlas dos Monumentos Históricos e 

Artísticos do Brasil
Em 1975 foi publicado, pela então Fundação Nacional do Material Escolar – FENAME, o Atlas dos 
Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil, de autoria do arquiteto Augusto Carlos da Silva Tel-
les. Com capa dura e 347 páginas em grande formato (24,5 x 31,5 cm), profusão de imagens foto-
gráficas (quase três centenas) e, em menor número, croquis das edificações e mapas de localização 
dos bens, o Atlas, vendido em todo o país, à época, por oitenta cruzeiros, foi uma entre muitas 
publicações oficiais que, durante a ditadura civil-militar, objetivaram estimular o patriotismo e o 
civismo entre estudantes de todos os níveis de ensino, neste caso tendo o patrimônio cultural (ou, 
como indicava o título do livro, os monumentos históricos e artísticos) como referência funda-
mental. Diferentemente dos costumeiros atlas geográficos ou históricos (também editados pela 
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FENAME), o livro, com proposta considerada pioneira, reunia e difundia informações sobre bens 
culturais que compunham o patrimônio histórico e artístico nacional, em uma seleção voltada 
fundamentalmente para sua dimensão arquitetônica, somada por vezes aos bens escultóricos e 
pictóricos integrados às edificações. Estruturado em torno de nove unidades, o Atlas tinha oito de-
las voltadas para os monumentos produzidos até o século XIX, sendo a última unidade reservada 
à arquitetura contemporânea (século XX). Em conexão com as divisões político-administrativas 
então vigentes, o critério de organização das oito principais unidades era geográfico, agrupando as 
unidades da federação por região. O Atlas teve outras duas edições: uma em 1980 e outra em 2008 
(esta última promovida diretamente pelo IPHAN). Consideradas as características dessas publica-
ções (sobretudo o material fotográfico nelas contido), bem como o contexto histórico das edições, 
a comunicação proposta será guiada pelas seguintes questões: em que medida o Atlas pode ser 
compreendido como um espelho fiel das perspectivas de preservação e do acervo patrimonial 
consolidados na gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade? Tendo em vista os debates que então 
se desenhavam no campo do patrimônio cultural, no Brasil e em outros países, de modo a ampliar 
a abrangência do que deveria ser patrimonializado e alcançar de forma mais efetiva a produção de 
distintos grupos sociais, é possível detectar mudanças significativas entre as edições? E, em especial: 
que chaves de interpretação o material fotográfico propicia a este respeito?

Diego Finder Machado
• Pensar sobre o vandalismo: os ataques contra o patrimônio cultural e as possibilidades de 

investigação no campo da História
Na contemporaneidade, temos observado um processo de reencantamento pelo passado e pelos 
seus vestígios ainda presentes em nosso cotidiano. Frente ao que alguns pensadores chamaram de 
“crise do futuro”, o presente vem ocupando uma posição hegemônica em nossas experiências de 
tempo. Contudo, trata-se de um presente que procura, insistentemente, enraizar-se em um pas-
sado apropriado às suas ansiedades, em uma tentativa de barrar a efemeridade dos nossos dias. 
O receio do esquecimento tem impulsionado a defesa de um “dever de memória”, o que no cam-
po das políticas de patrimônio cultural tem se manifestado na obrigação de proteger e preservar 
patrimônios de tipologias cada vez mais diversificadas. Esta centralidade da questão patrimonial 
impulsionou uma série de estudos desenvolvidos em diferentes campos do conhecimento. Nes-
te debate, os historiadores, em sua interpretação crítica do passado e dos vestígios pelos quais 
se busca informações sobre este passado, têm contribuído de forma significativa. No entanto, os 
ataques contra o patrimônio cultural, especialmente os ataques intencionais comumente estig-
matizados de “vandalismo”, constituem ainda uma temática pouco explorada, especialmente no 
Brasil. Diante disto, esta comunicação visa abrir uma problematização sobre o vandalismo contra 
o patrimônio cultural, buscando propor algumas possibilidades de investigação no campo da His-
tória. Tal discussão parte de premissas teóricas e metodológicas que fundamentam uma pesquisa 
de doutorado em andamento junto ao Programa de Pós-Graduação em História da UDESC. Esta 
pesquisa versa sobre a história das sensibilidades em relação ao passado da cidade de Joinville-SC, 
por meio da interpretação de práticas e representações relacionadas aos ataques contra o patrimô-
nio cultural. Argumenta-se que vivenciamos na contemporaneidade a construção de uma “ordem 
patrimonial”. Esta expressão se refere a uma ética em relação ao dever de garantir a transmissão 
dos bens culturais; ao alinhamento aos imperativos de uma nova “ordem do tempo”; bem como 
o desejo de uma ordem estética em que se possa escamotear o que é considerado feio, sujo, dete-
riorado. Em todos estes sentidos, os ataques ao patrimônio cultural são subversões de uma ordem 
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desejada, enfrentamentos às maneiras convencionais pelas quais determinadas sociedades se rela-
cionam com a presença do passado e, em termos mais gerais, às prescrições que definem as regras 
de convívio nestas sociedades. Ao investigar estas apropriações subversivas, pode-se compreender 
melhor a pluralidade de funções que os bens culturais seguiram desempenhando após a sua pa-
trimonialização pela ação de agentes políticos, bem como as maneiras pelos quais foram inseridos 
no cotidiano vivido.

Elisa Paletti Pomari (Unicamp)
• Retratos industriais: F. Matarazzo & Cia Industriaes.

Desde sua criação, na primeira metade do século XIX, a fotografia ganhou cada vez mais espaço 
como uma das principais formas de expressão visual. Até o ponto de poder ser considerada, em 
seus diversos tipos e através de diversos veículos, uma das formas mais amplamente utilizadas. 
Estabelecida no Brasil de maneira sistemática antes da indústria, a imagem fotográfica torna-se 
documentadora de todo o processo de industrialização. 
Ao observarmos algumas imagens das indústrias podemos observar uma tradição de separação e 
tensão entre os avanços industriais e o trabalho, que são colocados em campos opostos pela foto-
grafia. O discurso dos industriais através delas parece ser o de que a indústria brasileira é composta 
por homens visionários com grandes ideias e máquinas de tecnologia avançada, enquanto os tra-
balhadores seriam uma apenas contingência temporária, pois seu grande objetivo seria a obsoles-
cência do trabalho humano. Estes têm em sua representação fotográfica, mesmo as produzidas ao 
longo do século XX, uma linguagem muito próxima a etnografia ou ao registro de ofícios. Sem nem 
mesmo contar com a individualização, mais comum naquelas imagens do século.
Este trabalho aponta algumas possibilidades de análise, a partir do horizonte teórico dos estudos 
sobre cultura visual, da tradição de representação do espaço de produção fabril e dos trabalhado-
res industriais nas décadas iniciais do século XX, visto que esta colabora para a construção de uma 
memória ao tornar a representação destes espaços, sujeitos e relações sociais materialmente pere-
ne, reprodutível e circulante. Tendo como ponto de partida o álbum F. Matarazzo & Cia Industria-
es, pretende-se observar as disputas e discursos, e sua possível influência na construção da imagem 
dos trabalhadores e do trabalho por diversos outros grupos sociais; a influência dos industriais na 
criação desta tradição, posto que, muitas vezes, foram os patrocinadores e poderiam determinar 
especificidades das imagens; bem como à importância que os próprios trabalhadores davam à sua 
imagem fotografada e suas próprias intenções e criações nesta representação; além das possíveis 
influências dos fotógrafos neste processo.

Alexandre dos Santos Villas Bôas (Universidade Federal do Pampa)
• A Formação e Consolidação do Patrimônio Cultural de Jaguarão (RS).

Esta pesquisa tem como objetivo geral estudar o processo de constituição do patrimônio histórico 
da cidade de Jaguarão dentro do contexto de urbanização, analisando as formas de planejamento 
ao longo de sua história para dar subsídio à formulação de um paradigma que contemple a relação 
patrimônio histórico e desenvolvimento. A cidade de Jaguarão localiza-se no extremo sul do esta-
do do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, distando cerca de trezentos e oitenta quilô-
metros de Porto Alegre e quatrocentos e dez quilômetros de Montevideo. Sua localização privile-
giada foi um dos motivos que levaram a instalação de um acampamento militar no ano de 1802, 
que tinha o objetivo de defender o avanço português em direção ao Rio da Prata e determinar os 
limites com a coroa espanhola ao longo de toda a fronteira oeste da então Província de São Pedro. 
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Ao final do século XIX, a cidade possuía um acúmulo de excedente de capitais que possibilitou o 
remodelamento do centro urbano com a construção de ruas e praças ao estilo eclético importado 
da Europa, notadamente de influência francesa. No ano de 2009, uma parceria entre a Prefeitura 
Municipal e o IPHAN possibilitou a contratação de um projeto de revitalização das ruínas de uma 
antiga enfermaria militar, a qual era tombada desde 1990 e tinha grande significado para a memó-
ria coletiva da comunidade. Tal projeto foi o que tornou conhecida a cidade, nacionalmente, pelo 
patrimônio edificado e culminou com o tombamento do centro histórico pelo IPHAN, em razão 
de seu conjunto histórico e paisagístico e também da ponte internacional Barão de Mauá como 
primeiro tombamento binacional do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) no ano de 2012. Com 
o tombamento realizado, a cidade de Jaguarão passou a ocupar lugar de destaque nas ações de 
preservação do IPHAN sendo incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destina-
do às cidades históricas, o chamado PAC-Cidades Histórica, com a destinação de quarenta milhões 
de reais para a preservação dos prédios que estão sendo aplicados desde 2013. Estes recursos estão 
movimentando a economia da cidade e criando um novo mercado de restaurações de prédios 
e orientando novas políticas de intervenção no centro urbano, com o viés da preservação patri-
monial e incremento do turismo e economia. Após esta consolidação na questão patrimonial em 
relação ao valor da preservação e sua importância para a história da cidade e ao capital que está 
sendo empregado na área, impõe-se o estudo do planejamento urbano através de sua história e, na 
atualidade, problematizar a relação entre patrimônio cultural e desenvolvimento.

Monalisa Freitas Viana
• Conjunto Histórico e Arquitetônico da Cidade de Viçosa do Ceará: sobre a produção de um 

patrimônio cultural
Tomando o patrimônio cultural como objeto de estudo da História, discutimos acerca do processo 
de patrimonialização de um trecho da cidade de Viçosa do Ceará, no que diz respeito à trajetória 
de atribuição de valores, em âmbito oficial, com vistas ao seu reconhecimento enquanto patrimô-
nio nacional. Localizada no Planalto da Ibiapaba, a cidade dista 350 km da capital cearense, Fortale-
za. Ocupa sítio onde, em 1700, foi estabelecida a Aldeia de Nossa Senhora da Assunção, resultante 
dos trabalhos de padres da Companhia de Jesus, enquanto agentes da colonização. Erigida a Vila 
Viçosa Real d’América (1759), tal organização social foi submetida a uma administração secular, o 
Diretório, sob a qual a convivência entre nativos e colonos seria intensificada. Em1882, tal vila foi 
elevada à categoria de cidade. Ao longo desse percurso histórico, alguns bens referentes às diversas 
temporalidades foram legados à configuração daquela ocupação urbana. Nesse domínio, a Igreja 
de Nossa Senhora da Assunção, fundada em conjunto com a homônima aldeia jesuítica, foi inscrita 
em Livro de Tombo do IPHAN (2002), tendo em vista aspectos artísticos atribuídos à edificação. A 
área que a circunda, em 2003, foi inscrita no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, sob a 
denominação de Conjunto Histórico e Arquitetônico. O Conjunto carrega em si a ideia de um pro-
cesso intencional de elaboração de um bem cultural a ser protegido. Nessa urdidura, cabe identifi-
car os elementos que o integram, bem como seguir os percursos que os ressignificam. O ponto de 
partida? O título que passa a designar aquele trecho delimitado. Focalizando a ação seletiva ineren-
te às práticas de preservação, analisamos a documentação expedida no decorrer dos trâmites pro-
cessuais do tombamento: ofícios, memorandos, pareceres técnicos, atas de reuniões do Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural, bem como o Estudo para Tombamento Federal do Conjunto 
Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Viçosa do Ceará (4ª Superintendência do IPHAN CE/PI). 
Nossas fontes nos direcionam à visualização de um processo de apropriação dos bens, por parte da 
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instituição de proteção. As motivações que fundamentam o aval oficial giram em torno de valores 
urbanísticos, arquitetônicos, históricos e paisagísticos, os quais são alternados, somados, negados 
ou substituídos, ao passo da tramitação. Formando uma trama que os ampara e justifica, carac-
terísticas ambientais relacionadas à geomorfologia e vegetação, assim como a própria narrativa 
histórica do local são, também, trazidas à tona no discurso. E quanto aos usos e significados que os 
habitantes atribuem a tais vestígios? No rol documental, raras são as referências quanto às formas 
de apropriação por parte da população local. Qual seria, pois, o sentido do patrimônio cultural?

Raimundo Aterlane Pereira Martins (Professor Efetivo - Instituto Federal do Ceará)
• Discursos e práticas na patrimonialização da memória: recortes do caso de senador pompeu 

– ce.
Este trabalho resulta de um olhar específico sobre as fontes da pesquisa documental realizada para 
a dissertação de mestrado intitulada Das Santas Almas da Barragem à Caminhada da Seca: projetos 
de patrimonialização no Sertão Central Cearense (1982 – 2007), sob a orientação do Professor Dr. 
Antônio Gilberto Ramos Nogueira, realizada no Programa de Pós-Graduação em História Social – 
UFC. No contexto dos projetos de patrimonialização, estudados no caso de Senador Pompeu, as 
evidências demonstraram três distintas conjunturas onde foi possível identificar discursos e práti-
cas peculiares aos sujeitos que efetivaram os jogos sociais de esquecimento e lembrança em busca 
da constituição efetiva de uma memória hegemônica. Dada a diversidade de fontes documentais 
encontradas na pesquisa, aqui se faz a escolha específica e pontual de alguns destes tantos docu-
mentos, nem sempre tratados detidamente na aludida dissertação, mas que mantém afinidades 
específicas com a temática deste Simpósio, justificativa da sua escolha e abordagem aqui apresen-
tada. É o caso do cruzeiro do Cemitério da Barragem, ou melhor, dos cruzeiros e da significação 
dada a cada um deles pelos distintos sujeitos em contextos também diversos. Este episódio parti-
cular nos permite evidenciar as oscilações de discursos e práticas na constituição do patrimônio 
cultural a partir dos processos de valoração, seleção, evidência e silenciamentos que são próprios 
do jogo patrimonial. Outro caso a que nos deteremos em análise é o discurso específico do Turis-
mo, apropriado e compartilhado ao longo dessa trajetória, particularmente na década de 1990 e 
nos anos iniciais do século XXI, por estes distintos sujeitos, a despeito do conflito existente entre 
os mesmos, como integrante e justificativo da causa patrimonial. Acredita-se a partir deste estudo 
contribuir para a compreensão dos discursos patrimoniais hegemônicos e sua efetiva materializa-
ção por meio das práticas de patrimonialização da memória, considerando, para tanto, a necessá-
ria e eficaz análise da historicidade destes processos.

Leila Bianchi Aguiar (Unirio)
• O Programa de Revitalização das Cidades Históricas e o Turismo (1973-1979)

Criado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), o Programa de 
Revitalização das Cidades Históricas (PCH) tinha como meta principal a preservação e o desen-
volvimento econômico de alguns dos conjuntos urbanos brasileiros patrimonializados. As ações 
implementadas pelo programa serão analisadas como parte de um fenômeno mais amplo da his-
tória recente da preservação do patrimônio cultural brasileiro, o estímulo à transformação dos 
conjuntos urbanos preservados em atrações turísticas.

Daniela Carvalho Sophia (Analista em Ciência e Tecnologia)
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• Por uma história da gestão de Renato Soeiro à frente do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional- notas de pesquisa
Neste artigo objetivamos apresentar alguns resultados parciais acerca do levantamento de dados 
sobre a gestão de Renato Soeiro à frente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal – IPHAN, feito no âmbito da pesquisa intitulada “Políticas de preservação do patrimônio: uma 
análise dos processos de tombamento”. Os documentos encontrados foram classificados para faci-
litar a análise e, em seguida, todos os dados que apresentaram importância para compreensão do 
período de atuação de Soeiro, bem como da participação dos Conselheiros nas reuniões presididas 
por ele.

Leonardo Civale (Universidade Federal de Viçosa)
• Sobre Luzes e Sombras - A reconstrução da paisagem cultural da Praça XV de Novembro no 

centro histórico da cidade do Rio de Janeiro (1982-2008).
Em um mundo marcado pela velocidade de circulação de mercadorias, pessoas e, sobretudo do 
capital, não há como escapar de uma sensação de um tempo presente que se eterniza. No entanto, 
a despeito da unificação de mercados e da construção de uma economia mundial, presenciamos 
no período histórico que vai do final do século XX ao início do século XXI, a importância, cada vez 
maior, da memória, da história, do passado e das recordações individuais e coletivas. Essa força 
historicista tem desejado e orientado a conservação e transmissão de um patrimônio cultural co-
mum de cunho material ou imaterial. Deste modo, podemos identificar por parte de autoridades 
governamentais, pela da ação política de camadas de intelectuais, ou através da pressão de grupos 
identitários, uma espécie de obsessão memorialista, cujo objetivo consciente ou não, é a preserva-
ção da identidade de uma determinada comunidade. O desejo de conservação e preservação teria 
aumentado na medida em os diferentes grupos de pressão e as camadas intelectuais desconfiariam 
dos projetos de futuro, das promessas do desenvolvimento econômico e das dádivas dos diferen-
tes modelos de utopias comunitárias. No entanto, na discussão sobre o que se deve conservar e 
preservar, não é a memória e a identidade histórica dos grupos subalternizados, mas sim aquelas 
de grupos dominantes com forte capacidade de exercer pressão social e coletiva. O presente tra-
balho se debruça sobre um exemplo concreto, a revitalização de uma praça no coração do centro 
histórico da cidade do Rio de Janeiro e procura refletir sobre o papel fundamental da preservação 
do patrimônio cultural material ou intangível como um instrumento de preservação da identidade 
histórica e cultural dos diferentes grupos que dividem o espaço urbano. O trabalho pretende assim 
revelar como os interesses políticos e culturais de determinados grupos podem iluminar alguns 
objetos de valor cultural e afetivos, mas, ao mesmo tempo produzir sombras outros tantos que são 
fundamentais para a memória coletiva de grupos com menor poder de pressão e representação 
social. Ao se ocupar do exemplo recente do processo de revitalização do centro da cidade do Rio 
de Janeiro, o artigo tema intenção de destacar a importância da discussão do patrimônio cultural 
como política pública.

Denis Pereira Tavares (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Tombamento de conjuntos urbanos em Minas Gerais: negociação e conflito em torno da 

preservação do “patrimônio nacional”.
Durante a chamada “fase heróica” do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 
que corresponde ao período no qual Rodrigo Melo Franco de Andrade assumiu a direção deste 
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órgão (1937-1967), houve uma concentração das ações de preservação e de tombamentos em Mi-
nas Gerais. No ano de 1938, logo após a implementação do decreto-lei n° 25, de 30 de novembro 
de 1937, os conjuntos arquitetônicos e urbanísticos de São João del-Rei, Ouro Preto, Tiradentes, 
Mariana, Diamantina e Serro, foram tombados e “consagrados” como referência da formação his-
tórica e cultural brasileira. Nas décadas seguintes foram incluídos nos livros do Tombo também os 
conjuntos de Congonhas (1941) e Sabará (1965). Os conjuntos arquitetônicos e urbanísticos das 
cidades mineiras tombadas passaram por uma espécie de “regime especial de preservação”, base-
ado no rígido controle das fachadas de suas edificações, bem como na imposição de condições de 
uso e conservação de sua paisagem urbana. Os aspectos visuais, “fachadistas” e de monumenta-
lidade estiveram em primeiro plano nos critérios de seleção e restauração dos bens patrimoniais. 
Desse modo, os agentes do Serviço de Patrimônio trataram estas cidades como um objeto estéti-
co a ser preservado, buscando manter certas características homogêneas que transmitissem uma 
perspectiva de “unidade”, “harmonia” e “ambiência” em seus sítios urbanos. A patrimonialização 
dos conjuntos urbanos mineiros suscitou questionamentos, discordâncias e também uma série de 
dúvidas acerca de quais procedimentos deveriam ser adotados pelas municipalidades. Além disso, 
a inclusão de objetos que até então não eram reconhecidos como “patrimônio” gerou estranheza, 
conflitos de interesses e de valores e nem sempre obteve o consentimento dos habitantes locais. 
Procuramos, neste trabalho, abordar essas situações de negociação e conflito em torno da conser-
vação e gestão dos bens patrimoniais entre os técnicos do Serviço do Patrimônio e os agentes lo-
cais. Indagamos se o projeto de construção do “patrimônio histórico e artístico nacional” adquiriu 
ressonância simbólica no conjunto da população, transcendendo as fraturas e os conflitos sociais 
entre classes, etnias e grupos, servindo então como substrato para integrar e unificar uma identi-
dade nacional.

Raphaela Maciel Correa (UFJF)
• Turismo Cultural no Brasil: uma abordagem histórica à luz de Michel Parent (1966-1967).

Compreender historicamente as iniciativas de proteção e valorização do patrimônio cultural brasi-
leiro no âmbito do desenvolvimento turístico e econômico é o objetivo principal do estudo a partir 
do qual desenvolvemos o presente artigo. 
Para tanto, lançamos mão de uma contextualização do período de planejamento, institucionali-
zação e profissionalização do turismo no Brasil, que tem como marco histórico a publicação do 
Decreto-Lei 55 de 1966, o qual institui a política nacional de turismo na medida em que cria o 
Conselho Nacional de 
Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), por sua vez, responsáveis pela 
criação do Sistema Nacional de Turismo, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores. 
Logo, nos dedicamos a analisar o relatório do perito francês Michel Parent que, em missão pela Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), realizou visitas ao país 
em 1966 e 1967, a fim de tratar das relações de cooperação entre esta Organização e o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) com vistas à promoção da cultura brasileira 
e sua valorização pelo turismo, bem como à preservação dos conjuntos históricos e monumentos 
protegidos por essa Instituição e reconhecidos por aquele organismo que lhes confere importância 
mundial. 
Tal fonte documental foi publicada em francês pela UNESCO em março de 1968, traduzida e edi-
tada pela Coordenação-Geral de Pesquisa, Documentação e Referência (Copedoc) do IPHAN em 
2008. Através deste caminho analítico buscamos refletir sobre alguns desafios para a efetivação de 
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políticas 
preservacionistas integradas ao turismo com vistas à sustentabilidade econômica do patrimônio 
cultural, proporcionando, desta maneira, a abertura de um diálogo com o objeto de pesquisa do 
projeto de tese da presente autora: o “Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas 
do Nordeste, com sua Utilização para Fins Turísticos” (1972-1977), implementado pelo governo 
brasileiro por meio do Ministério do Planejamento em articulação com os estados e outros órgãos 
federais - como o IPHAN, a EMBRATUR e a Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Po-
lítica Urbana (CNPU) - tendo sido ampliado posteriormente para a região sudeste (RJ, ES e MG). 
Neste percurso, procuramos identificar disputas ideológicas que conduzem a construção de di-
vergentes narrativas, imagens, funções e valores atribuídos ao patrimônio pelas indústrias cultural 
e turística, de modo a intervir diretamente nas leituras que fazem os diferentes atores do turismo 
(comunidades locais, visitantes, poder público, empresários do setor) sobre as cidades históricas.

091. Marxismo e História: Lugares Temáticos, Desafios Teóricos
Coordenação: Eurelino Teixeira Coelho Neto e Virginia Fontes

Resumo: Organizado pelo Grupo de Trabalho Marxismo e História, o Simpósio propõe um espaço 
de intercâmbio crítico entre pesquisadores cujas investigações incorporam e desenvolvem ques-
tões teórico-metodológicas formuladas a partir da perspectiva marxista ou em diálogo com ela. A 
intenção é reunir e debater experiências de pesquisa que compartilham problemáticas marxistas 
que, no entanto, são desdobradas num universo temático amplo. Como em edições anteriores, 
propomos um ambiente de diálogo envolvendo estudiosos de fenômenos diversos: as diferentes 
modalidades de dominação (coercitivas e consensuais) e resistência, experiências organizativas e 
práticas culturais de grupos sociais dominantes e subalternos, formas de exploração do trabalho e 
de apropriação da riqueza, produção intelectual e teórica. As pesquisas desenvolvidas pelos mem-
bros do GT abordam temas como partidos políticos, imprensa, intelectuais, ditadura, luta armada 
ou as formas do capitalismo, mas o simpósio alarga deliberadamente o escopo. Ao acolher estudos 
marxistas provenientes de diferentes lugares temáticos, o simpósio faz com que emerjam, como 
desafios, problemas teóricos e metodológicos que não costumam ser privilegiados em outros espa-
ços acadêmicos. A concepção materialista e dialética segundo a qual os sujeitos humanos fazem a 
história, mas não em condições escolhidas ou controladas por eles, impõe ao conhecimento da his-
tória a tarefa de pesquisar simultaneamente a atividade humana e as condições em que ela se dá, 
articulando na análise as dimensões subjetiva e objetiva. A concepção carrega o método consigo. 
Não se trata de antecipar respostas e sim, ao contrário, de formular perguntas cruciais para a com-
preensão da experiência humana no tempo, com toda a sua diversidade. Deriva daí a centralidade 
do conceito de luta de classes, que vincula as formas da história e seu movimento às condições 
fundamentais de produção e reprodução da vida social. Em todos os lugares daquela experiência 
humana no tempo é pertinente interrogar sobre os nexos entre os acontecimentos históricos sin-
gulares, que o historiador toma como seus objetos, e o conjunto de relações sociais que produzem 
o terreno histórico sobre o qual os fatos se dão.
Justificativa: O Grupo de Trabalho História e Marxismo procura congregar historiadores e pesqui-
sadores dedicados a analisar contribuições teóricas no âmbito do marxismo e/ou processos histó-
ricos e sociais relacionados aos referenciais teóricos do marxismo (proposta aprovada em Plenária 
da ANPUH, 2007, São Leopoldo-RS).
Participamos ainda, com programação própria, desde 2006, alternadamente, de Simpósios Regio-
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nais da ANPUH no Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Goiás e do Paraná. Desta for-
ma, desde 2006 o Grupo de Trabalho História e Marxismo vem cumprindo as exigências formais, 
organizando simpósios temáticos nos encontros regionais de vários estados. Nestes eventos con-
tamos com a participação de professores/pesquisadores de vários estados (sobretudo Paraná, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais), de modo que o GT História e Marxismo 
vem se consolidando como um espaço de intercâmbio e diálogo profícuo. O Grupo de Trabalho 
História e Marxismo é responsável ainda pela edição da Revista História & Luta de Classes, com pu-
blicação periódica semestral ininterrupta desde 2005, tendo já 18 edições publicadas, vasta circula-
ção e abrangência nacional Além disso seus membros colaboram com inúmeras revistas nacionais 
e internacionais, além de atuarem no Ensino de Graduação e Pós Graduação em todos os níveis.

Flávio Henrique Calheiros Casimiro (Instituto Federal do Sul de Minas Gerais)
• Globalização e o Capital-Imperialismo: a articulação de organizações patronais latino-

americanas em rede associativa, nos anos de 1990.
A proposta deste estudo, que parte de pesquisas desenvolvidas para tese de doutorado, tem como 
objetivo fundamental analisar as estratégias de organização e articulação da burguesia Brasilei-
ra e sua inserção no quadro do capitalismo mundializado, a partir dos anos 1990. Nesse sentido, 
buscamos levantar as formas de atuação das classes dominantes de uma série de países da Amé-
rica Latina a partir de sua mobilização em “aparelhos privados de hegemonia”. Nossa intenção 
é compreender a natureza da articulação existente entre uma série de organizações privadas de 
caráter patronal atuantes em diversos países latinoamericanos, rastreando suas conexões com a 
instituição estadunidense Center for International Private Enterprise (CIPE). Essa instituição filiada 
à Câmara de Comércio dos EUA e financiada pelo National Endowment for Democracy (NED), 
pela US Agency for International Development e por fontes privadas, desenvolveu projetos com 
o objetivo de difundir, organizar e pressionar pela implantação de políticas de caráter neoliberal, 
através da estruturação de uma rede associativa de organizações patronais nacionais e regionais 
(no caso da América Central) em diversos Estados latinoamericanos. As organizações das classes 
burguesas na América Latina, com suas estratégias e mecanismos de atuação, constituem-se uma 
temática ainda relativamente pouco explorada nas ciências sociais. Entretanto, inserem-se em um 
importante processo histórico e social fundamental para a compreensão do desenvolvimento da 
dominação capitalista e do capital-imperialismo na América Latina. Metodologicamente a análise 
parte da investigação documental e revisão bibliográfica, tendo como aporte teórico autores con-
sagrados da tradição marxista como Antônio Gramsci e Nicos Poulantzas. Sem embargo, a partir 
da análise dessa articulação burguesa, as discussões passam por reflexões teóricas acerca da relação 
entre Estado e sociedade civil na estruturação da dominação de classe. Por fim, nossa proposta 
busca apresentar algumas das estratégias materiais e simbólicas adotadas por essas organizações e 
agentes para a naturalização e universalização de seus interesses de acumulação, bem como suas 
ações propositivas e organizativas voltadas à precarização do trabalho, desarticulação de sindica-
tos e movimentos sociais, inserindo essas discussões ao quadro de globalização e reestruturação 
produtiva no capitalismo mundializado.

Diego Martins Dória Paulo
• A “Plataforma Democrática”: apontamentos sobre um intelectual orgânico do capital-

imperialismo no Brasil
Esta pesquisa versa sobre a “Plataforma Democrática”. A iniciativa, levada a cabo em conjunto pelo 
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Instituto Fernando Henrique Cardoso e pelo Centro Edelstein desde 2004, tem como objetivo ex-
presso a “expansão e defesa da democracia no Brasil e toda América Latina”. Por meio de palestras, 
seminários e congressos, assim, a “Plataforma Democrática” busca difundir, por todo território la-
tino-americano, um ideal bem específico de democracia.
De caráter inicial, este trabalho é motivado por perguntas como: que tipo de democracia é preco-
nizado por essa organização? A que interesses ele serve? Para melhor compreender a empreitada, 
pois, buscamos analisar as palestras proferidas no Brasil e restante da América Latina pelos institu-
tos referidos, disponibilizadas em seu sítio virtual. Realizadas em conjunto por técnicos - sociólogos, 
economistas, historiadores - e empresários - executivos de multinacionais brasileiras e de países do 
Norte - os encontros, realizados em instituições associadas em diversos países do continente, ver-
sam, dentre outros assuntos, sobre um modelo de governo ideal para a assegurar a “estabilidade e o 
desenvolvimento” da região. Nesse sentido, consideramos a “Plataforma Democrática” como ação 
de intelectuais orgânicos coletivos que se mostra funcional para assegurar os interesses do capital-
-imperialismo, brasileiro e estrangeiro, na América Latina. Por conseguinte, a “estabilidade” é aqui 
considerada como algo necessário para a realização de negócios; sendo o desenvolvimento desses 
o objetivo último do projeto em análise. Tendo esse horizonte de pesquisa, buscar-se-á relacionar o 
regime político preconizado à expansão capitalista contemporânea. Verificar-se-á, também, como 
a política burguesa pode se tornar uma gestora de conflitos e mantenedora da ordem, tal como 
apontado por Marx em suas obras históricas.

João Márcio Mendes Pereira (UFRRJ)
• Banco Mundial: agenda política e manejo do ajuste estrutural (1980-2014)

O artigo analisa a agenda política do Banco Mundial implementada entre 1980 e 2014, centrada no 
ajuste estrutural das economias nacionais em clave neoliberal, com ênfase para a América Latina. 
Argumenta-se que tal agenda se renovou ao longo do período, tornando-se cada vez mais politi-
zada, abrangente e intrusiva nos Estados clientes. Com base na documentação do próprio Banco 
Mundial, evidencia-se a coerência entre a sua agenda política e a distribuição setorial e regional da 
sua carteira de empréstimos.

João Paulo de Oliveira Moreira (Universidade Federal Fluminense)
• O Capital-Imperialismo brasileiro: A atuação do BNDES na Pan-Amazônia (2003-2014)

Este trabalho buscará apresentar o processo de inserção do Brasil no conjunto de países capital-im-
perialistas em âmbito mundial, o que, de um lado, representa um salto na escala de acumulação 
das frações dominantes do capital nacional (e associado ao capital forâneo) e, por outro, signi-
fica consequências dramáticas aos povos tradicionais, com a devastação ambiental e de modos 
de vida e culturas milenares.Logo, será necessário compreender a ação do BNDES entre os anos 
2003-2014,considerado aqui a principal agência potencializadora desta inserção brasileira, para 
tentar reconstruir os caminhos desta internacionalização do Estado brasileiro, que acabaram por 
assumir contornos incisivos durante os governos Lula e Dilma Rousseff do PT.

Vicente Neves da Silva Ribeiro (Universidade Federal da Fronteira Sul)
• Aproximações sobre a “siembra petroleira” na Venezuela bolivariana (2003-2013): a 

condição rentística em questão
A presente comunicação visa apresentar as primeiras aproximações sobre os processos de distri-
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buição e circulação da renda petroleira na Venezuela no período 2003 a 2013. Esta delimitação 
enfoca o período do governo Hugo Chávez iniciado após o fim da paralisação petroleira e o início 
do controle de câmbio. Estes anos se caracterizam por um aumento da arrecadação fiscal petro-
leira e uma participação ativa da Petróleos de Venezuela (PDVSA) no financiamento de programas 
sociais. Destaca-se igualmente a retomado do projeto de “siembra petroleira”, característica perene 
do nacionalismo petroleiro e agora retomado no contexto de emergência de uma perspectiva so-
cialista. O período em questão foi marcado pela entrada de grande volume de divisas oriundas da 
exportação de petróleo. Apresenta-se nesta comunicação uma reflexão sobre os principais traba-
lhos realizados sobre o tema, enfatizando especialmente o papel das instituições responsáveis pelo 
fornecimento de divisas e das importações. Tais pesquisas aportam elementos para identificar os 
mecanismos de apropriação da renda petroleira por diversos setores da classe dominante, especial-
mente as transnacionais e o setor importador. Desta forma, busca-se compreender as mudanças 
e permanências na condição rentística, característica da Venezuela petroleira, durante o processo 
bolivariano.

Rafael de Paula Fernandes Mateus (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• O Consenso de Washington e as propostas do Banco Mundial para a reforma do Estado em 

perspectiva política (1989 – 1997)
Durante a década de 1980, no contexto da crise da dívida latino-americana, os programas de refor-
ma do Estado empreendidos pelo Banco Mundial incidiram sobre os âmbitos macroeconômico, 
fiscal e algumas áreas da política social. O aporte teórico neoclássico foi responsável por alicerçar 
as reformas, enfatizando o papel do mercado na promoção da boa economia. Nesse processo, 
o Estado foi alvo de um processo de liberalização, que desagregou e privatizou os mecanismos 
de intervenção econômica, em prol de um “Estado mínimo”. No ocaso da década, os principais 
responsáveis pela reestruturação capitalista neoliberal reuniram-se, elaborando o pacote que fi-
cou conhecido como Consenso de Washington. Como um dos atores principais do processo de 
liberalização econômica, o BM não tardou em delinear diretrizes, apontando quais seriam as novas 
atribuições estatais no campo econômico. A organização elaborou o que denominou como “enfo-
que amistoso com o mercado”, no qual o Estado deveria apoiar e criar condições para a atuação do 
mercado. Paralelamente, o Banco estabeleceu a forma pela qual as reformas estruturais deveriam 
ser conduzidas através da categoria de “governança”. O Consenso de Washington e as prescrições 
do Banco continuaram dando o tom das reformas políticas e econômicas durante a década de 
1990. Contudo, em meados desse período, a eclosão de sucessivas crises nos “mercados emergen-
tes” trouxe consigo profundos questionamentos à ordem política vigente. A resposta a tal quadro 
foi maior contundência no ajuste macroeconômico e um conjunto de reformas institucionais, as 
quais complementassem as reformas levadas acabo até então. O Baco Mundial elaborou o que 
seria a “segunda geração de reformas”. Essa última consistiria em uma alteração no programa re-
formador, trazendo o Estado de volta à cena do desenvolvimento e colocando em pauta a questão 
referente à eficiência da gestão pública; o Estado não deveria ser “mínimo”, mas “efetivo”, comple-
mentando o mercado. Diante dessas questões, nosso objetivo é estabelecer uma análise de como 
o Banco Mundial tratou a reforma do Estado durante a década de 1990. Em consonância com tal 
questão, procuraremos averiguar a superação, ou não, por parte da organização, do primeiro pa-
cote de reformas. A hipótese central é a de que o a pauta da reforma do Estado forjada no início 
da década de 1990 se manteve na agenda do Banco, apesar das alterações conjunturais. Durante o 
período em análise ocorreu à ampliação do próprio mandato do Banco e dos âmbitos incorpora-
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dos no pacote reformador, aumentando as áreas de atuação e sofisticando os mecanismos de in-
tervenção. O ajuste macroeconômico foi complementado e aprofundado através da incorporação 
da governança/reforma institucional, a qual ocorreu através da adoção do neoinstitcuionalismo.

Rejane Carolina Hoeveler
• “Elites orgânicas transnacionais e aparelhos privados de hegemonia no plano internacional”

A comunicação pretende apresentar o conceito de elite orgânica, de René Dreifuss, cunhado a par-
tir de referencial teórico em Gramsci, Poulantzas e Miliband, relacionando-o com a proliferação, no 
último quartel do século XX, de aparelhos privados de hegemonia – entidades privadas que atuam 
internacionalmente, como a Comissão Trilateral.

 Aruã Silva de Lima (Universidade Federal de Alagoas)
• A questão racial entre comunistas: os casos de Edison Carneiro e Otávio Brandão.

A presente comunicação tem como objetivos evidenciar as múltiplas possibilidades que o debate 
sobre a questão racial adquiriu no movimento comunista internacional (MCI) e, especificamente, 
analisar suas respectivas expressões no Brasil da década de 30 do século XX.A premissa fundamen-
tal a partir da qual se desdobra este trabalho é aquela que supõe,no MCI, uma ampla plêiade de 
formas e conteúdos interpretativos. Recusa-se, para fins deste trabalho,qualquer leitura homoge-
neizadora da atividade comunista do período de 1919 a 1943, quando vigiu a Internacional Comu-
nista(Comintern).A partir desta perspectiva descortinam-se novos cenários de questionamentos 
ao historiador tais como as atividades ditas auxiliares dos comunistas na direção da revolução 
mundial.Apesar dos comunistas terem posto como centro de sua atividade a construção de alian-
ças entre trabalhadores com o fito de subverter a ordem capitalista,outras atividades também 
foram empreendidas, tais como o enfrentamento ao racismo. A partir de idéias veiculadas ainda 
na II Internacional,os comunistas das décadas de 20 e 30 aceitaram, em geral, o argumento de que 
destruir o racismo contemporaneamente seria também uma tarefa revolucionária.Este consenso 
no âmbito do MCI foi forjado ao longo das décadas de 10 e 20,incorporando argumentos derrota-
dos de militantes da II Internacional,e,ao mesmo tempo,terminou forjando um amplo campo de 
análise sobre o fenômeno do racismo a partir de um prisma marxista,aqui entendido como campo 
diverso de abordagens e conclusões.Às infinitas nuances do MCI devem ser somadas as intermi-
náveis distinções e especificidades que os debates raciais adquiriram em cada confim do mundo.O 
tema central,portanto,desta comunicação é uma caracterização das nuances da discussão racial 
no – e a respeito do – Brasil por dois comunistas do Partido Comunista do Brasil, parte do MCI.
Édison Carneiro e Otávio Brandão compuseram, ao longo da década de 30, importante porção 
dos esforços de comunistas brasileiros em debater a questão racial no Brasil.O resultado político 
das reflexões de Carneiro e Brandão,as diferentes conclusões a que chegaram quando mobilizaram 
o repertório analítico cominterniano e suas relações com variados grupos políticos da Comintern 
e internacionais de outras matrizes ideológicas de esquerda,permitem um diagnóstico complexo 
acerca da relação que os comunistas tiveram com a questão negra.Os casos de Brandão e Carneiro 
foram replicados,de modos específicos e únicos,em todos os lugares do mundo onde havia,con-
comitantemente,uma questão racial e um grupo de comunistas.Refazer esta pequena parte da 
história significa restabelecer os critérios de verdade para além de veleidades ideológicas que tem 
turvado a análise dessa relação (marxismo e questões raciais) nos últimos 50 anos.

Felipe Castilho de Lacerda (FFLCH/USP)
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• A transição de Octávio Brandão ao marxismo: os livros Canais e Lagoas e Rússia Proletária
Buscaremos aqui analisar os livros Canais e Lagoas e Rússia Proletária de Octávio Brandão, de-
monstrando a evolução conceitual do autor entre sua primeira obra publicada, ainda no momen-
to de sua participação no movimento anarquista, e o primeiro livro lançado por Brandão após a 
adesão ao comunismo e ao marxismo. A maior parte da historiografia que tratou do surgimento 
do PCB citou Octávio Brandão e sua obra, no entanto, sempre de maneira pouco aprofundada ou 
en passant. Dentre os que estudaram a obra de Octávio Brandão, a ampla maioria dedicou-se à 
sua brochura Agrarismo e Industrialismo, considerada a primeira interpretação marxista sobre o 
Brasil. Leandro Konder expôs visão negativa do texto de Octávio Brandão, alcunhando sua visão 
da dialética de um “mal-entendido”. João Quartim de Moraes criticou a formulação de Konder, 
observando que “insistir na artificialidade desta ‘dialética’ seria arrombar uma porta aberta, mas, 
diferentemente do que sugeriram críticas preconceituosas, quando não francamente debochadas, 
estas e outras fantasias intelectuais do livro são muito menos importantes do que suas qualidades 
[...].” A partir de então, os pesquisadores que se dedicaram à obra de Octávio Brandão seguiram 
os mesmos passos de Quartim de Moraes: admitiram as deficiências do autor, mas apontaram as 
qualidades do texto. Boa parte dessa historiografia buscou apontar os “erros” e “acertos” da obra 
de Brandão, no entanto não houve uma crítica de um ponto de vista teórico à própria ideia de 
uma leitura como “mal-entendido”. Horacio Tarcus, estudando a recepção de Marx na Argentina, 
em contraposição à ideia de recepção das ideias como um “mal-entendido” individual, uma leitura 
incorreta, apontou que “[...] nenhuma recepção é neutra nem total: todo processo de recepção 
implica um certo grau de seleção e adequação. [...] toda leitura forte é em certo sentido uma ‘má 
leitura’”. Portanto, torna-se necessário perscrutar as obras anteriores a Agrarismo e Industrialismo 
para que se possa melhor compreender a evolução dos conceitos formulados pelo marxista pio-
neiro, contribuindo assim para a compreensão das primeiras formulações do marxismo no Brasil.

Erick Vargas da Silva 
• José Carlos Mariátegui e o eurocentrismo: continuidades e superação crítica para o 

pensamento latino-americano
O peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) em sua clássica frase afirmava “Não queremos, cer-
tamente, que o socialismo seja na América decalque e cópia. Deve ser criação heroica.” apontava 
ainda a urgência e o caminho para este desafio “Temos de dar vida, com nossa própria realidade, 
na nossa própria linguagem, ao socialismo indo-americano. Eis uma missão digna de uma geração 
nova.” Mariátegui não foi o único a se desafiar em termos de elaboração de um pensamento crítico 
e autônomo na América Latina. Sua originalidade, além de buscar estabelecer uma analise que par-
tia de um centro na realidade local - em todas as suas particularidades, limites e potencialidades – 
soube os aliar aos pressupostos teóricos da crítica mais radical à sociedade capitalista: o marxismo.
Um dos percussores do marxismo na América Latina, sua obra é um marco do pensamento crítico 
em nosso continente. A importância de sua obra não se restringe ao aspecto do seu pioneirismo, 
seu caráter inovador permanece suscitando renovados debates, merecendo destaque sua aborda-
gem sobre a questão indígena e a sua particularidade para pensar uma estratégia socialista. 
Neste trabalho, mais que apresentar conclusões, busca-se abrir a discussão sobre um conjunto de
questões iniciais e pertinentes, para a teoria crítica como um todo e ao marxismo em particular, e 
a necessária crítica aos pressupostos eurocêntricos.
Na sua fase inicial, o marxismo latino-americano via-se ameaçado por duas tentações opostas: 
o excepcionalismo indo-americano e o eurocentrismo. O primeiro tendia a absolutizar as espe-
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cificidades latino-americanas (cultura, história, estruturas sociais, etc.), decorrendo por vez num 
próprio questionamento da validade dos postulados marxistas. Com uma atuação muito mais 
decisiva, o eurocentrismo teve grande abrangência no marxismo local. Em linhas gerais, consistia 
em transplantar para a América Latina os modelos analíticos da realidade europeia. A concepção 
histórica de Mariátegui superou, a uma só vez, estas duas tendências, buscando compreender as 
especificidades históricas locais sem renunciar a um olhar universal. Introduzindo a figura do ín-
dio como protagonista para um projeto revolucionário peruano – e para a América Latina em 
geral - elaborou fecunda análise que escapou de mecanicismos e reducionismos. Crítico a idealiza-
ções românticas regressivas do passado Inca ou ainda de tentativas de “proletarização indígena”, 
propunha um “ressurgimento indígena”, não restauracionista mas que colocaria o índio como a 
figura central para a sociedade peruana, superando a longa marcha de exclusão do colonialismo. 
Mariátegui, em sua crítica a modernidade e na defesa de um socialismo indo-americano, lançou 
importantes bases de renovação teórica que merecem ser debatidas.

Brenda Rupar (Uff/Capes/Conicet/Unq)
• Maoísmo e classe operária, um paradoxo irresolúvel? A abordagem da problemática a partir 

dos Partidos maoístas na Argentina
A década de 1960 significou um ponto de inflexão no Movimento Comunista Internacional. Isso 
na Argentina se conjugou com os debates e problemas que tinham os Partidos Comunista e So-
cialista para dar resposta aos grandes contingentes de trabalhadores peronistas, num contexto de 
proibição e perseguição ao movimento, enquanto o exilio do líder. 
O apoio às listas opositoras ao Perón (ou a conformação de listas junto com partidos da direita 
local), a ideia de que os trabalhadores peronistas sofriam de “falsa consciência”, as confusas autocri-
ticas e até a participação direta ou indireta no Golpe de Estado de 1955, contribuíram a aprofundar 
outros grandes debates (prévios ou novos) que acabaram influindo nas rupturas desses partidos 
nos anos 60s.
Como parte das críticas que existiam e muito influenciado pelas críticas à URSS, o triunfo da Re-
volução Cubana e outros movimentos de libertação nacional e social na Ásia e África, surgiram 
(como em outras partes do mundo) as organizações da chamada Nova Esquerda. Algumas delas 
adotaram o maoísmo como definição da línea teórico política. 
Resulta frequente encontrar nos escritos académicos sobre a Revolução Chinesa e o maoísmo, a 
ideia de que foi apenas uma revolução camponesa ou que o maoísmo se define pela organização 
da Guerra Popular Prolongada com base agrária, que na América Latina adotaria a forma de “foco”. 
A existência de organizações guerrilheiras ao longo e largo da América Latina que reconheceram e 
reconhecem influências delas, têm contribuído à afirmação dessa ideia. Porém, na Argentina dos 
anos sessenta/setenta, os maiores partidos políticos maoístas acabaram formulando que o cami-
nho para a revolução nesse país implicava a hegemonia proletária e que ia das cidades ao campo, 
a partir da insurreição popular.
O objetivo deste trabalho é estudar como essas organizaçoes chegaram à formulaçao e a partir 
dessa aparente incongruência (grupos maoístas que propõem insurreições nas cidades e direção 
do proletariado urbano) pesquisar e aprofundar o conhecimento sobre a teoria maoísta acerca 
do movimento operário para saber se foi uma livre interpretação dessas organizações ou se essas 
considerações são próprias das reflexões do marxismo-leninismo-maoísmo. De um modo mais 
amplo, também se abordará a questão de se o maoísmo foi uma teoria de alcance nacional que só 
permitiu o triunfo da revolução naquele país (e talvez em países com formações sociais e económi-
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cas similares) ou se também deu ferramentas ao movimento revolucionário mundial, com aportes 
originais à teoria desenvolvida por Marx e Lenin.

Marcelo da Silva Lins (Uesc)
• Os comunistas no meio sindical: entre as linhas políticas e as movimentações da classe 

trabalhadora (1945-1957)
O objetivo desse artigo é tratar da historiografia sobre a relação entre o PCB e o movimento sindi-
cal brasileiro no período 1945-1957. Conquistando a legalidade em 1945, os dirigentes do PCB se 
preocuparam em apagar a imagem deixada pelos movimentos de 1935, do partido que pegou em 
armas, queriam ser vistos como “o partido da ordem e tranquilidade”, e no meio sindical a ordem 
significaria “apertar os cintos” evitando greves. Inicialmente essa orientação obteve algum sucesso, 
mas com o tempo as movimentações foram aumentando, e quando as greves aconteciam os co-
munistas que atuavam no meio sindical apoiavam, participavam e até dirigiram, o que demonstra 
a tensão entre a deliberação partidária e a vida real.
Posto na ilegalidade em 1947 o Partido iniciou um processo de autocritica que caminhou na dire-
ção do afastamento dos comunistas dos sindicatos, por serem vistos como parte da estrutura do 
Estado, controlados pelo Ministério do Trabalho, deveriam então, atuar no sentido de construir 
entidades paralelas.
É comum as análises que sugerem o fracasso dessa orientação, sugerindo que houve esvaziamento 
e isolamento do Partido, e ainda que perderam sua base sindical. A exemplo de Marco Aurélio 
Santana (2001, p. 72) alguns estudiosos tentam demonstrar a tensão existente entre as orientações 
partidárias e as ações, demonstrando os conflitos internos, e salientando que os militantes de base 
conseguiram manter um vinculo estreito com as massas. 
Para Buonicore (2000) a política de construção de organizações de trabalhadores à margem da 
estrutura sindical oficial não teve como objetivo a construção de uma estrutura sindical paralela, 
e sim acumular forças no sentido de reconquistar os sindicatos oficiais. Para esse autor, não existe 
nenhum documento do partido, nesse período, no sentido de esvaziamento dos sindicatos oficiais. 
Seria um equivoco então, afirmar que os comunistas que continuaram atuando nesses sindicatos 
estariam contrariando orientação partidária. 
Considero pertinente o debate entre Marco Aurélio Santana e Augusto Buonicuore, na medida em 
que ele sugere algumas questões. Se não existe documento partidário com tal orientação, porque 
essa questão aparece nos relatos de diferentes militantes que atuavam em diversas regiões? Talvez 
para além de diferentes interpretações, temos aqui duas posturas diferentes com relação a ques-
tões de ordem metodológica. Como devemos fazer a história de um Partido? 
Não pretendo fazer a história apenas da linha política. Mas julgo pertinente avaliar o peso que as 
resoluções das direções partidárias exerciam nas ações dos militantes pecebistas. Relação que não 
ocorria de maneira automática e direta, pois vários outros fatores perpassam essa relação entre as 
deliberações da direção e a prática dos militantes da base.

Emmanuel Teixeira Carneiro
• Rui Facó: O jornalista revolucionário e escritor de combate

O presente trabalho trata da trajetória política e intelectual do marxista Rui Facó (1913-1963). 
Procura-se apresentar alguns dados biográficos do pensador para situar seu percurso e ajudar a 
esclarecer algumas de suas posições, assim como compreender a formação de seu pensamento e 
o sentido de sua escrita. Da mesma forma, busca-se assinalar as condições e acontecimentos que 
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tornaram possível sua conversão em jornalista revolucionário e escritor de combate. Ao longo de 
seus quase cinquenta anos de vida, Rui Facó desenvolveu as atividades de escritor, ensaísta, jorna-
lista, crítico e tradutor. Todo o conjunto de seus escritos mais significativos estiveram intimamente 
ligados à sua atividade como militante do Partido Comunista do Brasil (PCB), especificamente a de 
jornalista revolucionário, quando observa-se que trabalhou na redação ou colaborou em todos os 
principais jornais comunistas: A Classe Operária, Tribuna Popular, Imprensa Popular, Voz Operária 
e Novos Rumos. Entretanto, foram os livros Brasil Século XX (1960) e, particularmente, o clássico 
Cangaceiros e Fanáticos (1963) que deram notoriedade ao escritor. Neste sentido, compreende-se 
ser necessário analisar o intelectual comunista na sua atividade de jornalista e escritor, observando 
que sua atenção esteve voltada para a luta política e cultural na perspectiva da chamada Revolução 
Brasileira. Percebe-se que seu principal instrumento nessa luta foi a palavra escrita como instru-
mento de intervenção social e disputa pela “hegemonia do proletariado”, transformando-o em um 
intelectual orgânico. Ainda, pode-se entender que os livros de sua autoria foram o produto de um 
longo processo de formação, amadurecimento intelectual estimulado pelos acontecimentos histó-
ricos do período, estudos, lutas sociais, militância política e por sua escrita e atividade de jornalista.

Lucas Patschiki (Universidade do Oeste do Paraná)
• Sociedade civil e autocracia burguesa: uma revisão conceitual entre Antonio Gramsci e 

Florestan Fernandes
Neste artigo, iremos avaliar o conceito de sociedade civil, tal como elaborado por Antonio Gramsci, 
para depois, buscar o situar no entendimento de Florestan Fernandes sobre o desenvolvimento da 
revolução burguesa no Brasil. Em um primeiro momento, iremos empreender a revisão do concei-
to nos “Cadernos do Cárcere” de Gramsci, buscando o apresentar em sua relação com o Estado em 
uma unidade complexa, sua forma integral. Dada a necessidade do entendimento da sociedade 
civil em um país capitalista dependente-associado periférico, iremos ainda sublinhar a questão das 
sociedades de tipo “Ocidental” e “Oriental” para Gramsci, entendendo que a ampliação do Estado 
não ocorre nem de maneira automática nem “repete-se” à partir de modelos eurocêntricos. De-
pois, esboçaremos as linhas principais (“histórico-estruturais”) em que Fernandes situa a revolução 
burguesa no Brasil, que pela sua situação dependente e periférica às nações hegemônicas capitalis-
tas, acabou por ocorrer de maneira pulverizada, invertendo o sentido revolucionário que a burgue-
sia cumpriu nos países hegemônicos. Neste caso, coube à classe dominante, diante de seu duplo 
enlace (em relação ao imperialismo e em relação às classes subalternas, na manutenção do seu 
lugar de classe) formar uma sociedade nacional heteronômica, através e via Estado, o que confor-
mou sua premissa ao político diante de sua atuação econômica. Este desenvolvimento truncado 
conformou um Estado autocrático, que embora possa ser combinado com uma forma democráti-
ca (tanto quanto a forma autoritária), não permitiu a formatação “nacional” da sociedade civil, ao 
contrário, evitou (e evita) conscientemente sua ampliação. Por fim, nos cabe verificar então se há 
possibilidade destes conceitos (sociedade civil e autocracia burguesa) dialogarem e contribuírem 
para a análise crítica da sociedade brasileira – o que será buscado em sua polissemia e não como 
mera sobreposição semântica (como se os conceitos destes autores confluíssem automaticamente 
em seus significados).

Fábio da Silva Sousa (UNESP - Universidade Estadual Paulista)
• ¿Negarias un Cigarro a un Amigo? A Guerra Civil Espanhola na imprensa comunista 

mexicana
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Em 1936 eclodiu na Espanha a sua Guerra Civil (1936 - 1939). Esse conflito, que colocou tem terras 
espanholas as tensões ideológicas que chegariam ao extremo na Segunda Guerra Mundial (1939 
- 1945), ceifou vidas, soterrou sonhos e foi uma derrota tanto para anarquistas, quanto para comu-
nistas. Na América Latina, o México foi o país que mais se impactou com os rumos desse sangrento 
conflito. Na segunda metade da década de 1930, o país mexicano foi governado pelo Gen. Lázaro 
Cárdenas (1934 - 1940). Sustentado por uma plataforma de demandas sociais, o governo mexica-
no apoiou os republicanos por meio de campanha e também por meio de envio de armas. Além 
do governo, os comunistas mexicanos também se engajaram nesse conflito. O Partido Comunista 
Mexicano (PCM) estava na legalidade, e utilizou as páginas do seu órgão central, El Machete, para 
noticiar o desenrolar do conflito e também para angariar apoio aos combatentes republicanos. 
Dito isto, a presente comunicação tem como objetivo analisar o material textual e iconográfico do 
conflito espanhol que foi publicado nas páginas do periódico El Machete. Esse periódico comu-
nista publicou análises, biografia dos principais personagens - como “La Pasionaria” - e charges e 
caricaturas sobre a Guerra na Espanha. Por meio do estudo dessas três linhas temáticas - análises, 
biográficas e imagens -, discorreremos sobre as estratégias discursivas que o El Machete utilizou em 
sua cobertura desse acontecimento sangrento, e a imagem que foi construída para os leitores do 
periódico comunista mexicano sobre a Guerra que estava em curso do outro lado do continente.

Virginia Fontes (Universidade Federal Fluminense e EPSJV/FIOCRUZ)
• História e marxismo – desafios permanentes

Os desafios contemporâneos para os historiadores marxistas são múltiplos. Desde as dificuldades 
históricas e já fartamente conhecidas – enfrentamento do predomínio de visões historiográficas 
marcadas por princípios teóricos que oscilam entre formas renovadas de positivismo e os mais 
diversos relativismos – até o desafio mais atual de retomar as categorias de análise da tradição 
marxista em suas mais variadas vertentes, de maneira a refiná-las para dar conta das características 
sócio-econômicas e ideo-políticas do mundo contemporâneo, onde a extensão do capitalismo 
atingiu proporções que beiram a catástrofe. Para isso, é preciso enfrentar primeiramente as práticas 
que esterilizam a reflexão histórica (carreirismo, produtivismo, etc.) , quanto de produzir pesquisas 
capazes de contribuir para explicar e compreender as contradições do mundo contemporâneo. 
O presente trabalho é apenas um sumário de algumas dessas questões, de maneira a suscitar a 
inquietação, o debate e, quiçá, estimular a atuação coletiva na produção das necessárias sínteses 
no mundo contemporâneo.

Bernardo Soares Pereira
• As análises de Marx e Engels frente a periferia

O presente trabalho tem por objetivo analisar os textos de Marx e Engels, sobretudo os do primei-
ro, dedicados à periferia do capitalismo. Com esse fim, selecionaremos textos que consideramos de 
grande importância para o estudo desses autores e que acreditamos expor a trajetória da evolução 
de seu pensamento desde o final da juventude até sua maturidade, acompanhando o amadure-
cimento e os debates políticos vivenciados em cada momento. Para tanto, escolhemos diversas 
correspondências, textos jornalísticos e obras escritas com a finalidade de publicação.
Sem esgotar a vasta obra de Marx e Engels, cremos, contudo, que, após a análise, conseguiremos 
fornecer os elementos centrais dessa discussão, relacionando-a a aspectos mais amplos do pensan-
do desses autores, mostrando ao longo desse curso suas inflexões e os significados políticos dos 
debates travados. 
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Por fim, daremos voz não somente aos principais comentaristas de Marx e Engels que se debru-
çaram sobre esse tema, como atentaremos para a atualidade da discussão, haja vista uma forte 
crítica por parte de alguns setores de academia, e por vezes, até mesmo de movimento sociais, de 
um suposto eurocentrismo de Marx, o que inviabilizaria o marxismo como um método de análise 
válido para interpretar sociedades distintas da de seus fundadores.

Alexis Nicolas Saludjian (IE/UFRJ), Flávio Ferreira de Miranda (ITR - UFRRJ), Marcelo Dias 
Carcanholo (UFF)
• Marx, marxismo e mercado mundial: lei do valor, método e historicidade

Testemunhamos um renovado interesse na obra de Marx como ponto de partida para o estudo 
das relações econômicas internacionais. Mais especificamente, um número considerável de auto-
res voltou-se a Marx para tentar compreender o desenvolvimento desigual no que diz respeito à 
historicidade no capitalismo, suas distintas fases.
Em cada uma dessas fases, as leis que conformam o modo de produção capitalista se apresentam 
de modo diverso assim como, portanto, o mercado mundial. Assim, as relações entre economias 
nacionais que se inserem de modo diverso na dinâmica global de acumulação de capital, seus de-
terminantes gerais, apresentam especificidades relativas a cada configuração histórica particular 
do processo global de acumulação de capital. O ponto aqui é que as teorias do imperialismo e da 
dependência, devem obrigatoriamente levar em conta essa historicidade no capitalismo.
Ademais, tomando-se a teoria marxiana como ponto de partida, a compreensão da forma como 
as legalidades que expressam o mercado mundial se apresentam em diferentes contextos sócio-
-históricos, pressupõe não somente seu entendimento em um nível geral, como a compreensão de 
que em termos concretos o valor-capital se desenvolve dialeticamente em escala mundial. Assim, 
o objetivo deste artigo é demonstrar que entender o imperialismo/dependência requer tanto o 
debate sobre o valor, quanto sobre o papel da categoria mercado mundial.
Sumariamente, defendemos que o tema em questão impõe o retorno à teoria do valor de Marx. A 
mediação, contudo, entre a teoria contida em O Capital, tal qual editado por Marx e, depois, por 
Engels, e o mercado mundial supõe o entendimento rigoroso de importantes questões metodo-
lógicas. Em particular, deve-se captar o sentido lógico-categorial geral da O Capital de maneira a 
se compreender o mercado mundial como expressão da lei do valor em nível de abstração mais 
concreto.
Além disso, para se analisar a forma como o valor-capital se manifesta em distintas regiões da eco-
nomia mundial, importantes questões relativas à teoria marxiana da história devem ser considera-
das, em especial: o caráter das leis científicas em Marx, que decorre dos fundamentos ontológicos 
subjacentes à teoria; o caráter dialético-contraditório e, portanto, desigual do desenvolvimento 
histórico, o que inclui a desigualdade no desenvolvimento econômico geral.
A argumentação deste artigo divide-se em uma seção dedicada ao nosso entendimento do signi-
ficado da lei do valor, e sua relação com o mercado mundial, e outra às questões metodológicas 
relacionadas (níveis de abstração em O Capital e historicidade em Marx). Apresentamo-la, contu-
do, não sem antes observarmos brevemente a forma como importantes autores marxistas traba-
lharam a categoria mercado mundial.

Jonas Christmann Koren
• Gramsci e a Religião

Nesse artigo pretendemos discutir bibliograficamente as compreensões e análises de Antonio 
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Gramsci acerca da religião e das entidades religiosas dentro das sociedades capitalistas. Gramsci 
não aborda a religião de forma teologizante, idealizada, desvinculada realidade social, mas sim de 
forma histórica dando principal atenção ao seu caráter organizativo da sociedade. Nos “Cadernos 
de Cárcere”, principalmente no que se refere a relação da religião com o senso comum e a filosofia, 
Gramsci analisou os fenômenos religiosos tendo em mente a sua superação, um dos pontos fulcrais 
para a reforma moral do homem, o que pode dar a falsa impressão que sua leitura é unilateral ou 
funcionalista. Não é o caso, visto que Gramsci entende que o terreno da luta não pode ser presu-
mido idealmente, como dado a priore, e que portanto, a religião não é só um elemento “em vias de 
superação”, dado que não corroboraria a ideia de racionalidade científica típica da modernidade 
burguesa: a religião é um substrato ideológico histórico, que mesmo relegada a intelectuais tradi-
cionais (no sentido que não é mais a Igreja a organizadora maior da sociedade), está em disputa 
ativa na construção de visões de mundo, visto a função pedagógica que exerce na formação dos 
horizontes ideológicos das classes e grupos sociais, assim como seus posicionamentos diante da 
disputa pela hegemonia. Isto pode ser observado nas reflexões de Gramsci sobre a Igreja Católica 
italiana, que mostram seu interesse em vários “níveis” que se complementam: a estrutura da insti-
tuição, sua hierarquia e disputas internas; a origem social de seus intelectuais; a inserção da Igreja 
em um processo histórico mais amplo, acompanhando as grandes transformações sociais; sua rela-
ção com as classes subalternas; a sua ideologia, etc. É obvio que as conclusões do autor referem-se 
especificamente ao objeto trabalhado em uma formação social e período determinados, porém 
nos é de grande valia ao permitir lançar questões sobre as instituições religiosas no capitalismo. 
Nesse sentido empreenderemos não só uma revisão bibliográfica, mas como uma tentativa de 
apropriação crítica de suas análises e conceitos, visando leitura da questão religiosa na contempo-
raneidade.

Fabiano Garcia (Universidade Federal de Santa Catarina)
• Um mapeamento provisório: indícios de E. P. Thompson no Brasil (1990 - 2014)

Neste artigo busquei localizar, destacar e reunir diferentes trabalhos que discutiram e fizeram re-
ferência ao historiador Edward Palmer Thompson em âmbito nacional entre 1990 e 2014, com 
foco em revistas acadêmicas, dossiês, teses, dissertações e artigos. Essa triagem tem como objetivo 
contribuir com aqueles ou aquelas que têm interesse em conhecer melhor os desdobramentos 
da obra de Thompson, bem como o seu legado teórico e político. A nosso ver, ainda que tenha 
uma natureza mais descritiva do que analítica, o artigo pode servir como um indicativo provisório 
importante para outros balanços bibliográficos mais apurados. Nas considerações finais apresento 
ainda algumas questões em relação às peculiaridades que podem instigar outras pesquisas sobre 
os impactos da obra de E. P. Thompson na nossa historiografia, além de tecer uma crítica as suas 
mais variadas utilizações e apropriações que muitas vezes distam daquilo que Thompson vinha 
propondo, especialmente se pensarmos o autor dentro de uma tradição crítica e aberta do mate-
rialismo histórico. Para o desenvolvimento do trabalho, seguimos, dentre outros, os historiadores 
Marcelo Badaró Mattos e Antonio Luigi Negro. O texto é acompanhado, no final, por um apêndice 
que tenta reunir trabalhos sobre Thompson no Brasil.

Henrique Cignachi
• A contribuição de Adam Przeworski para a historiografia marxista: classe, compromisso de 

classes e hegemonia
O objetivo deste trabalho é apresentar e problematizar as contribuições de Adam Przeworski para 
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pensar o conceito de classe social, organização do proletariado em classe, compromisso de classes, 
hegemonia e a experiência social-democrata europeia no século XX. Neste sentido, consideramos 
a obra deste autor importante para atualizar os debates metodológicos e conceituais da tradição 
marxista. A sua compreensão das classes parte da compreensão de que existem “estruturas de 
escolhas”, onde o processo de formação e organização das classes se dá permanentemente e não 
como determinação mecânica dos locais ocupados nas relações de produção, o que consideramos 
ser uma aproximação significativa à E. P. Thompson enquanto crítico de formas deterministas de 
interpretação das classes sociais. Sua contribuição à compreensão da organização do proletariado 
em classe na forma da social-democracia, parte da crítica ao determinismo econômico da II Inter-
nacional ao justificar a não revolução pelo fato de que os trabalhadores não se tornaram maioria 
nos seus países e do voluntarismo expresso em líderes da III Internacional em explicar o fenômeno 
a partir da “traição das lideranças”. Neste sentido, explica que frente ao difícil trabalho de ruptura 
socialista, os trabalhadores optaram pela luta pela democracia e pela conquista progressiva de 
melhorias materiais sem antagonizar-se frontalmente ao capitalismo. O sucesso da forma social-
democrática se deu ao garantir melhorias aos trabalhadores sem colocar em crise a democracia 
burguesa, através do emprego do Estado na regulação e controle das crises do capitalismo. Re-
tomando o conceito de hegemonia de Gramsci, buscou explicar que o consentimento da classe 
operária não se dava por uma dominação ideológica, mas sob a forma de bases materiais que 
garantissem a aceitação à acumulação privada. Assim, a partir de um “compromisso de classes” a 
hegemonia capitalista no ocidente se deu pela concessão de benefícios materiais aos trabalhadores 
sem atingir o mínimo necessário para a acumulação dos capitalistas (e mantendo sua capacidade 
de reinversão). Além disso, a coerção e o consenso não são elementos díspares, mas operam con-
juntamente, já que a coerção não se dá apenas sob formas estatais-policiais, mas pela própria coer-
ção econômica que os capitalistas podem impor aos trabalhadores, forçando-os a aceitar políticas 
de “compromisso”. Contudo, como explica Przeworski, as reformas social-democratas não são ir-
reversíveis e permitem a crítica ao seu modelo. Contudo, o autor, ao superestimar a capacidade do 
Estado de regular as crises do capitalismo e da luta de classes, acaba por negligenciar a necessária 
crítica ao modelo reformista e às tentativas de apaziguamento da luta de classes.

Rose Dayanne Santos de Brito
• O Conceito De “Wahlverwandtschaft” Em Max Weber: Notas Sobre O Método Histórico E 

Seus Fantasmas.
O tema deste trabalho é o diagnóstico weberiano sobre a origem e o desenvolvimento do capitalis-
mo, assim como, suas consequências para as relações sociais. O nosso objetivo é:
(I) identificar em Weber o conceito de Wahlverwandtschaft (afinidade eletiva) como o ponto-cha-
ve na análise metodológica do pluralismo causal; (II) verificar a descrição de Weber sobre o con-
trole burocrático na sociedade capitalista a partir da expressão Stahlhartes Gehäuse (jaula de aço); 
(III) apontar a tensão entre democracia e capitalismo à luz da Rússia pré-revolucionária. Os dois 
problemas que direcionam nosso texto é saber: primeiro, se existe (e qual o limite) da critica webe-
riana ao sistema capitalista? E em segundo lugar, por que Max Weber se interessa em escrever (em 
1906) sobre os acontecimentos históricos da Rússia? 
Para responder essas perguntas e atingir os objetivos deste trabalho buscamos inicialmente apre-
sentar breves considerações sobre o quadro histórico e político que passava a Europa, especifica-
mente, a Alemanha. Nesse sentido, a vida e a obra de Weber serão apresentadas em correlação 
com seu tempo histórico (desde seus posicionamentos políticos aos seus adversários teóricos). 
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Neste ponto, será mencionada sua oposição ao materialismo histórico dialético, até porque muitos 
pesquisadores compreendem que “la obra de Weber no se puede leer sin tener presente su refe-
rencia obligada a Marx. Desde este punto de vista, se considera que Weber estableció un constante 
debate con el fantasma de Marx, y que lo esencial de su trabajo se configuró en su polémica con 
él” (DUEK, 2008, p. 250, grifo nosso). Com o intuito de não enfatizar apenas um lado da história (as 
criticas de Weber), faremos referência, quando preciso, as ideias de Marx. Afinal, até os fantasmas 
precisam ter seu lugar de fala para não fabricarmos uma história unilateral . 
A hipótese deste trabalho é que (I) por ter vivido em um tempo conflituoso, os posicionamentos 
de Weber mudaram, adaptando-se às circunstancias políticas da época; (II) a diagnose do sistema 
capitalista de Weber fez com que ele recaísse em um pessimismo cultural; (III) isso explica o inte-
resse por outras experiências nacionais como “Zur Lage der burgerlichen Demokratie in Russland” 
(Situação da Democracia Burguesa na Rússia).

Gilberto Grassi Calil (UNIOESTE)
• Reflexões sobre as interpretações correntes em torno da esquerda armada e da resistência à 

ditadura.
A proposta desta comunicação é identificar algumas das abordagens correntes sobre a interven-
ção da esquerda armada na resistência à ditadura, discutindo seus desdobramentos e implicações 
e a maneira através da qual abordam questões relevantes como o processo de amadurecimento 
da opção pela luta armada, os objetivos imediatos que as organizações armadas colocavam-se, a 
concepção de democracia (ou ausência dela) que movia as organizações armadas, as diferenças 
de organização, concepções e projetos entre as diferentes organizações e a relação entre elas e 
os demais setores oposicionistas. Neste sentido, é possível identificar um conjunto de interpreta-
ções que produz uma veemente desqualificação das organizações armadas através de uma série de 
operações discutíveis, como a sobrevalorização das “margens” de oposição legal, o juízo sumário e 
muitas vezes anacrônico de que não tinham compromisso com a “democracia”, reduzida ao con-
ceito liberal de democracia e a homogeneização das organizações, minimizando as diferenças e 
concepção, estratégia, tática, organização e projeto político entre as distintas organizações. Interes-
sa-nos observar a circularidade destas interpretações a partir de distintos emissores: ex-militantes 
que reinterpretam seu passado e a trajetória das organizações das quais fizeram partes; jornalistas 
que produzem obras voltadas ao grande público e historiadores acadêmicos. Em contraposição a 
este conjunto de interpretações, pretendemos recuperar abordagens que propõem analisar criti-
camente a trajetória da esquerda armada evitando em anacronismos e juízos sumários, e que com-
preendem suas opções e ações nos marcos e limites concretos impostos estabelecidos no contexto 
histórico em que as mesmas se deram.

Magno Francisco da Silva
• Os efeitos da crise do movimento comunista internacional no Brasil: As divergências entre 

PCB, PC do B e PCR
O presente trabalho tem como objetivo debater os reflexos da crise do Movimento Comunista 
internacional no Brasil e é parte de pesquisa em curso vinculada ao Mestrado em História da Uni-
versidade Federal de Alagoas. Tomamos como ponto de referência as diferentes linhas políticas que 
nortearam as ações do Partido Comunista Brasileiro – PCB, do Partido Comunista do Brasil – PC 
do B, e do Partido Comunista Revolucionário – PCR.
O XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética – PCUS, realizado em 1956, marca o 
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momento histórico que dá inicio ao processo de crise e fragmentação do Movimento Comunista 
internacional. Neste Congresso, realizado em Moscou, Nikita Krushev, secretário geral do PCUS, 
apresenta críticas ao que foi denominado “culto à personalidade” e denuncia os “crimes”de Stálin, 
que havia falecido em 1953.
No seio dos partidos comunistas de todos os países instaura-se intensos debates em torno do 
polêmico Relatório Kruschev. O movimento comunista se divide entre os que, por um lado, viam 
as resoluções do XX Congresso do PCUS e as denúncias de Nikita Kruschev como corretas e que, 
diante desta avaliação apontavam a necessidade de reformulação na linha política do Movimento 
Comunista, e por outro lado, os que consideravam as denúncias de Nikita Kruschev como revisio-
nistas e, defendiam a continuidade da linha política adotada na época de Stálin.
Em todo o mundo, como reflexo das divergências de avaliação em torno do Relatório apresentado 
por Krushev, os partidos comunistas passam por cisões, novos partidos surgem e o movimento co-
munista passa por um processo de grande fragmentação. No Brasil não será diferente, o PCB sofre 
com a crise política e ideológica, como consequência surge em 1962 o PC do B e, em 1966 - a partir 
de uma cisão do PC do B - nasce o PCR.
Para contribuir com o debate sobre os efeitos da crise do movimento comunista internacional no 
Brasil, analisaremos, através da comparação, três documentos: A Declaração de Março de 1958 
do PCB, o Manifesto Programa do PC do B, escrito em 1962, e a Carta dos 12 Pontos, documento 
basilar do PCR. Assim, o recorte histórico utilizado é de 1958 a 1966, período que compreende o 
lançamento da Declaração de Março pelo PCB e a Carta dos 12 Pontos do PCR. 
A nossa opção em limitar o debate apenas sobre PCB, PC do B e PCR se dá por entender que são 
partidos herdeiros de um mesmo modus operandi. 
A análise destes três documentos nos permite, pelo menos de maneira panorâmica, compreender 
as divergências políticas entre o PCB, PC do B e PCR acerca do cenário do movimento comunista 
pós XX Congresso do PCUS, as diferentes leituras do marxismo feitas por estes partidos, as distintas 
formulações sobre a realidade brasileira e suas respectivas filiações internacionais.

Demian Bezerra de Melo (Universidade Federal Fluminense)
• O consenso em regimes ditatoriais: considerações a partir de Gramsci

Nos anos 1970, o historiador italiano Renzo De Felice abriu importante controvérsia ao propor 
que o regime de Benito Mussolini possuía amplo consenso social. Pesquisadores identificados com 
a esquerda política teceram agudas críticas, questionando, entre outras coisas, o próprio uso da 
noção de consenso para aquele contexto. Recentemente, entre estudiosos das ditaduras militares 
latino-americanas a questão do consenso voltou à tona, gerando também alguns incômodos. O 
propósito desta comunicação é pensar a pertinência do uso da noção de consenso a partir da obra 
de Antonio Gramsci para o estudo destas experiências ditatoriais do século XX.

Eurelino Teixeira Coelho Neto (Universidade Estadual de Feira de Santana)
• Por um Brasil Socialista. Marxismo e programa revolucionário no Brasil dos anos 60: a 

contribuição da POLOP.
A Organização Revolucionária Marxista Política Operária (ORM-POLOP) é reconhecida pela his-
toriografia por sua singularidade no campo programático. Marxista e leninista, a POLOP, no entan-
to, opunha-se frontalmente aos postulados do PCB sobre o desenvolvimento histórico da luta de 
classes no Brasil e, de modo ainda mais agudo, ao projeto de revolução democrática nacional que 
implicava na aliança entre o proletariado e setores tidos como progressistas da burguesia brasilei-
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ra. A elaboração teórica e programática da POLOP percorre a década de 60 até atingir seu clímax 
com o documento Programa Socialista para o Brasil (PSpB), finalizado em 1967 e submetido ao IV 
Congresso da organização. Esta comunicação investiga os passos mais importantes do trabalho 
de construção do PSpB e analisa suas teses e proposições, tendo como pando de fundo o debate 
travado pela POLOP com seu principal antagonista no campo do marxismo, o PCB. Nossa pro-
blemática se desdobrou em duas questões principais, que organizam a exposição: 1) identificar os 
fundamentos teóricos que sustentam o documento e verificar em que medida eles representam 
uma renovação na abordagem marxista da realidade brasileira e latino-americana; 2) observar uma 
experiência de enfrentamento, no plano teórico, entre uma organização que se movia por objeti-
vos revolucionários e seus poderosos adversários reformistas. A pesquisa apoia-se em documen-
tação produzida pela própria POLOP, pelo PCB e por intelectuais ligados a ambas as organizações.

Marcio Antonio Lauria de Moraes Monteiro
• Quando a realidade desafia a teoria: a crise do movimento trotskista à luz de suas análises 

acerca do pós-guerra (1944-1963)
O movimento de oposição encabeçado por Leon Trotski contra a Internacional Comunista stali-
nizada atingiu sua forma organizativa madura em 1938, com a fundação da Quarta Internacional. 
Apesar de muitos historiadores reconhecerem a importância política da figura de Trotski, o tama-
nho reduzido da Quarta e sua influência limitada no movimento operário leva a grande maioria a 
negligenciar essa organização. Outro fator que certamente influi em tal postura é a crise político-
-organizativa pela qual a mesma passou nas décadas após a Segunda Guerra Mundial. A expansão 
soviética no Leste Europeu ao fim da guerra e as revoluções de base camponesa ocorridas nos 
anos seguintes na China e Indochina sob liderança Stalinista representaram desafios interpretati-
vos para os trotskistas organizados na Quarta Internacional, cuja Teoria da Revolução Permanente 
concluía ser imperativo que o caráter de um processo revolucionário ocorrido sob o imperialismo 
fosse socialista, que seu agente social fosse o proletariado e que seu agente político fosse o partido 
marxista de vanguarda. As análises da liderança internacional acerca de tais eventos e as propostas 
de mudanças nas linhas estratégica e tática que delas derivavam culminaram em uma crise políti-
co-organizativa da qual esse movimento jamais se recuperou inteiramente, mesmo tendo ocorrido 
uma reunificação parcial em 1963, a partir da convergência das análises de certos setores acerca da 
Revolução Cubana (também de base camponesa, mas cuja direção não se reivindicava socialista). 
O objetivo desta comunicação é o de, partindo de uma pesquisa arquivística, contribuir para uma 
compreensão mais apurada da história do movimento trotskista e em especial da crise que este 
enfrentou a partir do pós-guerra, apresentando uma síntese de seu arcabouço teórico-programá-
tico e uma análise da evolução de suas ideias face aos complexos desafios políticos de tal período. 
Ideias essas que vinculavam de forma inseparável o arcabouço analítico do marxismo, em especial 
o caráter do Stalinismo enquanto corrente política, a Teoria da Revolução Permanente e a com-
preensão acerca da transição do capitalismo ao socialismo, com a elaboração de uma estratégia 
revolucionária.

Guilherme Leite Ribeiro
• “Corpo estranho”: A incômoda presença do PCB na Assembleia Constituinte de 1946

Com a maior parte de sua história vivida na ilegalidade, o Partido Comunista do Brasil enfrentou 
uma série de desafios quando se tornou legal em 1945, obtendo um excelente resultado eleitoral 
naquele ano e participando do jogo institucional que levaria à elaboração de uma nova Carta para 
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o país. Não dispensando suas bandeiras históricas, ao mesmo tempo em que empenhava a defesa 
da “ordem e democracia”, o PCB assustou as elites políticas, que não tolerariam uma organização 
tão identificada com setores sempre alijados do processo político. Com parlamentares que, em 
sua maioria, haviam participado de movimentos contestatórios, como o Levante Armado de 1935 
e que defendiam propostas bastante progressistas para a época, como o combate ao racismo e a 
ampliação do sufrágio, o partido foi o principal alvo do anticomunismo que imperava no Brasil, em 
forte conexão com a ideologia americana na Guerra Fria. Mesmo assim, o PCB não esmoreceu e 
lutou até o fim para fazer valer suas defesas por mais direitos às classes trabalhadoras. Perseguido e 
isolado, o partido não resistiria muito tempo na legalidade.

Carlos Zacarias F. de Sena Júnior (Universidade Federal da Bahia)
• História e memória das tradições da esquerda na revista Teoria e Debate do Partido dos 

Trabalhadores
Em dezembro de 1987 veio a público o primeiro número da revista Teoria e Debate (TD), vinculada 
ao Partido dos Trabalhadores (PT). O novo órgão de imprensa partidária procurava trazer a públi-
co algumas das principais questões teóricas que animavam o debate pela esquerda de um ponto 
de vista que se pretendia plural. Entre as suas várias seções, que cobriam o terreno das polêmicas 
no plano nacional e internacional, TD pretendia ser um veículo de resgate e preservação da me-
mória dos movimentos sociais e partidos de esquerda do Brasil e do mundo. Também tencionava 
desenvolver a crítica ao chamado socialismo real através da abertura de suas páginas ao debate 
sobre os caminhos da revolução e do socialismo expressos pela imensa variedade de posições, que 
iam dos vários trotskismos a expressões do maoísmo, passando por um recalcado stalinismo.
No que tange ao resgate da memória, em sua primeira edição a revista trouxe duas seções que 
se dedicaram ao tema. Numa delas, o historiador Marco Aurélio Garcia, professor da Unicamp e 
pioneiro no estudo dos partidos e organizações de esquerda na historiografia brasileira, elaborou 
uma resenha do recém-publicado Combate nas trevas, de Jacob Gorender. Na outra seção, TD 
inaugurava um espaço de entrevistas que iria se tornar célebre ao longo dos anos, já que vários dos 
personagens mais importantes da esquerda brasileira do século XX seriam ouvidos.
Em que pese o significado e a importância do trabalho de memória das várias edições de TD, não se 
pode deixar de perceber a pretensão do discurso de memória que ela comportava através dos seus 
principais articulistas. A começar pela forma como o professor Marco Aurélio Garcia se posiciona 
diante das antigas correntes de esquerda, largamente hegemonizadas pelos herdeiros da tradição 
terceiro-internacionalista, sobretudo comunistas e, secundariamente, trotskistas. Quanto a isso, 
Garcia, um dos principais expoentes de uma vertente de historiadores que iria se notabilizar por 
promover uma inflexão nos estudos sobre os sujeitos sociais e as representações políticas a partir 
da crítica a uma concepção que denominavam de “heteronomista”, já vinha publicando estudos 
que serviram de matriz para uma concepção que se pretendia nova e afirmava a ruptura com a 
tradição ancorada em Que fazer?.
O objetivo desse trabalho é analisar a forma como o discurso sobre a memória é produzido no in-
terior do PT a partir das seções de memória de TD. Buscaremos compreender como este discurso 
se encadeia e como processa a crítica a toda a tradição da esquerda, procurando engendrar uma 
nova tradição. Tentaremos entender, ainda, as formas de apropriação e ressignificação da memória, 
problematizando o próprio ato de rememorar e identificando as disputas políticas que estavam 
por trás desse ato.
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Nubia Fereira Ribeiro (Universidade Federal De Goiás)
• O pensamento político-social marxista no Brasil – posições e filiações sobre o atual projeto 

de formação da classe trabalhadora
Interessa-nos neste trabalho mapear como as atuais tendências críticas sobre a sociedade, vincu-
ladas ao marxismo, têm se organizado dentro da ordem. Em outros termos, como o pensamento 
crítico da sociedade fundamentado a partir do legado marxiano e marxista, no interior das ciências 
sociais, sobretudo as que se estabeleceram nas universidades, têm polarizado com o pensamento 
dominante. Por meio desta investigação, analisamos como as atuais pesquisas na área das Ciências 
Humanas e Sociais tem contribuído para o desenvolvimento teórico e metodológico do pensa-
mento marxista e como esses trabalhos abordam a temática da educação/formação da classe tra-
balhadora.

Mateus Pinho Bernardes (Professor Admitido em Caráter Temporário/Sec Educação SC)
• Análise de conjuntura enquanto metodologia de ensino para o Ensino Básico: reflexões 

teóricas, prática docente e aprendizado discente
Uma das particularidades do ensino de História é sua inclinação ao desenvolvimento de compe-
tências e habilidades que extrapolam a mera reprodução de conteúdos programáticos. Raros são 
os professores que não concordariam, o quão desejável seria a desnaturalização de relações sociais 
construídas historicamente e o desenvolvimento de uma postura crítica por parte dos estudantes. 
Mais ainda, a capacidade de perceber-se enquanto sujeito histórico e de transformação da realida-
de.
Por mais que não se trate de superestimar o que uma disciplina curricular de dois a três períodos 
semanais possa oferecer à visão de mundo dos estudantes, não se pode deixar de considerar o 
quanto o ensino de História é dúbio em sua tarefa de formar sujeitos críticos. E como resultado, 
tem-se uma deficiência de análise de realidades passadas; uma desconexão entre passado-presente 
e uma incapacidade de entendimento do presente.
Tais considerações expõem as limitações do trabalho docente, de quanto o conhecimento históri-
co é falho em mostrar-se coerente com a vida estudantil e de como o aprendizado escolar não dá 
conta de empreender efetivamente a compreensão de diferentes aspectos históricos como desi-
gualdades sociais, relações sociais, hegemonia, sistemas políticos, luta de classes, etc.
Reconhecendo que o conhecimento histórico é um continuum e entendendo o quanto é necessá-
rio desenvolver instrumentos para interpretação da realidade social, procura-se desenvolver aqui 
um estudo teórico introdutório sobre as possibilidades de aplicação de uma metodologia de aná-
lise de conjuntura para os estudantes do Ensino Básico. 
Parte-se do pressuposto de que as análises de conjunturas são práticas recorrentes no cotidiano. 
Por mais que não se perceba, é frequente o planejamento de ações que levam em conta uma série 
de variáveis para se alcançar um objetivo satisfatório: “Qual linha de ônibus é a mais indicada no 
momento do trânsito? A que adentra em uma avenida congestionada ou a que se encaminha para 
um cruzamento movimentado e mal-sinalizado?” O ponto de partida deste estudo seria uma re-
visão bibliográfica para embasar a ampliação dessa capacidade de análise, através do estímulo dos 
estudantes e do domínio das seguintes categorias: acontecimentos, cenários, atores sociais, relação 
de forças, articulação entre conjuntura e estrutura – e a inter-relação entre estas. Trata-se simulta-
neamente de um instrumental de análise de fontes e de compreensão social.
Para tal, a urgência de se desenvolver uma metodologia que possa ser usada pelos estudantes para 
o entendimento de diversos contextos sociais, auxiliando no estudo dos conteúdos curriculares, 
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e que, ademais, possa ser aplicada pelos mesmos para a reflexão de processos sociais, enquanto 
trabalhadores, sujeitos históricos.

Carla Michele Ramos (IFPR-Câmpus Irati)
• Marxismo e Imprensa: métodos e teorias na História da Educação pela Imprensa

A partir da década de 1970, os impressos periódicos passaram a ser empregados de maneira mais 
intensa como fontes históricas em estudos na área de história e também na história da educação 
no Brasil. No intuito de contribuir neste campo das ciências humanas, o presente texto pretende 
discutir quais são os principais elementos a ser observado pelos historiadores na elaboração de 
uma pesquisa histórica que utiliza a imprensa periódica como fonte primária e como método o 
materialismo histórico. Para tanto, se faz necessário um levantamento de produções acadêmicas 
elaboradas a partir destas premissas, bem como a análise de obras bibliográficas sobre o método 
marxista e principalmente as concepções teóricas de Karl Marx. A proposta justifica-se pelo fato 
de fomentar análises cujas abordagens priorizam as conexões entre o objeto de pesquisa e a sua 
temporalidade espacial resultante das relações econômicas e sociais de um determinado contexto 
e de atentar ao pressuposto de que os indivíduos constroem sua história segundo as condições 
materiais que lhes são postas.

Thiago Reis Marques Ribeiro (PPGH-UFF)
• Americanismo, New Deal e imperialismo

O artigo tem como objetivo discutir o tema do americanismo a partir das contribuições de An-
tonio Gramsci, relacionado-o com as transformações ocorridas no capitalismo norte-americano 
a partir da implementação do New Deal, especialmente no que tange às novas características em 
formação do imperialismo com base nos Estados Unidos, em um momento em que os conflitos 
inter-imperialistas tornam-se cada vez mais aguçados (culminando na Segunda Guerra Mundial). 
Julgamos pertinente este tema porque Gramsci desenvolve suas fundamentais reflexões sobre o 
americanismo (o relacionando com outro importante conceito por ele desenvolvido: o de revo-
lução passiva) antes mesmo que o processo iniciado a partir do New Deal se completasse – dado 
que seus últimos textos carcerários datam de 1935 e que ele vem a falecer em 1937 –, do início do 
conflito mundial e do papel de liderança que os Estados Unidos vem a exercer no mundo capita-
lista no pós-guerra.
Iniciaremos o trabalho apresentando o conceito de americanismo de Gramsci a partir dos Cader-
no do cárcere, relacionando-o com o conceito de revolução passiva, em apontado as implicações 
do americanismo para o desenvolvimento do capitalismo em nível internacional. Posteriormen-
te, apontaremos algumas características gerais do capitalismo norte-americano relevantes para a 
compreensão de suas especificidades (principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial) e dos 
principais determinantes da Grande Depressão na década de 1930. Prosseguiremos discorrendo 
sobre o impacto da Grande Depressão e as principais linhas do New Deal para combatê-la – enfa-
tizando as mudanças ocorridas na política econômica exterior, nas agências estatais criadas para 
operar essa política (como o Export-Import Bank of Washington, o Eximbank). Por fim, conclui-
remos apontando algumas implicações do conceito de americanismo de Gramsci, desenvolvido a 
partir dos desdobramentos ocorridos no período do New Deal, para o estudo crítico do imperialis-
mo a partir da década de 1930 – período que iniciam-se importantes transformações nas relações 
inter-capitalistas que amadurecerão após a Segunda Guerra Mundial, marcando as especificidades 
da dinâmica imperialista sob a égide do capitalismo norte-americano.
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Hiolly Batista Januário de Souza (Unioeste/PR)
• “Não Há Nada De Novo No Reino”: Justificativas Para A Exploração Do Campo, Da Inglaterra 

Ao Brasil.
O presente trabalho busca fazer uma breve observação sobre as justificativas para a propriedade 
privada e exclusiva partindo do texto de Ellen Wood e sua apresentação da obra de John Locke, 
perpassando obras de Karl Marx e Antonio Gramsci, para tentar mostrar como que, dentro do 
atual sistema capitalista, temos o desenvolvimento de justificativas cada vez mais elaboradas sobre 
a propriedade, mas que, em essência não mudaram ao longo do tempo. Por último tentaremos 
mostrar como que as ideias de Locke chegam até o Brasil, através dos textos de Ricardo Abramovay 
e Paulo Zarth, bem como por documentos do governo brasileiro da década de 1970, onde tivemos 
uma violenta mecanização do campo brasileiro.

Martina Spohr (CPDOC/FGV)
• Aliança para o Progresso e elite orgânica: o papel da empresa privada no governo John F. 

Kennedy (1961-1963)
Ao longo do governo John F. Kennedy (1961-1963) o empresariado norte-americano, representa-
do pelos seus mais proeminentes intelectuais orgânicos, assumiu importantes postos na gestão e 
condução do projeto de ajuda financeira patrocinado pelos Estados Unidos para a América Latina 
lançado em 1961 e intitulado Aliança para o Progresso. Em seu primeiro ano, atuaram diretamente 
nos principais fóruns de debate da sociedade civil buscando a inserção e atividade efetiva da em-
presa privada nos negócios da Aliança. A intenção era dinamicamente dividida em duas frentes: a 
busca pela ampliação dos negócios norte-americanos nos países participantes do programa unida 
à preocupação política cada vez mais intensa após a declaração de Cuba como uma república 
alinhada à União Soviética. Longe de meramente econômica, a entrada destes representantes no 
debate internacional demonstra a exportação intencional de um modelo capitalista baseado na 
livre empresa e defensor do capital privado. No ano de 1962, o papel desta elite orgânica se ins-
titucionaliza e passa a esfera da sociedade política com a criação do Comitê Comercial para a 
Aliança para o Progresso (Commerce Committe for Alliance for Progress – COMAP) pelo Depar-
tamento de Comércio norte-americano. Desta maneira, analisamos o papel da empresa privada e 
de seus porta-vozes dentro do staff do governo John F. Kennedy e sua influência direta nos rumos 
do projeto da Aliança via COMAP. Tal estratégia foi econômica e politicamente desenhada pela 
elite orgânica representante do capital privado nos Estados Unidos na esfera da sociedade política 
norte-americana, passando a ser tratada pelo Departamento de Comércio como uma verdadeira 
política de Estado.

Alberto Dias Mendes (UERJ), Alex Conceição Vasconcelos da Silva
• Intelectuais e poder: o impacto de Che Guevara no brasil em 1961

Esta proposta de simpósio tem por objetivo analisar os impactos provocados pela passagem do 
guerrilheiro, intelectual e revolucionário argentino Ernesto Guevara no Brasil após a sua visita ofi-
cial, na qualidade de represente de Cuba, na Conferência do Uruguai em 1961, sendo agraciado com 
a medalha Cruzeiro do Sul pelo então Presidente da República Jânio Quadros. Guevara, enquanto 
revolucionário representou uma nova concepção marxista de luta contra-hegemônica na América 
Latina após o desencadeamento do processo revolucionário em Cuba (1959), representando uma 
nova via para as esquerdas, através da guerrilha, marcando uma ruptura com a visão tradicional 
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da esquerda, na qual a orientação soviética era preponderante para lideranças de partidos como 
o Partido Comunista do Brasil (PCB), representando novo ânimo nas lutas ideológicas não só no 
Brasil como na América Latina. Para a feitura da nossa análise, utilizaremos o referencial de Anto-
nio Gramsci, acerca da categoria de intelectual orgânico, para compreender a atuação de Guevara 
enquanto um catalisador de ideias e ideais de sua geração e concretizando-as na luta armada em 
Cuba, não havendo divisão entre a batalha das ideias e a militância, sendo dessa forma um orgâ-
nico na concepção gramsciana. Porém, a vinda de Guevara no Brasil e o seu reconhecimento pelo 
Presidente da República provocaram o recrudescimento da direita política, tanto no Brasil como 
nos Estados Unidos, como observamos em nossas fontes, os jornais da época (Correio da Manhã 
e A Noite), despertou o temor de que a Revolução Cubana causasse um “efeito dominó” em toda 
América Latina, inclusive no Brasil, representando dessa forma o surgimento de uma luta contra-
-revolucionária no país, principalmente após a crise ocorrida em 1961 com a renúncia do presiden-
te Quadros, em que houve a tentativa de impedir a posse do então Vice-Presidente João Goulart, 
ocasionando uma forte resistência por parte de setores progressistas da sociedade, lideradas pelo 
esforço do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola que se opôs ao impedimento da posse 
do Vice-Presidente na cadeia da legalidade, tornando o impedimento insustentável. Com a vitória 
da legalidade e o empossamento de Goulart na presidência, a polarização política no Brasil teve 
Guevara e a Revolução Cubana como um espectro presente no imaginário político tanto para a 
esquerda quanto para a direita no Brasil.

Cíntia Fiorotti Lima (SEED/pr)
• Fronteiras e descaminhos nos processos de apreensão entre o Brasil e o Paraguai

Neste estudo nos concentramos em analisar as relações de trabalho vividas na fronteira Brasil-
-Paraguai, buscando compreender como trabalhadores envolvidos com o comércio e transporte 
de mercadorias na fronteira, interpretam e lidam com as mudanças ocorridas em suas atividades 
laborais entre 1960 e 2015. O local de pesquisa envolve algumas cidades da Costa Oeste do Paraná 
localizadas na fronteira com o leste do Paraguai, dando ênfase à Guaíra-Pr, Salto del Guairá/PY 
e, também, Mundo Novo no estado do Mato Grosso do Sul. Para tanto, utilizamos como fontes 
alguns autos criminais de comarcas regionais entre 1960 a 1990, legislações brasileiras, jornais lo-
cais e entrevistas com vendedores e proprietários de lojas em Salto del Guairá, atravessadores de 
mercadorias na fronteira, moradores locais, funcionários da receita federal e estadual, militares 
do exército e policiais federais aposentados que viveram e trabalharam nesta região de fronteira a 
partir de 1940. Com o levantamento e análise destas fontes, problematizamos como era e, como é 
atualmente viver e trabalhar nesta região de fronteira, discutindo como estes sujeitos interpretam 
estas mudanças, percebem e se relacionam com os lugares onde vivem e trabalham. Como recorte 
discutimos no texto proposto neste simpósio, as tentativas de disciplinarização por parte do Es-
tado, analisando as legislações e fiscalizações voltadas para os trabalhadores envolvidos no trans-
porte e comércio de mercadorias não regulamentadas nesta fronteira entre o final de 1980 a 2015.

Julia Rigueiro (UNMDP/UFF)
• Arte e responsividade. Mikhail Bakhtin em Raymundo Gleyzer

Art and Answerability, publicado por Mikhail Bakhtin (1895-1975) pela primeira vez no ano de 
1919, ainda chama a nossa atenção. O texto é curto, e possui uma profundidade que até o dia de 
hoje críticos e acadêmicos especializados no autor soviético continuam estudando. Nesse trabalho 
vamos analisar parte da obra fílmica do cineasta Raymundo Gleyzer (1941-1976) sob a luz dos con-
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ceitos que Bakhtin exprime na obra mencionada. Vamos nos aproximar do artista como intelectu-
al, na sua condição de formador de opinião pública. Essa comunicação forma parte da minha pes-
quisa de mestrado em andamento, inserida no Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI), 
da Universidade Federal Fluminense; a orientação da mesma corresponde à Dra. Juniele Rabêlo de 
Almeida, e nos encontramos na fase da escrita, com a totalidade dos seminários concluída.
Art and Answerability começa instalando uma caraterização da cultura humana, que estaria di-
vidida em três domínios fundamentais: a ciência, a arte e a vida. Lamentavelmente, segundo o 
autor, a maioria de nós não os experimenta numa unidade, e sim de forma fragmentária. Apenas 
em alguns momentos do cotidiano somos capazes de unir os três domínios simultaneamente. 
Segundo Bakhtin, a mudança essencial consistiria em trazer a arte e a ciência para a vida, e que a 
primeira não seja propriedade de poucos privilegiados, mas de uma maioria cada vez mais ampla 
de homens e mulheres. Nem arte nem vida podem existir sem o outro, e Bakhtin entra no binômio 
para achar qual a conexão fundamental entre eles. Arte e Vida se devem respostas, são responsá-
veis a uma pela outra. Pelo menos duas formas de entender o termo responsividade se derivam 
do texto: como responsabilidade (individual e social) ou como resposta. Todos os discursos, um 
filme, por exemplo, são fundamentalmente dialógicos e estão historicamente datados e situados. 
O artista-intelectual se realiza como ser humano a través do diálogo entre as suas obras e o público, 
como no caso específico do filme que será analisado. A expressão dialógica é sempre incompleta, 
sempre ligada às conexões no passado e às orientadas no futuro, numa corrente infinda. Los Trai-
dores forma parte do chamado “cinema militante”, subclassificação do cinema político surgido na 
década de 1960. Buscaremos analisar o filme Los Traidores de Raymundo Gleyzer incorporando os 
conceitos desenvolvidos por Mikahil Bakhtin em Art and Answerability, para aprofundar na condi-
ção do cineasta como intelectual formador de opinião. Utilizaremos como fontes o próprio filme e 
entrevistas realizadas aos integrantes do Grupo Cine de la Base.

Rodrigo Dias Teixeira
• A burocracia sindical cutista no Governo Lula da Silva (2003-2006)

A hegemonia social-liberal que veio a ser reforçada na sociedade política com a eleição de Lula 
da Silva só foi possível através da interação permanente com a sociedade civil e com aqueles que 
defendiam ativamente seu programa. Se a consolidação desta hegemonia não ocorreu de forma 
homogênea e linear, mas forjada por contradições e conflitos, teve com um dos pilares de sua 
condução a conversão orgânica da direção da CUT e sua consolidação como uma nova burocracia 
sindical. Esta burocracia sindical cutista, que teve no adesismo às eleições burguesas e na defesa de 
um suposto novo desenvolvimentismo capitalista as bases de sua prática social-liberal, via na elei-
ção de Lula da Silva uma grande oportunidade de aumentar seu poder e ampliar seus aparatos. A 
sanha de expansão da burocracia sindical cutista com a eleição de Lula da Silva a ia aumentar ainda 
mais a partir das resoluções do VIIII CONCUT, ainda em 2003.

Tamara Naiz da Silva
• Mudanças estruturais e desregulamentação do trabalho no Brasil nos anos 1990

A economia brasileira passava, no inicio da década de 1990, por uma fase de amplas e profundas 
mudanças, buscando um processo de integração do país à nova ordem mundial. Essas mudanças 
estruturais repercutiram na organização produtiva e financeira, no balanço de pagamentos e nas 
contas públicas. Do ponto de vista das repercussões desse processo sobre o mercado de trabalho, 
avaliamos que foram negativas, pois aqui, os problemas do capitalismo contemporâneo, decorren-
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tes do padrão de acumulação global predominantemente financeiro, se sobrepuseram aos proble-
mas históricos do capitalismo brasileiro, tardio. Desse modo, a fase é marcada pelo crescimento 
das taxas de desemprego aberto e pela precarização geral do trabalho, termos que acentuaram ain-
da mais heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro. Não é simples avaliar em que medida 
essas mudanças ocorridas na década de 1990 foram parte de uma real necessidade de adaptação 
ao novo cenário do capitalismo internacional ou resultaram das escolhas das elites (lideranças pú-
blicas e privadas), mas é perceptível o fato de que em face à mudança de tom observada em nível 
mundial nossas lideranças governamentais adotaram opções políticas que favoreceram fortemen-
te a desestruturação do mercado de trabalho na década de 1990. Desse modo, quais foram essas 
mudanças estruturais e sua relação com as desregulamentações da legislação trabalhista ao longo 
da década de 1990 são algumas das questões que pretendemos abordar no presente artigo.

Alessandro Pimentel
• Democracia e movimentos sociais na mídia no parana 2000-2014

O projeto aqui proposto analisa, com base em pesquisa histórica realizada a partir dos periódicos, 
Gazeta do Povo e Folha de Londrina, as relações de democracia a partir desses jornais, em relação 
aos movimentos sociais que irromperam no Paraná a partir dos inicio do século XXI, pensando a 
mídia como formadora de opinião, que luta por consolidar-se hegemonicamente sobre as classes 
populares,assim debate sobre hegemonia é extremamente importante para essa pesquisa,o termo 
será utilizado com a definição de Antonio Gramsci, na qual hegemonia significaria “o domínio de 
uma classe sobre as outras”por isso esse termo depreende grande importância para entendermos 
o modo operante da grande mídia e de quais meios se utiliza para tentar consolidar-se hegemoni-
camente como definidora das relações sociais e democráticas que se desenvolvem na sociedade 
paranaense.

Vinícius Sales do Nascimento França (Universidade do Estado da Bahia)
• Impeachment de Collor e agenda de governo em editoriais da grande imprensa

Os grandes grupos de mídia tiveram destacado papel no processo de impeachment do presidente 
Fernando Collor, em 1992, apontando testemunhas-chave, pressionando por certo rumo das in-
vestigações e disseminando indignação em seu público. No entanto, quando se observa os quatro 
veículos de maior tiragem e reconhecimento no mercado de jornais – O Globo e Jornal do Brasil, 
do Rio de Janeiro, e O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, de São Paulo – a publicação de notícias 
ligadas às investigações do esquema PC Farias, entre maio e setembro de 1992, não foi acompanha-
da de forma unânime de um tom editorial favorável ao impeachment do presidente (LATTMAN-
-WELTMAN, 1994). A partir desse quadro, questionamos como os quatro jornais se posicionaram 
com relação ao impeachment e ao programa de governo de Collor nos editoriais publicados no 
dia em que a Câmara dos Deputados votou a admissibilidade do processo de impeachment, 29 
de setembro de 1992. Para discutir o papel político da imprensa, utilizamos como referencial te-
órico os conceitos de imprensa como partido proposto por Gramsci (2010); campo jornalístico, 
delineado por Bourdieu (1997); e a concepção da década de 1980 a partir do conceito de crise de 
hegemonia burguesa (GRAMSCI, 2010. ALMEIDA, 2011) devido à falência do modelo econômico 
desenvolvimentista do regime militar. A análise dos editoriais mostrou que a Folha de S. Paulo e o 
Jornal do Brasil defenderam o impeachment do presidente, enquanto O Globo e O Estado de S. 
Paulo foram favoráveis à renúncia de Collor. Com relação ao programa de governo do presidente, 
os quatro veículos foram unânimes em apoiar a continuidade de políticas neoliberais, utilizando 
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até mesmo palavras semelhantes, como modernização, privatização, reforma do Estado, livre-em-
presa e combate ao protecionismo. É notável que os quatro grandes jornais apoiavam as medidas 
neoliberais do governo, embora tenham contribuído para desgastá-lo continuamente com denún-
cias de corrupção desde junho de 1990 (LATTMAN-WELTMAN, 1994). A aproximação da agenda 
política neoliberal pode ser relacionada com a gradual introdução de computadores importados 
nas redações dos jornais, que ocorria desde meados dos anos 1980, e com o interesse dos grupos de 
mídia em realizar investimentos nos ramos de internet e telecomunicações, que viria a acontecer 
nos anos 1990, beneficiando-se do processo de privatizações das empresas estatais, sobretudo do 
Sistema Telebras. Tanto o processo de importação de novas tecnologias para as redações quanto 
de expansão para novos investimentos aproximaram os grupos de mídia do capital internacional, 
cuja intervenção foi facilitada pelas políticas neoliberais (MARTINS; LUCCA. 2008).

Claudia Peçanha da Trindade (Prefeitura Rio de Janeiro)
• Questão Urbana E Participação Social E Nova Sociabilidade Do Capital

Este artigo apresenta reflexões de uma pesquisa mais ampla que busca analisar as relações entre 
as orientações do Banco Mundial e determinadas políticas públicas de desenvolvimento, sobre-
tudo as urbanas, implementadas no Brasil no período de 1990 a 2013. Pretende-se examinar as 
transformações internas dessas políticas, especialmente em relação ao tema da participação social 
em questões urbanas, discutindo-se o novo papel atribuído por essas propostas aos movimentos 
sociais originários das favelas e periferias atingidas pelas intervenções urbanísticas preconizadas e/
ou financiadas. Ainda que o instituto da participação social dos moradores venha ocupando papel 
crescente nas propostas dessas políticas, não se observa correspondência empírica em termos dos 
mecanismos e processos de participação efetivos levados a cabo naqueles territórios. A premissa 
geral que orienta a pesquisa consiste em que documentos, propostas, e orientações para políticas 
públicas de urbanização vem sendo orientados nos parâmetros de construção de uma nova socia-
bilidade nos marcos do capital.

André Pereira Guiot (SME- Duque de Caxias)
• Os vínculos dos intelectuais orgânicos do capital presentes no Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social em outras agências da sociedade política (2003-2010)
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) era uma das importantes arenas que 
abrigava destacados intelectuais orgânicos do grande capital monopolista. Como fórum da socie-
dade política - entendida, na acepção gramsciana, como o conjunto de órgãos, agências e apare-
lhos do Estado restrito -, no Conselho figuravam empresários organizadores de distintos aparelhos 
privados de hegemonia. O CDES, durante os dois governos Lula da Silva, influenciou na criação de 
duas agências estatais: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) e a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Os conselheiros-empresários do CDES, além de 
comparecerem nessas agências, mantinham largo trânsito também no Conselho Consultivo do Se-
tor Privado da Câmera de Comércio Exterior (CONEX/CAMEX) e, por ocasião da crise econômica, 
em 2008, no Grupo de Acompanhamento da Crise (GAC) do Ministério da Fazenda. Esses intelec-
tuais orgânicos (empresários e prepostos organizadores do consenso) do grande capital também 
eram acolhidos em outras agências da sociedade política. Produziam um arco de influência de 
grande alcance, introjetando demandas econômico-corporativas ao lado de aspirações que contri-
buíram para a formatação de um projeto de hegemonia caro ao atendimento dos grandes capitais.
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Julius Hericky Hafemann Daltoé (Unioeste)
• Reinaldo Azevedo, um intelectual assumidamente de direita em suas colunas na “Veja 

Online” (2006-2013)
Este trabalho deriva de uma pesquisa de Mestrado em andamento na Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, na linha de concentração “Estado e Poder”, cujo objeto são as colunas do comen-
tarista político Reinaldo Azevedo na revista “Veja” em seu formato virtual, a “Veja Online”, entre 
os anos de 2006 e 2013. Este recorte histórico corresponde a dois mandatos do governo federal do 
Partido dos Trabalhadores (PT), especificamente o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva 
e o primeiro mandato de Dilma Rousseff. Nesta investigação buscamos compreender e analisar as 
proposições ideológicas construídas e veiculadas por este colunista, delineando sua “efetividade 
histórica” – suas proposições ideológicas que porventura tornaram-se pautas no campo político. 
Embora o blog não destoe da pauta editorial da Veja, o formato ganha muito mais “liberdade” que 
os demais jornalistas da edição impressa. Além disso, a capacidade de debate e diálogo com seus 
leitores formatou uma comunidade online, que tanto é dirigida pelas proposições de Azevedo 
quanto avalia sua atuação como intelectual. Primeiro iremos apresentar uma biografia do autor, 
seguido de uma breve história da revista Veja, enfatizando suas incursões na internet. Após isso 
iremos analisar algumas de suas postagens que conformaram “ganchos”, motes ideológicos seus 
que tornaram-se parte do ideário da chamada “nova direita”: aqui trataremos especificamente so-
bre como Azevedo entende o que chama de “fascismo de esquerda”, de “esquerdopatia” e “petra-
lhismo”, e a questão “censura” (que imputa tanto às tentativas de regulamentação da mídia pelo 
Estado quanto pela “milícia virtual” supostamente constituída pelo PT).

Gelsom Rozentino de Almeida (UERJ)
• Poder, Ideologia e Coerção: revisitando conceitos

O presente trabalho busca contribuir para uma reflexão a cerca de um debate teórico dos concei-
tos e relações entre o poder, o Estado, os aparelhos ideológicos e os aparelhos repressivos, confor-
me concepção original de Althusser e a revisão estabelecida por Poulantzas, que define o Estado 
capitalista como o lugar central do exercício do poder, o dispositivo (o conjunto dos aparelhos) 
que concentra, materializa e propaga o poder para representar e organizar, em longo prazo, os inte-
resses políticos da burguesia. A proposta é motivada pela percepção de um certo abuso do concei-
to de Hegemonia, conforme definido por Gramsci, em inúmeros trabalhos acadêmicos, onde tudo 
parece ser resumir ou se transformar em hegemonia. Esses trabalhos ignoram ou não consideram 
a relevância de questões relacionadas a centralidade da coerção econômica e extra-econômica 
dos trabalhadores. Como contraponto, devemos lembrar a violenta repressão às manifestações 
de meados de 2013, a criminalização dos movimentos sociais e o avanço sobre direitos sociais e 
trabalhistas.

Ivo dos Santos Farias (Colégio CSA/Objetivo)
• A (re)construção da memória coletiva dos operários têxteis de Fernão Velho (Maceió-AL)

A perda da memória coletiva de um grupo de trabalhadores têxteis pode estar ligada a vários fato-
res, porém os que serão ressaltados neste trabalho perpassam pelas transformações técnicas, tec-
nológicas e estéticas trazidas com o fim do predomínio do fordismo e o aparecimento da acumu-
lação flexível. Estas mudanças no mundo do trabalho acarretaram no desmonte de vários setores 
tradicionais e na mudança de comportamento dos empresários frente à forma de administração 
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da força de trabalho. O abandono das vilas operárias e as demissões em massa, portanto, são apon-
tados como resultantes desse processo. Sob este cenário, propomos estudar o processo de des-
truição da memória coletiva dos operários da Fábrica Carmen de Fernão Velho (Maceió/AL), por 
meio do registro e da análise das falas dos trabalhadores e, para isso, utilizaremos uma abordagem 
metodológica qualitativa em profundicade e orientada pela prática, onde o sujeito da pesquisa é 
ao mesmo tempo tempo objeto, por ser membro do grupo estudado.

Eduardo Cesar Valuche Oliveira Brito
• Derrubando os “muros” de 1930: Antonio Gramsci para a renovação da Historiografia na 

Primeira República Brasileira (1889 – 1930).
A reflexão proposta neste estudo é sobre o ato nada ingênuo de periodizar, isto é, o ato de nome-
ar um tempo ou mais precisamente o “espaço de tempo” envolvido na produção Historiográfica 
Brasileira. A posição aqui proposta vincula-se estruturalmente, tanto nos objetos defendidos e nos 
caminhos trilhados em termos teórico-metodológicos, á um tempo e espaço oposto daquele si-
tuados em torno das relações designadas na chamada “Republica Velha”. Esta escolha situa-se ao 
encontro do posicionamento defendido no dossiê apresentado na revista Tempo, intitulado “A 
nova “Velha” Republica”, na qual as historiadoras Ângela de Castro de Gomes e Martha Abreu 
apresentam uma mudança historiográfica voltada para desnaturalizar o uso de tal expressão, am-
plamente utilizada e compartilhada, ainda muito utilizada e compartilhada, tanto na produção 
acadêmica como na escolar. Por conseqüência, a produção feita por militantes, sociólogos e por 
fim pelos historiadores, construíram esta conotação negativa ao período, erguendo um “muro” em 
1930. A partir dos anos 80, a produção sobre o tema amplia, fragmentando-se. Estas mudanças 
são acompanhadas pelas possibilidades abertas no campo epistemológico frente à crise nas ciên-
cias sociais, particularmente em relação a História. Portanto, os estudos recentes na historiografia 
brasileira sobre a Primeira Republica não apenas derrubaram os muros da década de 1930, como 
“avançaram” nas pesquisas recuando para o momento anterior ao período republicano. Contudo, 
“podemos afirmar que ainda se desconhece, basicamente por falta de estudos, uma rica movimen-
tação de atores – intelectuais, trabalhadores, setores de classes médias e populares – empreendida 
no campo da participação política, que alcançou desenhos variados e mais ou menos formalizados 
em instituições e associações muito variadas” (ABREU; GOMES, 2009, p. 5). Neste sentido, os es-
tudos desenvolvidos atualmente no curso de Pós-Graduação em História Social - na Faculdade de 
Formação de Professores na Universidade Estadual do Rio de Janeiro - vinculam-se ao pensamento 
gramsciano ao questionar um cenário da vida política estruturados em torno do conceito de “oli-
garquia”, buscando associar sob o ponto de vista da luta de classes, os níveis das relações de força 
política e identificando grupos sociais e intelectuais nos diversos níveis na Primeira República Brasi-
leira. A partir da linha de pesquisa “Território, Relações de poder e Movimentos sociais”, a proposta 
desenvolvida no mestrado encontra-se precisamente na trilha destes intelectuais que articularam 
a religião metodista no Brasil ao final do XIX e início do XX, vinculando-os á processos precoces 
de ocidentalização nas relações de poder, portanto, articulados com a política e com o Estado na 
Primeira República Brasileira.

Santiago Silva de Andrade (Faculdade Ages)
• Capital agro-mercantil e exercício da política na província de Sergipe (1850 - 1888)

O propósito desta comunicação é discutir as especificidades da dinâmica creditícia e das ativida-
des de investimento da classe senhorial na zona da Contiguiba, província de Sergipe, na segunda 
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metade do século XIX, e a sua atuação nos espaços institucionais da política sergipana. Pretende-se, 
dessa forma, problematizar os nexos entre a política e a economia, visando uma melhor compreen-
são tanto da configuração interna dessa classe senhorial, quanto do seu papel na articulação entre 
os interesses provinciais e o Estado imperial. Como fontes, foram utilizados inventários, testamen-
tos post-mortem, memórias, e documentos fiscais, contábeis e administrativos. Este é um resulta-
do inicial e parcial de uma pesquisa mais abrangente, que tem como objetivo analisar o papel da 
classe senhorial sergipana na conformação dos espaços e fronteiras agro-mercantis no século XIX.

Eliziane Gava
• Integralismo: um fenômeno político fascista para disciplinar a luta de classes

O presente trabalho tem como tema a Ação Integralista Brasileira (AIB), uma campanha organiza-
da em 1932 , que torna-se o primeiro partido com implantação nacional e é fechado em 1937 com 
o golpe de Estado de Getúlio Vargas. Através da bibliografia disponível sobre a temática, pretende-
se perpassar pelas discussões com o propósito de entender o integralismo como um fenômeno 
político fascista, dotado de um nacionalismo específico no contexto brasileiro. Efetivo no período 
entreguerras, de acordo com Konder (2009), o fenômeno fascista continha um teor de contra re-
volução ao projeto revolucionário socialista, tendo em vista uma organização econômica, social 
e cultural de um Estado corporativo formado por uma elite enérgica e um povo/raça devotado à 
nação, na intenção de disciplinar a luta de classes. Tal proposta vigente em uma sociedade com os 
valores e as instituições liberais em crise assumiu a característica de anticomunista e antiliberal. O 
movimento integralista no Brasil obteve influência direta e indireta da Itália fascista, como tam-
bém houve inspiração de Salgado, líder e organizador da AIB, no regime fascista de Mussolini. Há 
evidências da solidariedade e da simpatia com o universo fascista, do qual integralistas se identifi-
cavam e das relações de intercâmbio com o partido nazista no Brasil. Com isso, entende-se a AIB 
como uma proposta fascista do contexto de entreguerras, que não teve as condições reais de efe-
tivação no Brasil. De acordo com Chassin (2008) e Vasconcellos (1977), o movimento se constituiu 
como uma utopia de uma nação brasileira curupira forte e autônoma, de caboclos miscigenados e 
consequentemente, branqueados e tementes a deus, resignados em sua posição na hierarquia so-
cial dos grupos naturais da família, em uma espécie de paraíso rural, longe das instituições corrup-
tas e dos valores deturpadores liberais, representados pelo federalismo oligárquico. Nesta utopia 
não haveria lutas sociais, nem mobilidade liberal e sim, um Estado integral, de disciplina das classes 
sociais, de controle das relações de troca e de combate dos estrangeirismos, na voz dos comunistas. 
Entretanto, foi uma utopia rural que se constituiu como o primeiro partido de massas do Brasil. 
Espalhou pelos cantos do país a cor verde, ao grito da saudação tupi-guarani, Anauê!, você é meu 
parente!, e sob, os pressupostos de uma sociedade integral reunidos no sigma (∑), o símbolo de so-
matório da matemática. Por meio de métodos de organização e de propaganda política moderna, 
como o rádio, o cinema e um sistema de jornais reunidos, arregimentou as massas pelos interiores e 
politizou-as, em prol do seu projeto de sociedade fascista, mascarado de novo, moderno, progres-
sivo e se apresentando como salvação da sociedade em tempos de crise econômica.

 David Maciel (Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás)
• Ernesto Geisel e a autocracia burguesa no Brasil

Esta comunicação busca apresentar os resultados preliminares de pesquisa relativa ao papel de-
sempenhado por Ernesto Geisel na consolidação da autocracia burguesa no Brasil. Ao longo de 
sua carreira como comandante militar, gestor de empresa pública, secretário estadual, ministro 
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de Estado, juiz e presidente da República Ernesto Geisel pôde desempenhar funções decisivas na 
reprodução e na consolidação da dominação burguesa no Brasil, emergindo não apenas como um 
dos principais representantes das forças políticas e militares vitoriosas nos embates políticos das 
décadas de 1930 a 1980, mas como um dos seus principais dirigentes. Defensor do forte interven-
cionismo estatal em favor da grande indústria e do capital monopolista, Geisel contribuiu para 
a definição de um padrão de desenvolvimento marcadamente concentrador de renda e poder. 
No plano politico adotou uma concepção corporativista que destinava à burocracia de Estado, 
especialmente aos militares, tidos como única instituição nacional, uma função cesarista e antide-
mocrática marcada pela defesa da ordem social, pelo anticomunismo e pela recusa da organização 
e mobilização das classes trabalhadoras, vista como ação política subversiva, portanto ilegal e ilegí-
tima; o que o levou a combater as forças democráticas e populistas no período 1945-64, participar 
das articulações que desembocaram no golpe de 1964, da montagem institucional da Ditadura 
Militar e da sua superação por uma transição política que permitiu sua auto-reforma. Finalmente, 
como quadro da burocracia de Estado oriundo das Forças Armadas e formado durante seu pro-
cesso de modernização e profissionalização, Geisel apresentou uma visão integral do problema da 
dominação burguesa no Brasil, buscando combinar desenvolvimento econômico, estabilização da 
ordem e controle do conflito politico num cenário de acelerada expansão capitalista e de intensifi-
cação das contradições de classe e dos conflitos sociais e políticos, levando-o a adotar uma posição 
de relativa autonomia em relação aos interesses capitalistas imediatos. Diante destas característi-
cas, avançamos a hipótese de que ao longo de sua trajetória Geisel constituiu-se como um inte-
lectual orgânico da autocracia burguesa no Brasil, porém de tipo específico, pois sendo oriundo 
de um agrupamento originariamente identificado como de intelectuais tradicionais, os militares, 
sempre imaginou o desenvolvimento capitalista e a dominação burguesa em função dos valores de 
segurança e desenvolvimento desenvolvidos pelas Forças Armadas no século XX, não em função 
dos valores capitalistas do lucro e da liberdade de mercado, o que lhe possibilitou relativa autono-
mia diante dos interesses das frações burguesas específicas, atuando mais como organizador de sua 
dominação coletiva.

Wanderson Fabio de Melo (UFF/PURO)
• A ditadura, a questão da moradia e a modernização excludente: Roberto Campos em defesa 

do Sistema Financeiro da Habitação
O objetivo da presente comunicação é analisar as posições do economista Roberto Campos sobre 
a implantação do Sistema Financeiro da Habitação no Brasil durante o primeiro governo da dita-
dura, o de Castello Branco (1964-1967). Naquele momento, Roberto Campos esteve à frente do 
Ministério do Planejamento e da Coordenação Econômica. Com vistas a proporcionar a moderni-
zação urbana, o economista engajou-se na elaboração do Banco Nacional da Habitação (BNH) e 
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), objetivando alavancar a produção de casas, em sintonia 
com a valorização do capital privado. Na gestão de Campos criou-se o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) em substituição à estabilidade no emprego dos trabalhadores de empresas 
privadas após o ciclo decenal de permanência no mesmo local de trabalho. O Fundo se compôs a 
partir da contribuição compulsória correspondente a 8% do salário mensal do trabalhador empre-
gado no mercado formal de trabalho. Os recursos do FGTS – extraídos do trabalhador enquanto 
poupança forçada – serviram de base à política habitacional do país por meio da alimentação do 
setor de construção civil. Busca-se desvendar as motivações do encaminhamento da problemática 
habitacional por via do sistema financeiro, apontar quais foram as proposições defendidas, bem 
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como situar em quais grupos sociais essa programação esteve sustentada. As fontes dessa reflexão 
são os escritos de Roberto Campos acerca do tema da habitação, quais sejam: um artigo divulgado 
em 1965 na revista Digesto Econômico – publicação da Associação Comercial de São Paulo –, a 
conferência pronunciada em um seminário do Banco Nacional da Habitação em 1966 e o seu livro 
autobiográfico Lanterna na popa: memórias, que foi publicado em 1994. Em relação ao tratamen-
to metodológico desses materiais, utiliza-se a análise crítica imanente, conforme desenvolveu G. 
Lukács, no livro El asalto a la razón. Nesse direção, realiza-se o procedimento de investigação que 
pressupõe, por um lado, a análise interna dos discursos do intelectual, objetivando a sua compre-
ensão, cuja função consiste em evidenciar a formação imanente para, a partir daí, demonstrar o sig-
nificado dos diversos elementos envolvidos nas conjecturas. E, por outro lado, almeja contemplar a 
análise externa, explicativa, capaz de estabelecer relações com a esfera social.

Carla Luciana Souza da Silva (UNIOESTE)
• Ditadura fora do eixo: O Oeste do Paraná

O objeto desta pesquisa é a Ditadura Brasileira iniciada com o Golpe de 1964 a partir de uma 
leitura das capilaridades do processo histórico nacional. Trata-se de tentar analisar a forma que a 
Ditadura imposta a partir da tomada do poder em nível Federal se alastra para todo o País, e como 
ela se configura no seu interior, no caso, uma região pouco conhecida pela historiografia nacional, 
o Oeste do Paraná (abrangendo em alguns casos parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e a 
região da Tríplice Fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai). Pretende-se problematizar justamente o 
fato de que a Ditadura, comumente abordada a partir do eixo central político ou econômico deci-
sório brasileiro também teve repercussão e impacto em locais “Fora do eixo”. Até o presente mo-
mento a pesquisa aborda de forma enfática manifestações de resistência à Ditadura. Foi o caso de 
um grupo da VAR PALMARES localizado na cidade de Nova Aurora. Ou um grupo de treinamento 
de Guerrilhas do MR-8 em Medianeira. Foi também espaço de manifestações de Grupos dos Onze. 
A região Oeste do Paraná foi ainda palco da forte repressão conhecida como a “Chacina do Parque 
Nacional”, na qual líderes, militantes e simpatizantes da VPR foram assassinados. O projeto vem re-
cuperando aspectos destas histórias, assim como das memórias de seus participantes. Além disso, 
tem buscado formas de intervenção social no presente no sentido de recuperar junto à população 
local a história como problema e os conflitos sociais da Ditadura. Esse aspecto é relevante na medi-
da em que a ditadura na região encarregou-se de criar uma visão da sua própria história de modo 
pacífico, ordeiro e conformista. (Projeto Ditadura no Oeste do Paraná, CNPq)

Luciano Mendonça de Lima (UAH-UFCG)
• Um golpe de classe: a ditadura militar em Campina Grande-PB em perspectiva histórica e 

historiográfica
As discussões em torno do significado histórico da ditadura militar no Brasil se intensificaram nos 
últimos anos, tendo sido bastante influenciadas pelo avanço da pesquisa acadêmica, do ambiente 
ideológico criado pelo funcionamento das comissões da verdade e da proximidade da efeméride 
dos 50 anos do golpe de 1º de abril de 1964. Nesse sentido, tem cada vez mais se acentuado nesses 
estudos aquilo que um crítico, apropriadamente, caracterizou como “falácias do revisionismo”. Em 
tempos de hegemonia neoliberal na sociedade e relativismo epistemológico na universidade, os 
alvos principais dessas investidas teóricas e políticas são o projeto histórico dos trabalhadores e o 
legado da tradição historiográfica marxista sobre o tema. Nessa comunicação, pretendemos discu-
tir essas questões a partir dos resultados parciais de uma pesquisa em andamento, que tem como 
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recorte espacial a cidade de Campina Grande-PB, buscando entender a participação da classe do-
minante local através de algumas de suas entidades e orgãos representativos (tais como Associa-
ção Comercial, Federação de Indústria, Orgãos de Imprensa etc), na preparação do golpe de 1964 e 
posterior implantação da ditadura militar. Caracterizamos esse processo como uma ação de classe, 
tendo como postulado as categorias de análise do materialismo histórico.

Maria Jose Castelano (Unioeste)
• Lineamentos sobre a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e sua atuação junto aos movimentos 

sociais rurais durante a ditadura militar
O objetivo deste estudo é fazer alguns apontamentos a partir da revisão bibliográfica em curso 
sobre a constituição da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e sua atuação junto aos movimentos 
sociais, identificando as críticas e as possíveis soluções direcionadas aos problemas que afligiram os 
pequenos agricultores e trabalhadores rurais no processo de modernização econômica do Brasil. 
A atuação da CPT coincide com o aprofundamento da crise econômica e das contradições sociais 
agravadas com a reestruturação capitalista, na cidade e no campo, praticadas pelo governo dita-
torial instalado em 1964. Destaca-se a relação conflituosa entre a atuação das Igrejas Católica e 
Luterana, por meio dos seus integrantes, e o Estado na luta pela terra que resulta na constituição 
de vários movimentos de trabalhadores rurais sem-terra.

092. Memória, narrativa e invenção: artes, culturas urbanas e escrita da História.
Coordenação: Edwar de Alencar Castelo Branco

Resumo: Desdobramento de encontros anteriores, este simpósio se propõe a discutir questões 
referentes à escrita da História e, por conseqüência, às diferentes modalidades de abordagem do 
passado. Espera-se que o simpósio favoreça uma reflexão sobre as múltiplas estratégias através das 
quais nós, os historiadores, apropriamo-nos de objetos tais como músicas, filmes, impressos, etc. 
e, ao narrá-los, os transformamos em fatos históricos. Imagina-se que será possível reunir variados 
estudos incidindo sobre a narrativa histórica como uma das dimensões acontecimentais da histó-
ria. Se a História é um discurso sobre o passado, o que torna possível repensá-la continuamente 
(JENKINS, 2007), os debates no interior do simpósio poderão ser, por um lado, articulados à idéia 
de que, entre “incertezas e inquietudes” (Chartier, 2002), a História tende, crescentemente, a se 
abrir a novas referências temáticas, enquanto, por outro lado, ao se reconhecer como uma proto-
-arte, a qual oscilaria entre os critérios de cientificidade e as exigências estéticas de seu discurso, a 
História poderia, finalmente, pensar sobre um “mundo verdadeiro das coisas de mentira” (Pesaven-
to, 2002) sem se sentir necessariamente à beira do precipício. Trata-se, portanto, de uma proposta 
que é feita com o intuito de, a pretexto de uma ampla reflexão sobre a relação entre História e nar-
rativa, favorecer a socialização, entre os simposiastas que a ele aderirem, das principais referências 
conceituais com as quais operam aqueles historiadores que desenvolvem pesquisas ambientadas 
na complexa relação entre memória, história, arte e culturas urbanas. Num contexto mais específi-
co, o simpósio refletirá sobre a pluralidade, volatilidade e relativa efemeridade de artefatos, objetos 
e manifestações (discos, fanzines, cassetes, fotografias, filmes) da cultura popular urbana (CASTEL, 
procurando contribuir para a constituição de um arquivo historiográfico sobre a questão. Conside-
rando que o investimento em arquivos dos fragmentos da cultura popular urbana é praticamente 
inexistente e que a preservação dessa memória é um processo de decisiva importância no presen-
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te, o simpósio pretende discutir contributos para a operacionalização e leitura de memórias das 
culturas juvenis urbanas e das múltiplas manifestações a elas associadas
Justificativa: Como se trata de uma experiência em curso, à qual vários pesquisadores já ade-
riram anteriormente (Encontros regionais das ANPUHs de Minas Gerais e Piauí, XXVI Simpósio 
Nacional de História, e V, VI e VII Simpósio Nacional de História Cultural), a proposta se justifica 
por favorecer a reunião de estudos que incidam sobre a narrativa histórica como uma das dimen-
sões acontecimentais da história. A proposta se justifica também pela evidente contribuição que 
poderá dar à consolidação da memória das culturas urbanas como um domínio da historiografia 
contemporânea no Brasil

Jonas Rodrigues de Moraes (Puc/Sp)
• “De onde é que vem o baião?”: Desterritorialização e reterritorialização musical

Analisar e discutir os processos de desterritorialização e reterritorialização musical pelo qual pas-
sou o gênero baião é que se pretende com esta comunicação. As discussões emergem por meio do 
título da canção “De onde é que vem o baião?” do tropicalista Gilberto Gil. A pergunta encetada 
pelo título da referida música em análise possibilita várias respostas sobre a procedência do baião. 
Para alguns esse gênero é afro-francês, outros afirmam que árabe-ibérico, africano, entre outras 
explicações. No estudo da relação da história com a música compreende que o ritmo penetrante 
do baião brotou de várias paisagens sonoras. Ele tornou-se uma narrativa musical (re) inventada 
em seu longo percurso sonoro. E, foi com a colaboração do sanfoneiro Luiz Gonzaga que essa célula 
rítmica emergiu como uma cultura musical urbana escrita em pautas e compassos da história.

Fábio Leonardo Castelo Branco Brito (Universidade Federal do Piauí)
• Revelar o Brasil em sua profundidade: heresias literárias e perambulações pelo Brasil 

profundo de Jorge Mautner (1962-1974)
Este trabalho toma como pretexto a obra do escritor e músico paulista Jorge Mautner para, a partir 
dele, refletir historicamente a respeito das diferentes tentativas de ver e dizer o Brasil entre as dé-
cadas de 1960 e 1970. Tomando a obra de Mautner, em especial os romances Deus da chuva e da 
morte (1962) e Fragmentos de sabonete (1973), pretende-se compreender a busca de um conjun-
to de figuras das letras e das artes brasileiras do período por desarranjar as linhas constitutivas de 
uma cultura brasileira canonizada, produtoras de uma imagem cristalizada do Brasil, apresentando 
o que é aqui chamado de revelações apócrifas ou subcanônicas do Brasil, que remeteria, nesse sen-
tido, à metáfora do Brasil profundo, espaço demarcado por subjetividades produzidas no âmbito 
subterrâneo.

Rafael Sampaio Rosa Ribeiro (Secretaria de Educação do GDF)
• Pelo Direito de Sambar: Passos, Gingas e Breques na composição do acervo digital do 

sambista baiano Batatinha
O presente trabalho faz uma reflexão a partir dos percursos percorridos e dilemas enfrentados du-
rante o trabalho de pesquisa para o projeto “Direito de Sambar - Acervo Batatinha”. Essa iniciativa 
cultural foi apoiada pelo programa Natura Musical e, no ano de 2014, procedeu à coleta, restauro, 
digitalização e contextualização da obra do grande sambista baiano Oscar da Penha, conhecido 
como Batatinha, e acabou resultando num acervo digital/site gratuito e aberto ao público. Apesar 
do exitoso produto final, os (des)caminhos da pesquisa se revelaram bastante conturbados, en-
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sejando em todos os envolvidos no projeto a necessidade de uma reflexão final sobre as enormes 
dificuldades da pesquisa sobre bens culturais no Brasil, que vão desde as condições dos acervos 
públicos/privados até a complexa questão dos direitos autorais. Este artigo pretende cumprir essa 
função de remate consciente, compartilhando essa experiência com outros pesquisadores e estu-
diosos da área.

Paulo Renato Souza Ienczak
• Hip Hop: uma cultura mundial da mídia

A cultura Hip Hop hoje em dia é um fenômeno mundial, mas suas origens remetem à cidade de 
Nova Iorque dos anos 1970, em um processo de desenvolvimento de manifestações culturais urba-
nas ligadas às artes como a dança, as artes plásticas e a música. Os atores envolvidos nessa gênese 
cultural advinham dos bairros pobres de conjuntos habitacionais, onde a maioria negra e latina 
vivia em condições de precariedade.
Para melhor compreensão de como este fenômeno cultural, que iniciou como um movimento al-
ternativo, ligado às classes populares e excluídas, tornou-se parte integrada da cultura pop, sendo 
utilizada sua linguagem pela publicidade e pelos grandes conglomerados de produtores de bens 
culturais, ao mesmo tempo em que não deixa de ter significado de resistência para seus adeptos, 
utilizarei o trabalho de Douglas Kellner intitulado “A cultura da Mídia” (2001). 
O Hip Hop chega no Brasil através de filmes, discos, televisão e videoclipes, uma difusão altamente 
midiática, o que possibilita utilizar como luz para iluminar o entendimento e crítica de parte dessa 
cultura o trabalho de Kellner. 
Para o autor a Cultura da Mídia fornece material para leitura de mundo e desenvolvimento identi-
tário dos indivíduos, e o Hip Hop acaba significando isso também para seus praticantes.

Paulo Seabra (Colegio Pedro II)
• A recepção do Rock and Roll através da Revista do Rádio (1958/1962).

O presente trabalho apresenta um dos aspectos da recepção do rock and roll, gênero musical 
norte-americano, em nosso país. A Revista do Rádio, como importante veículo da imprensa no 
período, foi a nossa principal fonte para percebermos a recepção do rock and roll nos seus primór-
dios em nosso país. Este órgão da imprensa que tinha como objetivo divulgar os artistas ligados 
a música nacional, principalmente as cantoras e cantores, possibilitou também o aparecimento 
de uma geração de artistas ligados a este gênero musical estrangeiro, como Cely Campello, Sérgio 
Murilo, Tony Campello, entre outros. A imprensa como uma mídia de importante inserção social 
no período, certamente, ajudou a penetração deste novo gênero estrangeiro no campo musical 
brasileiro. A Revista do Rádio, um dos principais veículos da imprensa em tiragem e de circulação 
nacional foi importante na divulgação e no aparecimento desta nova geração de artistas ligados a 
música para a juventude, através do rock and roll.

Ajanayr Michelly Sobral Santana
• Estudantes em ação: o Centro Estudantal Campinense como espaço de lutas políticas e de 

memórias (1950-1962)
Neste trabalho discutiremos acerca da atuação dos estudantes secundários, os centristas, que atua-
ram no espaço do Centro Estudantal Campinense, através das entrevistas realizadas com os/as ex-
centristas. Abordaremos as atividades dos/as centristas na cidade de Campina Grande/PB, entre os 
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anos de 1950 a 1962, apropriados como lugares para o desenvolvimento de suas práticas: eleições, 
enfrentamentos, apoios a estudantes e a políticos, lutas políticas, debates sociais.E mais, na emoção 
provocada pela participação nas eleições, às aspirações de concorrer a cargos no espaço do CEC, o 
desejo de ascensão na política centrista por estudantes que se inseriram naquela entidade. Assim, a 
memória constituída pelos/as entrevistados/as tentam marcar suas atuações e contribuições neste 
espaço, construindo para eles/elas possibilidades de ascensão na política partidária, transforman-
do o espaço do CEC em uma entidade que desenvolveu lutas políticas e poder de influência junto 
aos estudantes e a sociedade campinense. Sob a perspectiva da história oral, através da memória 
da militância de diferentes personagens que compuseram o movimento estudantil, abordaremos a 
atuação de estudantes na política, na imprensa e no espaço público da cidade.

Claudefranklin Monteiro Santos (Universidade Federal de Sergipe)
• Deus, Cazuza e outros temas

Nos anos oitenta, do século XX, o Brasil viveu um momento importante do ponto de vista da 
produção cultural, notadamente, no campo da música. Dezenas de bandas de rokc e de pop rock 
roubaram a cena com letras de protesto, escancarando a realidade do país, num período de transi-
ção da Ditadura para a Democracia. Afora os temas politizados, a religiosidade e anti-religiosidade 
também se fizeram notados. Nesse sentido, o presente trabalho quer se pautar pela análise das 
questões levantadas pelo cantor Cazuza e sua relação com Deus, tendo como escopo seu drama 
pessoal e a conjuntura histórica do Brasil de então.

Grazieli Chirosse Batista
• Pobreza, racismo e trauma: Reflexões sobre Quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus

O objetivo deste ensaio é refletir sobre a obra Quarto de despejo: diário de uma favelada (1960) 
da escritora Carolina Maria de Jesus dentro do enquadre testemunhal, levantando apontamentos 
e reflexões possíveis referentes à leitura do seu diário – obra de testemunho de sua vivência como 
mulher, negra, mãe solteira, catadora de papel, moradora de favela – enquanto experiência trau-
mática. Buscar-se-á compreender a narrativa de Jesus enquanto trauma através das exposições na 
obra referente às violências e violações à condição humana vividas pela autora perpetradas pela 
miséria, fome e o racismo. Para compreensão do trauma perpetrado pelo racismo institucional, as-
sim como o legado traumático da escravidão vivido pelos negros e negras no Brasil, será utilizado o 
estudo de psicologia social do racismo e seus efeitos traumáticos de Eliane Silva Costa (2012). Para 
a autora, um crime contra a humanidade como o escravismo configura-se um ataque a condição 
humana, uma herança traumática para as gerações futuras. O legado da escravidão comporia o 
racismo que estrutura o Estado brasileiro e define as desigualdades materiais e simbólicas para a 
população negra. Assim, as violências promovidas pelo racismo enquanto ataques violentos ao 
sujeito, ao seu grupo e à condição humana, causam rupturas traumáticas nos continentes genea-
lógico podendo ocasionar o desencadeamento de traumas psicológicos e sociais. Tendo em vista 
o componente traumático e histórico da narrativa de Jesus, assim como sua qualidade literária; 
este ensaio tem como objetivo compreender a obra da autora enquanto gênero testemonio. Para 
tal, serão utilizadas as análises de Márcio Seligmann-Silva (2005) e Jaime Ginzburg (2010) referen-
tes à literatura de testemunho e o estabelecimento desta forma literária em momentos históricos 
pós-traumáticos. Apesar do foco encontrar-se nas narrativas de sobreviventes do Holocausto e de 
presos políticos dos regimes militares latino-americanos do século XX, o gênero latino-americano 
testemonio, consolidado na década de 1970, tem como objetivo abarcar as produções literárias 
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dos historicamente oprimidos: ex-colonizados, negros e negras, mulheres, homossexuais e transe-
xuais; narrativas ao revés da história hegemônica. Entretanto, a produção crítica e literária sobre 
relatos destas vivências marginais ainda é um campo a ser explorado enquanto produtos de situ-
ações traumáticas; o presente texto tem como objetivo realizar apontamentos da obra Quarto de 
despejo que conduzam às reflexões sobre a inserção do livro no gênero testemonio.

Elaine Cristina Paganotti Rezende (Universidade Católica Dom Bosco), Maria Augusta de 
Castilho (Universidade Católica Dom Bosco), Mario Marcio da Rocha Cabreira (Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul)
• Hotel Gaspar no contexto patrimonial e identitário de Campo Grande-MS, 1954-2014.

A pesquisa analisou o Hotel Gaspar no contexto patrimonial e identitário de Campo Grande-MS. 
Inicialmente, o estudo apresenta a história da arte, os conceitos de memória e patrimônio cultural 
e por fim, expõe aspectos históricos do referido hotel. O método utilizado foi o indutivo e quanto 
à abordagem foi qualitativa, e no que se refere ao tipo de pesquisa optou-se pela exploratória e 
descritiva. A coleta de dados se deu por meio de revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Identi-
ficou-se que o Hotel Gaspar faz parte do patrimônio histórico de Campo Grande/MS, da memória 
da cidade morena e de sua comunidade, com momentos de histórias vividas no passado, preserva-
das no presente, trabalhando para sua conservação patrimonial.

Leon Adan Gutierrez de Carvalho (Secretaria Municipal de Educação)
• Representações, estranhamentos e encantos: olhares sobre a história do Movimento Hare 

Krishna na cidade de Caruaru - PE (1986-1996)
O presente estudo buscou analisar alguns elementos da história do movimento religioso conhe-
cido como Movimento Hare Krishna (através de sua instituição, a Sociedade Internacional para 
Consciência de Krishna – ISKCON) e sua comunidade, na cidade de Caruaru-PE, entre os anos de 
1986 e 1996, observando como se deu a interação de seus membros e suas práticas com a socie-
dade local e de que maneira esta recepcionou ou possibilitou intercâmbio social e reciprocidade. 
De que forma alguns setores da sociedade perceberam ou representaram os religiosos? Que ima-
gens tentaram ser construídas por ambos? Que estratégias o Movimento desenvolveu para con-
solidar-se ao longo dos anos no município? Para tanto, foram levantados dados orais (através de 
entrevistas com membros do Movimento Hare Krishna), relatos jornalísticos (Jornal Vanguarda) e 
documentos diversos (da instituição ISKCON) para um entendimento multifocal do objeto. Reali-
zamos uma fundamentação teórico-metodológica baseada em historiadores como Roger Chartier 
e Michel de Certeau e autores da Teoria Social como Erwin Goffman, Norbert Elias, Peter Berger e 
Mircea Eliade que possibilitaram um entendimento mais claro sobre a sociedade e suas complexi-
dades através do tempo. Assim, após analisarmos a inserção de um movimento missionário tido 
por muitos como “estranho” ou “exótico”, suas estratégias de atuação social e alguns dos inerentes 
conflitos e adaptações, chegamos à compreensão de que inicialmente houve um estranhamento 
acerca do novo grupo “outsider”, seguido por uma fase de estudo mútuo entre a sociedade local e 
o Movimento que culminou na interação entre os religiosos e membros da sociedade “laica” e na 
formação de determinadas parcerias sociais.

Priscilla Nathani Pessoa de Lima (CAPES) 
• Pintando o sistema: artes plásticas e grafite como ação de resistência cultural na ditadura 
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militar no Brasil
No ano do golpe militar no Brasil, 1964, o artista Roberto Magalhães lançou uma premonição atra-
vés de uma de suas telas. Ele pintou um rosto humano com a boca extremamente aberta, a qual, 
em condições reais, não teria condições físicas para que o ser humano assim suportasse. A boca 
representava um grito de desespero de todas(os) aquelas(es) que sofreiam os efeitos da repressão e 
da violência militar durante o período ditatorial. A esta obra, Magalhães deu o nome de “Gritando”, 
visto que a tela por si só demonstrava o desejo de gritar contra a opressão e a truculência militar 
que vinha a instalar-se no Brasil.
Assim como essa obra, muitas outras demarcaram um momento de grande radicalização política 
entre os discursos artísticos. E não foram apenas nas artes plásticas que a arte manifestou-se como 
forma de contestação e crítica ao sistema. O grafite e a pichação, arte que, por ser vinculada ao mo-
vimento hip-hop da periferia nova-iorquina na década de 60, durante muito tempo foi associada 
a brigas e disputas territoriais de gangues, e foi tida como uma arte marginalizada; também agiu 
como arte de contestação no Brasil e sofreu repressão, visto que, durante o regime ditatorial, toda 
e qualquer forma de manifestação artística sofria restrições e sofria ações repressivas por revelar 
em suas entrelinhas posições contestatórias ao sistema vigente. Sendo assim, o grafite e a pichação 
podem ser vistos como fenômenos articuladores de diferentes questões pertinentes ao momento.
Tanto os artistas plásticos como pichadores e grafiteiros, segundo Frederico Morais (2011), agiram 
como guerrilheiros, pois usaram sua arte como emboscada, atuando imprevisivelmente onde e 
quando menos esperado, criando dessa forma, um estado de tensão constante.
Pretendo, através deste artigo, mostrar como arte e revolução passaram a ser vistas como indisso-
ciáveis uma da outra por um movimento de artistas brasileiros que, durante as décadas de 60 e 70, 
dedicaram-se a fazer denúncias e contestar a política através de arte e de cultura.

Iara Conceição Guerra de Miranda Moura (Universidade Federal do Piauí)
• A Produção Escriturística do Centenário de Teresina (PI)

Este trabalho analisa a construção da memória histórica da cidade de Teresina (PI), pelo poder 
estatal, em virtude da passagem de seu centenário (1952). Através da Comissão do Centenário, 
o governador Pedro de Almendra Freitas incentiva a produção de obras históricas e literárias que 
exaltassem os aspectos positivos da cidade, glorificassem seus “heróis”, mostrando para os seus 
leitores, que Teresina estava preparada para a passagem de cidade-moça à cidade-mulher, dotada 
de encantos que a fariam ser vista, à partir da década de 1950, como moderna e civilizada. Esse 
esforço foi importante, haja vista, que nosso Estado, a essa época, contava com poucas obras his-
tóricas sobre a cidade de Teresina, necessitando desta forma, de um incentivo, que partisse do 
poder público, para perpetuar nas gerações futuras, uma memória histórica de uma cidade que 
já nasceu planejada para ser comercial, acolhedora e referência de modernidade para as demais 
cidades piauienses.

Luis Felipe dos Santos Carvalho (PPRER / CEFET-RJ)
• Esteriótipos indígenas na Literatura Brasileira

O presente trabalho reflete sobre a presença e a representação do índio na Literatura Brasileira e 
como os estereótipos foram sendo criados e reforçados ao longo da história da nossa literatura. 
Através de excertos retirados de obras de referência que tematizam o índio, tem-se como objetivo 
principal refletir sobre estes preconceitos e esse “lugar-comum” ocupados pelos indígenas.
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Leon Frederico Kaminski (Prefeitura Municipal de Ouro Preto)
• Nas páginas do underground: a imprensa alternativa como fonte para o estudo da prática 

da viagem entre os jovens na década de 1970
Na década de 1970, em plena ditadura militar, muitos jovens brasileiros apropriaram-se de dife-
rentes formas do imaginário e das práticas da chamada contracultura. Uma dessas práticas foi a 
de viajar, de “cair na estrada”, delineando um estilo específico de deslocamento, com táticas, rotas 
e espaços de sociabilidade característicos, um estilo de viagem contracultural. Apesar de ter sido 
uma atividade muito comum após 1968, há, no país, raras narrativas desse tipo de viagem publica-
das em livros. No Brasil, a imprensa underground foi o principal suporte para as narrativas desses 
viajantes, configurando-se como importante fonte de pesquisa. Este trabalho faz parte do projeto 
de doutorado “A revolução das mochilas: contracultura e viagens no Brasil do AI-5”, desenvolvido 
no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, e tem como ob-
jetivos apresentar e discutir, a partir dos jornais underground Rolling Stone, O Vapor, O Bondinho, 
Pomba, 2001 e O Pasquim, as possibilidades e limites do uso da imprensa alternativa como fonte 
para o estudo da prática da viagem entre os jovens dos anos setenta.

Fabiane Tais Muzardo (Universidade Norte do Paraná)
• Tina Modotti e a (re)construção da identidade cultural mexicana no período pós-

revolucionário (1920-1940)
A proposta deste projeto é a análise da (re)construção da identidade cultural mexicana no período 
pós-revolucionário a partir das fotografias de Tina Modotti. A referida fotógrafa italiana se mudou 
para o México em meados de 1920, período conhecido como Renascimento Cultural. Essa (re)
construção pautou-se pelo resgate das tradições mexicanas e pelo rompimento com os padrões 
artísticos e culturais vigentes até aquele momento, provenientes da Europa. A análise sobre a (re)
construção de uma cultura nacional, marcada pela atuação dos trabalhadores e pela produção 
de uma arte revolucionária pode auxiliar a compreensão do fascínio exercido pelo México sobre 
inúmeros artistas no período pós-revolucionário. De acordo com Manjarrez (1999), os artistas que 
foram para o México na década de 1920 encontraram um meio cultural favorável à integração 
entre suas propostas artísticas e a busca pela construção de uma cultura caracterizada por valores 
e formas artísticas que valorizassem o elemento nacional. Discutir-se-á, por conseguinte, a parti-
cipação e influência dos artistas estrangeiros, com destaque para Modotti, na (re)construção da 
identidade cultural nacional, analisando a identificação destes com o México. Para isso, serão uti-
lizados os conceitos de cultura, identidade e hibridação cultural, de Canclini. A reflexão terá como 
ponto central o conjunto de fotografias de Modotti denominado “revolucionário” (TIBOL, 1989), 
iniciando pelas que foram produzidas para o livro “Idols Behind Altars” (2002); e as que direta/
indiretamente relacionam-se com a luta dos trabalhadores mexicanos em meados de 1920. Ou 
seja, aspectos identitários mexicanos serão abordados em duas vertentes: o contato inicial com a 
cultura ancestral local e a (re)construção da identidade nacional mexicana após a revolução.

Laércio Teodoro da Silva (UFPE)
• “Tamanho é documento” ou o Super 8 como objeto cultural: cultura visual, cinema (in)direto 

e sexualidade (Paraíba, 1979-1986)
O aparecimento da bitola Super 8 ampliou as possibilidades de construções audiovisuais, do regis-
tro caseiro ao fazer cinema, colocando em novos termos a nossa cultura visual no século XX. Muito 
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mais que uma câmera, surgia um conceito na arte e na técnica de produzir imagens. O Super 8 
passou a ser apropriado por amadores, artistas e cineastas em experiências que, levando em con-
sideração as especificidades da câmera, produziram leituras singulares da sociedade e do passado. 
A presente comunicação aborda o campo cinematográfico com ênfase na produção em Super 8 
no estado da Paraíba, de 1979 a 1986. Essa produção encontrou um campo cinematográfico local 
marcado por tradições que remontam à década de 1960 e que concebe o documentário Aruanda, 
de Linduarte Noronha, como fundante de uma forma de pensar e fazer cinema, o que tornou esse 
campo marcado por disputas em torno da legitimidade de fala do que seria Cinema e quais temas 
seriam dignos de abordagem. Busca-se compreender como os cineastas, a partir de uma linguagem 
singular dentro do campo cinematográfico, empreenderam a construção de leituras sobre a his-
tória e a memória local, bem como temas latentes daquele contexto histórico. As transformações 
nas esferas cultural, política e social incidiram sobre essa produção, que também é pensada como 
agente dessas transformações. O Super 8 lançou novos temas e abordagens nesse campo cinema-
tográfico, trazendo as relações de gênero, a sexualidade e as questões existenciais para o conjunto 
de preocupações – questões que eclodiram a partir da abertura política, reorganização de mo-
vimentos sociais, e nascimento de outros, como o movimento gay. Encontramos temas que per-
passam a produção, como a crítica ao regime civil-militar e a crítica à temas polêmicos no cenário 
local, como a morte de João Pessoa, a “Revolução de 1930” e seus desdobramentos locais, como na 
trilogia de Jomard Muniz de Britto sobre a Paraíba. Também encontramos a crítica a personagens 
da memória local, como o macho e a mulher-macho e o cangaceiro, que, a partir da ironia, do lúdi-
co e da jocosidade, passaram a apresentar imagens dúbias dos gêneros e questionando concepções 
sociais heteronormativas. Os filmes são tomados como fontes centrais no estudo, mas não exclu-
sivas; dessa forma, procura-se problematizar o trabalho do historiador sobre o Cinema, atentando 
para uma concepção ampla, que concebe o filme dentro de atividades e produtos sociais ditos 
“cinematográficos”. Nesse cenário, encontramos uma gama de objetos, artefatos e manifestações 
(bitola, filipetas, cartazes, fanzines, tirinhas, animação cultural, crítica, relatos orais, entre outros) 
que participam da construção de identidades e valoração do próprio Super 8 enquanto objeto 
cultural e, pelo trabalho do historiador, em fato histórico.

José Bezerra de Brito Neto (Universidade Federal de Pernambuco)
• Abelardo da Hora: Esculturas políticas de Amor e Solidariedade

O objetivo deste trabalho é analisar os ideais de amor e de solidariedade operacionalizados pelo es-
cultor pernambucano Abelardo da Hora na elaboração de suas esculturas e gravuras, nos seus pro-
jetos políticos que envolviam a construção de uma classe artística e nos seus relatos de memória 
referentes ao período da Ditadura Civil militar brasileira. Construindo trajetórias de vida marcadas 
pela luta política, sensibilidade artística e o ideal de uma arte capaz de transformar seu meio coleti-
vo. Abelardo da Hora, militante do Partido Comunista, foi um artista múltiplo que aglutinou entre 
seus projetos estéticos e políticos uma visão de mundo que dialogava com movimentos sociais, 
cultura popular e patrimônio cultural, profissionalização do artista plástico, o papel da mulher no 
mundo, o levando a enfrentar grandes problemas com a ditadura: tortura, perseguição, direitos 
políticos suspensos, 70 mandatos de prisões e destruição total de algumas obras enigmáticas. Em 
uma de suas ultimas entrevistas concedidas ao Jornal do Comércio, 2014, ele comentou: “Faço 
minha arte respondendo a uma necessidade vital. Como quem ama ou sofre, se alegra ou se revol-
ta, aprova ou denuncia e reverbera. A marca mais forte do meu trabalho tem sido, entretanto, o 
sofrimento e a solidariedade. A tônica é o amor: o amor pela vida”. Com isso, sua arte e sua política 
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carregam uma construção histórica e cultura de um artista engajado, capaz de revolucionar e sanar 
as mazelas de uma sociedade.

Mariah Fank (Unioeste)
• A arte, a cidade e a construção de uma identidade para o artista plástico Poty Lazzarotto 

(1924 – 1998)
O artista plástico Poty Lazzarotto (1924-1998) possui exposições fixas nas ruas da capital parana-
ense, sua cidade natal. Esses murais de sua autoria são (re)visitados constantemente por turistas, 
curitibanos e principalmente pela imprensa paranaense, que reforça a relação entre o artista e a 
cidade por meio de um discurso identitário. É por meio das narrativas apresentadas em jornais 
como a Gazeta do Povo e O Estado do Paraná que se legitima uma relação intrínseca. Poty não 
existe sem Curitiba? Por mais que grande parte de suas obras remetam aos elementos paranaenses, 
como araucárias, erva mate e o trabalho na terra, e que sua cidade natal fosse a capital paranaense, 
é possível notar que a atuação do artista não ficou limitada ao território curitibano, muito menos 
ao Paraná. Muito pelo contrário, sua estadia no Rio de Janeiro e na França, lhe proporcionou que 
seu trabalho fosse reconhecido e exposto em vários estados e países. É por meio dessa problemáti-
ca que buscamos investigar a apropriação da mídia e dos meios culturais governamentais/oficiais 
paranaenses da imagem do artista, que colabora com o surgimento e legitimação de um discurso 
identitário entre o artista plástico Poty Lazzarotto e a cidade de Curitiba. Para pensarmos teorica-
mente elementos pertinentes ao discurso, a identidade, a representação, entre outros, utilizamos 
de autores como Stuart Hall, Michel Foulcaut, Eni P. Orlandi, Roger Chartier etc. As fontes princi-
pais para esta pesquisa são as notícias veiculadas sobre o artista até hoje, que serão analisadas em 
seu discurso, contexto e produção. Além disso, somam-se a esse conjunto, entrevistas, documentá-
rios e os patrimônios públicos do Estado do Paraná assinados por Napoleon Potyguara Lazzarotto.

Maria Celia da Silva Gonçalves (UnB)
• Folia e fé no sertão: performances artísticas dos foliões de Santos Reis de João Pinheiro (MG)

O presente trabalho, metodologicamente ancorado na Etnografia, objetiva investigar como a Per-
formance Ritual da Folia de Reis registram as memórias ligadas à religiosidade dos foliões do muni-
cípio de João Pinheiro, localizado no Noroeste de Minas Gerais. A Folia de Reis é uma manifestação 
da religiosidade popular de origem ibérica, que se caracteriza pela combinação de danças, ence-
nações e cantorias representando a viagem dos Reis Magos à Belém para adorar o Deus Menino, 
A tradição refere-se a conjuntos musicais compostos principalmente por trabalhadores de baixa 
renda e de origem rural, são instrumentistas, cantores e outros participantes do ritual que vão de 
casa em casa e fazenda em fazenda, cantando e louvando o nascimento de Cristo, girando tradi-
cionalmente de 24 de dezembro a 6 de janeiro. Antes de qualquer coisa, a Folia de Reis é uma festa 
coletiva que celebra uma crença popular, como em todas as festas populares os espectadores não 
a assistem, eles a vivenciam, elas existem para o povo e todos delas participam profundamente. A 
Folia de Reis anuncia a vida, a alegria, a esperança e a boa nova do nascimento de Jesus. Participar 
das Folias de Reis implica sair do cotidiano e viver o contexto da partilha, do encontro por meio do 
ritual da festa. A performance dos foliões apresenta uma linguagem que faz surgir as mais diversas 
leituras e interpretações. A festa é um lugar de memória coletiva, no qual a identidade de cada um 
se constrói/reconstrói intermediada pela arte e pela cultura popular. O corpo do folião é lúdico e 
também um corpo ritual, sacralizado, que sabe o valor da religiosidade repassada de geração para 
geração por meio da oralidade. A cada apresentação, esses conhecimentos são reinterpretados, 
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(re) significados e, assim, preservam a memória coletiva e a tradição deste povo.

Rodrigo de Souza Mota (Instituto Federal de Santa Catarina)
• Hibridismo, identidade e pós-colonialismo

Água tá Clara
(...)
Se a antiga Desterro se foi
se hoje é carro onde era boi
se hoje é barro onde era água
e, no lugar de um “bom dia!”,
de um “oi!”: “quanto custa?”
“quanto foi?”
(...)
Com esta estrofe, a banda florianopolitana, Tijuquera, expressa o hibridismo presente em suas can-
ções, ritmos com levadas de reggae, percussão, mas também vocal com sotaque de Florianópolis. 
Além da música, a letra da canção traz referências à uma cidade com seu nome antigo, “Desterro” e 
não Florianópolis ou “Floripa” como muitos jovens passaram a chamar a partir dos anos 1970. Esta 
banda fez parte de um movimento musical denominado Mané Beat, que buscava mesclar, hibridi-
zar ritmos globais jovens dos anos 1990, como o reggae, ou o rock com estéticas musicais de seus 
antecedentes açorianos, principalmente as canções presentes no folclore local. Desta forma faço 
alguns questionamentos, mas estes ritmos já não são híbridos? E será que são apenas estes? Aonde 
começa um e termina o outro? Por isso fica a dúvida: Podemos utilizar a categoria Hibridismo na 
canção?
Quero propor uma reflexão de hibridismo e identidade pós-colonial tendo por base o movimento 
musical florianopolitano Mané Beat, que teve a proposta de mostrar a música dos jovens ilhéus 
dos anos 1990, misturando estilos próprios da cidade com ritmos considerados jovens de reper-
cussão global, como o reggae e o rock´n´roll. Porém, além do pensamento inicial proposto neste 
resumo, quero repensar no conceito de identidade aqui ao fazerem suas escolhas. Identidade com 
formação de grupo, tanto de jovens como parte do mundo quanto de localidade, da cidade onde 
moram. 
Portanto compreender quais os estilos musicais fazem parte desse movimento e, esboçar sobre 
como isto foi se inventando nos anos 1990 é o primordial deste artigo. Utilizando, além do movi-
mento aqui citado, livros e peças teatrais que marcam esta construção identitária. Quero repensar 
nas escolhas de estilos do que é chamado como música universal, vindo dos países com maior 
poder político e cultural, mas também buscando estilos de países colonizados, principalmente da 
África ou de localizações coloniais como os Açores.
Para discutir estes dois conceitos, quero teorizar com as ideias de pós colonialismo, principalmente 
com Susana Sardo, em que a música serve para os povos pós colonizados se afirmarem. Sobre a 
invenção da identidade, utilizarei a professora Maria Bernadete Ramos Flores e Eric Hobsbawn, 
porém, fazendo reflexões sobre as teorias pós-coloniais de Homi Bhabha e Stuart Hall, estes dois 
também teorizando sobre hibridismo, assim como Sege Gruzinzki e Néstor Garcia Canclini.

Janine Neves de Oliveira
• A cor negra na aquarela: algumas reflexões raciais brasileiras do início dos anos 1960

Este trabalho pretende analisar a questão racial brasileira, de início da década de 1960, a partir do 
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“quadro musical do negro” inserido no espetáculo Aquarela do Brasil, de 1964, idealizado e reali-
zado em Juiz de Fora, município de Minas Gerais. O quadro foi formado por um coral de negros 
e negras, além de percussionistas, que cantaram a música “Escravidão e Liberdade”, cujo mote era 
a história dos escravos brasileiros, desde a travessia do Atlântico, passando pelo trabalho escravo, 
até a fuga para o Quilombo dos Palmares. Partindo do pressuposto de que os fenômenos culturais 
dependem dos contextos em que se encontram inseridos, busca-se, por meio da ilustração da peça 
teatral, compreender o “paradigma racial” nesse período, tomando como fio condutor analítico 
a abordagem sócio-histórica. Resgatando os discursos e estratégias instituídos pelas associações 
negras brasileiras disponíveis à época (em especial, os da Frente Negra Brasileira e do Teatro Ex-
perimental do Negro) e as produções acadêmicas e literárias sobre a temática racial e cultural do 
período, lança-se mão da reflexão acerca das possibilidades contextualizadas de identidade e valo-
rização raciais. Por fim, pretende-se enlaçar o arremate entre o contexto que situava o paradigma 
racial do início da década de 1960 e a apresentação e a representação do quadro do negro da peça 
Aquarela do Brasil, no intuito de refletir acerca das questões raciais que permearam um período 
da história brasileira, procurando fomentar e enriquecer o debate e as reflexões sobre a questão, 
tomando como ponto de partida o caso ora destacado.

Bruna Tavares Camargos (Grupo Cultural AfroReggae)
• História e Ficção no Tempo Humano.

És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo Tempo Tempo Tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo Tempo Tempo Tempo

Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo Tempo Tempo Tempo
Entro num acordo contigo
Tempo Tempo Tempo Tempo

Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo Tempo Tempo Tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo Tempo Tempo Tempo (..)
(VELOSO, CAETANO, 1979).

A sensibilidade humana relativa ao “tempo” está presente em distintas reflexões e meios dos faze-
res humano. Como no trecho citado acima da música “Oração ao tempo” (1979) do compositor 
Caetano Veloso, que através da métrica, da rima e do estilo poético, declara sua inquietude e per-
cepções a cerca deste. O enigma entre a relação das jurisdições da temporalidade “Passado”, “Pre-
sente” e “Futuro” tem sido objeto de reflexão não só da poética, como de filósofos, antropólogos, 
cientistas políticos e historiadores. Existe inúmeras abordagem sobre a tessitura do tempo, com 
uma diversidade de enfoques que não se esgotariam em uma vida, nesta breve análise iremos nos 
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ater as reflexões acerca do tempo da história e da ficção no tempo humano, examinando em par-
ticular as reflexões de três autores - Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa - Tomo III (1997), especial-
mente o que concerne ao capítulo “O entrecruzamento da História e da Ficção”; Reinhart Koselleck 
na coletânea de ensaios Futuro passado – contribuição à semântica dos tempos históricos (1979) 
e Giorgio Agamben, em O que é o contemporâneo? E outros ensaios (2009).

Gabrielli Zanca
• Intelectuais e cinema: Uma trajetória da escrita histórica do cinema brasileiro.

O início da escrita histórica do cinema brasileiro foi marcada por uma narrativa descritiva dos 
primórdios do cinema no Brasil. Através de livros como Pequena História do Cinema Brasileiro de 
Francisco Silva Nobre (1955) e Introdução a História do Cinema Brasileiro de Alex Viany (1959), é 
possível perceber que a historiografia do cinema brasileiro iniciou-se com uma pesquisa superficial 
sobre os filmes, acontecimentos e projetos que rondavam o cinema nacional desde a época do 
cinematógrafo. A intenção desse trabalho é citar e refletir sobre esses e alguns outros nomes que 
fazem parte dessa historiografia inicial do cinema brasileiro, de modo a perceber como a rede de 
sociabilidade, a qual esses intelectuais do cinema fizeram parte, contribuiu para a formação e con-
solidação da historiografia do cinema nos estudos da história do cinema no Brasil.

Lívia Assumpção Vairo dos Santos (UERJ)
• O Riso como coisa séria: as caricaturas políticas de Honoré Daumier.

Desde o Setecentos, a França vinha configurando sua opinião pública e experimentando as inú-
meras facetas de debates políticos no seio da esfera pública, contudo, foi durante a Modernidade 
Oitocentista, mais especificamente após o período napoleônico, que algumas formas de repre-
sentação das vivências cotidianas ganharam força, inclusive no meio político. Neste contexto, a 
caricatura satírica se apresenta como um instrumento valioso para a tentativa de acesso às repre-
sentações simbólicas. 
A partir disto, foi feita a escolha do tema, tratando-se de um debate teórico acerca do papel mo-
ral desta arte seriamente cômica. Para a materialização de tal proposta, optou-se pela análise da 
obra caricatural de Honoré Daumier contida no jornal La Caricature: morale, littéraire et scénique 
(1831-1835), levando-se em consideração o pensamento de Walter Benjamin de que a separação 
entre arte e moral vinham se desfazendo desde a Revolução de 1789 e tornaram-se ainda mais 
visíveis após a Revolução de Julho de 1830. A escolha deste objeto deve-se ao fato de que, mesmo 
com toda a censura sofrida pela imprensa e, principalmente pelas caricaturas políticas, este foi pri-
meiro jornal satírico pós Revolução que se posicionou claramente contra o governo de Luís Filipe. 
Dirigida por Charles Phillipon, contando com artistas como Balzac, Grandville e Daumier, o jornal 
oferecia críticas políticas e charges lendárias, que logo o fariam ganhar notoriedade entre a popu-
lação e incisivas censuras governamentais.
As análises teórico-metodológicas contam com perspectivas de História Política, História Cultural 
e História da Arte, objetivando trabalhar uma contextualização maior do período histórico (a dé-
cada de 1830) bem como o papel desempenhado pela imprensa, por este novo artista – remune-
rado, não reconhecido academicamente, mas, ainda assim, formador de opinião pública e crítico 
da sociedade na qual está inserido – e de sua arte, ainda que com status de “arte menor”, que vinha 
ganhando espaço enquanto forma de representação.
Desta modo, busca-se compreender o papel moral da caricatura satírica sem negar a esta o seu 
apelo estético e sua qualidade de expressão artística, tampouco, seu dinamismo e sua potenciali-
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dade revolucionária. Ou seja, mostrar que a comicidade caricatural é uma arma em potencial por 
conseguir mobilizar razão e emoção, conseguindo evocar um sentimento coletivo, instigar à revol-
ta e impulsionar à mudança.

José Atanásio de Souza Filho
• Representações da Guerra do Paraguai em Goiás no romance, Sombras em Macha: na 

vivência da fuga de Rosarita Fleury.
A proposta desta comunicação tem por objetivo o debate interdisciplinar entre História e Litera-
tura. Diante disso, a principal preocupação nossa é constituir um entendimento sobre o passado 
da sociedade goiana no século XIX no contexto dos acontecimentos que ligaram a Província de 
Goiás à Guerra do Paraguai, entre 1865-1870. No âmbito dos registros humanos, (a exemplos das 
fontes documentais de épocas da administração pública, por exemplo) materializam-se informa-
ções múltiplas que retratam o conjunto de fatores da vida social e da cultura goiana que marcam 
a história da participação da Província de Goiás na Guerra do Paraguai. Do conjunto dessas infor-
mações surgiu o estudo em História de Zildete Martins (1983); esta pesquisa tornou-se um acervo 
importante para o nosso estudo sobre o tema. Ampliando nosso leque de informação, para além 
de fontes oficiais ou de épocas, surge como fonte a obra literária da poetiza goiana Rosarita Fleury 
que publicou em 1983 o romance: Sombras em Marcha: na vivência da Fuga. A trama histórica 
desta obra diz respeito à invasão da Província do Mato Grosso pelas forças paraguaias, em fins de 
dezembro de 1864. Desse acontecimento, um leque aberto de histórias vai ligar Goiás à Guerra do 
Paraguai. A narrativa esboça como fio condutor a tragédia da família do Coronel Leopoldo que dei-
xa, às pressas, a devastada cidade de Corumbá (MT) e vai se refugiar na capital da província goiana. 
No exercício da escrita, Fleury (1983) produziu uma história representada sobre a participação de 
Goiás naquela guerra, no dizer de Roger Chartier (1998), deu “forma definitiva a um texto”, marcou 
uma cultura escrita sobre aqueles acontecimentos passados em Goiás.

Risla Lopes Miranda (Ministério da Cultura)
• Brasília como obra de arte: O Moderno e a marginalização do espaço urbano e cultural.

Este trabalho tem como objetivo elucidar Brasília como obra de arte e sua relação com o moderno. 
Sendo que o moderno é tratado em sua ação de modernidade e Brasília considerada como espaço 
urbano e cultural em sua essência. Faz-se aqui uma discussão sobre a marginalização cultural me-
diante a escolha intencional dos habitantes da cidade. A base do pensamento coloca os defensores 
de Brasília alegando-a como obra de arte coletiva, mas que este pensamento vai de encontro à 
expulsão dos que efetivamente a construíram. A partir disso se propõe a pensar sobre cidadania 
cultural e o espaço limitado e distante urbano de Brasília que é cultural e artístico.

Elisangela Martins (UFRR)
• Comemorações públicas em Roraima: imagens de um “país que vai pra frente!”

Ao abordar as comemorações públicas ocorridas em Boa Vista, capital do Território Federal de 
Roraima na década de 1970, o objetivo do trabalho é investigar o que foi celebrado e/ou esquecido, 
quem tomou parte nessas celebrações e, a partir desses dados, elucidar a importância de tais even-
tos na constituição e manutenção de uma determinada memória sobre a ditadura civil-militar em 
Roraima. O destaque do corpus documental é o conjunto de vinte e três fotografias do álbum ar-
tesanal organizado por funcionários do Departamento de Patrimônio Histórico de Roraima, bem 
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como de outras imagens fotográficas que constam de reportagens do Jornal Boa Vista. As fontes 
visuais são cotejadas com Boletins Internos do Sexto Batalhão de Engenharia e Construção e um in-
formativo do Exército chamado Pium. Interrogadas em termos de seu conteúdo bem como de sua 
materialidade, intenções e usos, as fotografias permitem que se vislumbre, para além do já precioso 
registro das comemorações em si, as formas pelas quais, a partir das comemorações cívicas pro-
movidas pela ditadura civil-militar brasileira, se compuseram narrativas visuais que, num contexto 
social marcado pela ausência da televisão e altos índices de analfabetismo, foram fundamentais 
para a propagação da ideologia modernizante e desenvolvimentista, interferindo de modo incisivo 
sobre a formação de determinada memória acerca do período.

Maristela do Nascimento Andrade (Universidade Tiradentes)
• Memória e sociedade: o centenário de independência de Sergipe.

O trabalho ora apresentado é resultado de um estudo que buscou compreender a relação exis-
tente entre história e memória presente na celebração do Primeiro Centenário da Emancipação 
Política de Sergipe em 1920, a luz dos relatos produzidos pelo Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe (IHGS). A pesquisa discorre sobre a Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 
em edição especial no ano da celebração do centenário, na ocasião da sua sessão solene em oito 
de julho de 1920 e, portanto, tornou-se o elemento primordial de fonte documental e histórica re-
ferente à celebração. O estudo aqui proposto tem como referenciais teóricos Michael de Foucault, 
em seus estudos sobre as relações de poder, as contribuições de Pierre Norra, decorrentes das suas 
analises sobre a relação existente entre história e memória, contribuições como Le Goff, à luz da re-
lação história e memória e a perspectiva metodológica utilizada por Maurice Halbwachs, tratando 
das construções produzidas pela memória quer de forma individual ou na coletividade. As análises 
aqui debatidas refletem a importância da memória e da história enquanto estrutura presentes no 
processo de reconhecimento e construção da identidade cultural e notadamente a importância da 
institucionalização da memória por meio do uso de instrumentos oficiais difusores dos seus atos.

Ana Beatriz Bezerra de Melo
• Os Ecos Na Pintura Contemporânea Em Maceió (1980-1990).

As imagens instigam, na contemporaneidade, desafios para seus estudos e interpretações. Na ci-
ência histórica as fontes imagéticas podem suscitar problemáticas em torno de períodos signifi-
cativos como o ocorrido em Maceió de 1980. Foi considerado pela pesquisadora e crítica de arte 
Célia Campos, em um livro originado de sua tese doutoral, como o período de renovação plástica 
no estado de Alagoas. É trabalhada nesta pesquisa a cidade de Maceió e os ecos da Arte Contem-
porânea na sua produção pictórica acoplada aos estudos em História da Arte. A autora salienta a 
existência de grupos de renovação plástica na cidade onde discutiam a cerca de novas possibilida-
des e atualizações sobre a arte fora do estado. Roger Chartier em sua obra “A história cultural: Entre 
práticas e representações”, considera o mundo como representações aonde os discursos em série 
conduzem à realidade absoluta e nas artes plásticas há possibilidades de encontrar registros nos 
diferentes conceitos: Modernismo, Pós-modernismo e a Contemporaneidade, assim, em diálogo 
com a História podem ajudar a seguir os possíveis vestígios e os rastros deixados na trajetória. Os 
possíveis ecos na arte pictórica em Maceió estão relacionados aos acontecimentos ocorridos no 
eixo Rio-São Paulo e que se estendeu em Fortaleza e Maceió.

Anderson de Rieti Santa Clara dos Santos (Marinha do Brasil)
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• Os sons de Riachuelo: memórias e representações musicais de uma batalha naval em Filippe 
Néri de Barcellos e Oswaldo Cabral.
A Batalha Naval do Riachuelo ocorrida em 11 de junho de 1865 foi fonte para uma série de ritos, 
símbolos e tradições que a constituiu em memória tanto dentro como fora da Marinha do Brasil 
(uniformes, condecorações, comemorações, entre outros). No entanto, a sua memória também 
foi construída através da expressão musical. O presente artigo busca identificar os elementos que 
buscam tecer memórias do 11 de junho dentro dessa linguagem específica a partir de duas com-
posições: a primeira trata-se do dobrado O Attaque do Riachoelo composto por Felippe Néri de 
Barcellos, possivelmente em data próxima à batalha. A segunda composta por Oswaldo Cabral, 
com o título Riachuelo – Poema Sinfônico, em 1942. A despeito de estarem distantes no tempo, 
verificam-se alguns elementos em comum nas composições em lide, no instante em que ambas 
buscam dar outras sonoridades ao conflito.

093. Movimento estudantil e Universidades em contextos autoritários: memórias, 
resistências e repressão.
Coordenação: Pedro Ernesto Fagundes e Angelica Müller

Resumo: O objetivo central do simpósio é apresentar um panorama sobre as pesquisas que tratam 
das resistências e da repressão política praticadas no interior das universidades sobretudo pelo/
contra o movimento estudantil (ME). Durante as ditaduras brasileiras, o Estado Novo (1937-1945) 
e a Ditadura Militar (1964-1985), foram criados diversos órgãos do Estado para vigiar os elementos 
suspeitos de subversão. Entre as décadas de 1930 e 1980, em nível estadual e federal, surgiu um 
amplo aparato (Dops, SNI, DSI, ASI, entre outros) que concentrou suas atividades na vigilância e 
monitoramento, censura e repressão política, sobretudo no interior dos campi, nas atividades das 
entidades estudantis e sindicais ligadas as áreas de educação como também no cotidiano das ativi-
dades docentes. Como reação, o conjunto da comunidade acadêmica, principalmente os estudan-
tes, praticou atos de resistência contra esses regimes através de diferentes meios que implicaram 
gestos de transgressão. A memória, temática recorrente nos trabalhos sobre a história do tempo 
presente, pode estar destacada nestes estudos como Paul Ricoeur nos indica: primeiro como ma-
triz da história, do ponto de vista da escrita da história e também como canal da reapropriação do 
passado histórico tal como visto nas narrativas. O simpósio também poderá trazer à tona debates 
e demais reflexões ligadas a estas temáticas no cenário internacional, com destaque para o cenário 
latino-americano, além de suas possíveis comparações.
Justificativa: Este simpósio busca estabelecer um espaço de análise e debate acerca das pesquisas 
atuais que se ocupam das temáticas de movimento estudantil e universidade em contextos auto-
ritários e que utilizam como fonte tanto os acervos produzidos durante as ditaduras brasileiras e 
latino-americanas como aqueles produzidos pelos diferentes grupos que resistiram a esses regimes. 
A partir da entrada em vigor da chamada Lei de Acesso a Informação e da instalação da Comissão 
Nacional da Verdade, em 2013, parte desse conjunto documental começou a ser utilizado como 
fonte em muitas pesquisas, como o arquivo do antigo Sistema Nacional de Informação (SNI). Em 
sintonia com essa nova realidade, esse Simpósio Temático acolhe pesquisas que trabalham com 
fontes, anteriormente sigilosas, produzidas pelo Estado bem como com fontes produzidas pelos 
diferentes movimentos que realizaram resistências dentro das universidades. Ainda, diversas uni-
versidades criaram Comissões da Verdade locais que tem produzido vasto material de pesquisa. 
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Neste sentido, o simpósio proposto abre espaço de discussão para um grupo significativo de pes-
quisadores que tem se dedicado à reflexão dos seguintes temas: movimento estudantil; repressão 
nas universidades; repressão aos professores; comissão da verdade; polícia política, censura, lugares 
de memória, direito à informação e disponibilização dos arquivos da repressão. Dessa forma, são 
bem-vindos trabalhos que retratem tanto o contexto brasileiro como o latino-americano, em seus 
períodos autoritários. No presente essas pesquisas constituem uma ferramenta fundamental no 
sentido de evitar o esquecimento de uma época marcada por lutas políticas. Assim, além da im-
portante tarefa de elucidar fatos ligados, por um lado, às atividades das forças oficiais de espiona-
gem, censura e repressão, e, por outro lado, de resistência praticadas pela comunidade acadêmica, 
a intenção desse simpósio é reunir contribuições para uma reflexão coletiva sobre o estágio atual 
dos trabalhos que tratam da temática proposta. Assim, além da possibilidade da divulgação de 
novas pesquisas sobre as manifestações da cultura política autoritária, na sociedade e nas universi-
dades, tal debate contribuirá para estimular novas pesquisas que têm como finalidade aprofundar 
o conhecimento sobre esse período da história do Brasil e latino-americana, possibilitando, através 
do direito à informação e do direito à memória, a efetiva consolidação da democracia brasileira.

Jaime Valim Mansan (Universidade Federal do Rio Grande)
• A ADESG e o controle do campo da educação superior durante a ditadura militar no Brasil: 

o caso do departamento regional gaúcho.
A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), fundada em dezembro de 
1951 no Rio de Janeiro, tinha como um de seus principais objetivos colaborar na divulgação da 
doutrina produzida pela Escola Superior de Guerra, sobretudo entre as chamadas “elites brasilei-
ras”. O campo da educação superior tornou-se, assim, um importante espaço de recrutamento 
para a entidade, ao mesmo tempo em que era percebido como uma prioridade dentre os segmen-
tos sociais sobre os quais a associação buscava exercer sua influência ideológica. Particularmente 
após o golpe de 1964, a ADESG contou, para divulgação de suas atividades, com o apoio da grande 
imprensa e de órgãos de propaganda oficial como a Agência Nacional. Durante a ditadura militar, 
a associação teve cinco professores como presidentes nacionais, sendo que pelo menos quatro 
eram docentes universitários. Em suas atividades, contava com a participação de professores e 
estudantes universitários, bem como com agentes e colaboradores do sistema de controle social 
atuantes no campo da educação superior, como assessores de segurança e informações e docentes 
integrantes de comissões especiais de investigação sumária. Assumindo que o caso de seu depar-
tamento regional gaúcho seja em alguma medida representativo das práticas e concepções ado-
tadas por aquela entidade, é possível notar, já nos primeiros anos de regime ditatorial, progressivo 
e acentuado crescimento das atividades da associação, bem ilustrado pela complexificação de sua 
organização interna e pela significativa ampliação das dimensões de seus cursos e ciclos de estudos. 
Com base nisso, proponho uma reflexão sobre as possíveis formas de colaboração da ADESG no 
controle do campo da educação superior durante a vigência daquele regime.

Alfredo Tiomno Tolmasquim (Museu de Astronomia e Ciências Afins), Ricardo Medeiros 
Pimenta (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)
• A Ciência na Ditadura: por uma identificação dos perseguidos no cenário acadêmico 

brasileiro e a construção de uma memória pública.
Este artigo trata da exposição e análise crítica sobre a construção do portal intitulado “ciência na 
ditadura” no qual encontra-se um repertório de cientistas perseguidos durante a ditadura militar. 
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Neste escopo, buscando identificar, organizar e produzir seus atores, suas biografias e respectivos 
verbetes, o portal compreende, e propõe-se, um “lugar de memória”; um espaço e um “dispositivo” 
capaz de convergir diferentes referencias e informações pertinentes às trajetórias de professores 
universitários, pesquisadores e demais atores de relevância no cenário científico brasileiro, durante 
o regime militar deflagrado em 1964.
Do ponto de vista historiográfico, sabe-se que a conjugação de um lista de referencias e de fontes 
diversas, levantadas para a elaboração dos verbetes, aliada à organização dos mesmos poderá au-
xiliar futuras pesquisas a partir deste sistema de informação. Estas fontes, algumas já levantadas 
em pesquisa no Arquivo Nacional, apontam e identificam a dinâmica instituída pelas Assessorias 
de Segurança e Informação (ASIs) nas universidades brasileiras e seus protagonistas, tanto agentes 
quanto professores e pesquisadores.
Com efeito, desde o momento que o repertório consiste no levantamento dos cientistas e/ou pro-
fessores universitários que sofreram alguma forma de perseguição como submissão a inquérito 
policial militar, demissão, aposentadoria, tortura, exílio e mesmo morte, bem como aqueles que 
foram submetidos à chamada “perseguição branca”, como o boicote não oficial as suas atividades 
acadêmicas; realizamos um intenso “jogo e escalas” ao buscar compreender o cenário de vigilância, 
perseguição e violência do estado brasileiro através dos dramas e percursos individuais destes ho-
mens e mulheres ligados à academia brasileira em seus diversos campos e sub-campos.
Micro-histórias possíveis, e já existentes, que encontram na ação mediadora das plataformas digi-
tais uma função pública à revisão do discurso historiográfico e à memória coletiva e nacional ligada 
às arbitrariedades vividas pelo período “sombrio” da ditadura militar.
Dessa forma, considerando seu papel para a memória coletiva relacionada às arbitrariedades do re-
gime militar no âmbito da academia brasileira, este repertório suscita reflexões sobre seu potencial 
aspecto monumental, no sentido do seu próprio registro enquanto um instrumento/ferramenta 
de preservação e construção da memória e de produção e disseminação de informação.

Daniel Barbosa Andrade de Faria (UnB)
• Marginalias antiditatoriais: controle da escrita versus disseminação de vozes na UnB.

Não é de hoje, com a invenção das redes sociais, que a produção e a circulação de discursos, fa-
las, vozes estão no eixo mesmo da coisa política. Mesmo numa sociedade marcadamente oral, as 
anedotas, a glória e a infâmia que corriam de boca em boca eram, ao mesmo tempo, constitutivas 
da cidade e vistas como ameaça potencial à ordem. Com a escrita impressa, essa longa história 
ganhou uma nova dramaticidade, uma vez que o escrito separa corpo e voz, propiciando a cir-
culação de falas ainda mais anônimas, dispersivas, subterrâneas. A circulação da escrita impressa 
lançou novos desafios ao poder soberano, porque, ao inexistirem marcas visíveis de sua origem de 
enunciação, o impresso pode vir potencialmente de qualquer um. Jacques Rancière enxergou nisso 
uma potência democrática do impresso. Não por acaso, as tipografias operárias foram focos de 
ação política e alvo de controle estatal, já no século XIX. Na história da ditadura na Universidade de 
Brasília, esse mesmo drama político foi encenado: com a preocupação ditatorial com mimeógrafos, 
pichações e publicações alternativas. Por outro lado, encontramos uma espécie de resistência sub-
terrânea em recados deixados por anônimos nas marginalias de livros que reproduziam o discurso 
oficial (como, por exemplo, obras de Medici e livros da disciplina Estudos de Problemas Brasileiros). 
Explorar essa pluralidade de vozes, sua disseminação e sua política é o objetivo desta apresentação.

José Vieira Da Cruz (UFAL )
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• O ensino superior vigiado: atuação dos órgãos segurança em informação em Sergipe.
Este trabalho examina a atuação dos órgãos de segurança e de infomação junto às instituições de 
ensino superior em Sergipe no período de 1966, quando localizamos correspondências do Ministé-
rio da Educação solicitando informações sobre os estudantes, até 1988, quando após aprovação da 
atual Constituição, parte da legislação da política de Segurança Nacional da ditadura civil-militar 
foi desmontada. Em particular, essa documentação, localizada junto ao arquivo da Universidade 
Federal de Sergipe, focaliza como esses órgãos mantiveram constante vigilância sobre os estudan-
tes, professores e técnicos. O estudo desta documentação, e da legislação a ela relacionada, possi-
bilita compreender alguns dos meadros dos mecanismos institucionais, de um Estado autoritário, 
que coloca na alça de mira e sob vigilância o ensino superior e parte da sociedade. Durante esse pe-
ríodo, a ideia de autonomia e de reforma universitária são (re)pensadas e (re)direcionadas dentro 
de horizantes menos humanistas e mais tecnicistas. O golpe civil-militar, incialmente, a ditadura 
militar, em sua extensão de 21 anos, e sua posterior transição até a Constituição de 1988, coloca-
ram a sociedade brasileira frente a um momento de radicalização perpassado por delações, pro-
cessos, prisões e perseguições. Neste clima de acusações aqueles que faziam parte do movimento 
estudantil, do movimento sindical eou estavam próximos aos partidos de esquerda passaram a ser 
visto como “agitadores”, “subversivos”, “baderneiros”, “comunistas”. Em Sergipe, como em outros 
estados, estes órgãos passaram a vigiar as manifestações políticas e culturais dos estudantes, dos 
professores e dos técnicos. Comemorações, passeatas, desfiles, trotes, jornais ou mesmo grupos de 
estudos passaram a ser objeto de atenção destes órgãos. O destrinchamento deste olhar institucio-
nalizado e de seus mecanismo de funcionamento revela particularidades e padrões de vigilância e 
controle, como também, cicatrizes de um passado próximo e presente da história política nacional.

Angelica Müller (Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO)
• O trabalho das comissões da verdade universitárias: rastreando vestígios da repressão nos 

campi durante a ditadura militar
A instalação da Comissão Nacional da Verdade (CNV) – Lei n° 12.528, de 18 de novembro de 2011 
¬ motivou o surgimento de diversas comissões da verdade específicas nas universidades. Espalha-
das por todas as regiões do país e, em grande parte, articuladas com a CNV, as diversas comissões 
universitárias têm enfrentado situações diferentes em torno da efetivação de seus objetivos. Em co-
mum, uma questão: romper com a cultura do silêncio e construir a cultura do acesso à informação, 
no sentido de reconstruir os episódios que marcaram os campi brasileiros durante os chamados 
“anos de chumbo”. O presente trabalho visa apresentar um panorama dos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade juntamente com as Comissões da Verdade Universitárias realizados ao longo 
do ano de 2014, seus obstáculos e avanços bem como indicar caminhos de pesquisa através da 
nova documentação que vem sendo descoberta e trabalhada.
Os esforços das comissões da verdade universitárias representam uma oportunidade única para a 
comunidade universitária reencontrar, contar, enfim, conhecer episódios que ocorreram na univer-
sidade durante os “anos de chumbo”. O contato da comunidade universitária com esses conjuntos 
documentais e com os testemunhos coletados poderá contribuir para a superação da cultura do 
silêncio e do sigilo que ainda assombra nossa sociedade. Assim, além da recuperação e da produ-
ção de novas fontes de pesquisa, tais iniciativas devem apontar para a superação de todas as ma-
nifestações da cultura política autoritária: na sociedade e nas universidades. Possibilitando, através 
do direito à informação e do direito à memória, a efetiva consolidação da democracia brasileira.
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Gustavo Bianch Silva
• Os convênios internacionais para a educação superior e o regime militar: um estudo de caso

O tema desta comunicação consiste na investigação dos convênios internacionais para as universi-
dades no contexto da modernização conservadora durante o regime militar brasileiro, mais preci-
samente, na década de 1960 e início dos anos 70. A Universidade Rural de Minas Gerais (UREMG) 
posteriormente federalizada e chamada de Universidade Federal de Viçosa (UFV), por meio do 
convênio com a Universidade de Purdue dos Estados Unidos, promoveu um intercâmbio científico 
respaldado pela United States Agency for Internacional Development (USAID) e outras institui-
ções como Fundação Rockfeller, Fundação Ford e Aliança para o Progresso. Esses convênios inter-
nacionais efetuaram-se por meio da cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil com o objetivo 
de, dentre outras coisas, potencializar a modernização econômica em terras brasileiras. O contexto 
internacional da Guerra Fria significava a emergência de programas de ajuda econômica dos ame-
ricanos na América Latina. A polarização política do mundo, com a divisão da hegemonia econô-
mica entre Estados Unidos e União Soviética, acirrava a disputa entre esses países para aumentar 
suas áreas de influência. No Brasil, os anseios para o desenvolvimento da economia convergia com 
a necessidade de maiores investimentos em produção científica e tecnológica. A vontade da elite 
nacional associada ao regime autoritário vinha de encontro com o planejamento norte-america-
no de investir no mundo em desenvolvimento para conter possíveis crises econômicas e brecar 
o avanço da ameaça socialista. Neste aspecto, a produção de alimentos juntamente com a mo-
dernização da ciência aplicada à agropecuária atraia os olhares das agências internacionais. Ainda 
pouco se conhece sobre a operacionalização dessa rede de instituições que agiram diretamente 
sobre a produção científica e a prática acadêmica dos cientistas da universidade citada. Portanto, 
o objetivo deste trabalho é compreender a ação dos pesquisadores da UREMG/UFV em direção 
às oportunidades oferecidas pelos convênios durante a vigência do regime civil-militar no Brasil. 
Diante do mundo polarizado e de um governo autoritário no país, faz-se necessário compreender 
como os pesquisadores tornaram-se protagonistas em um jogo de disputas que envolviam políti-
cos, burocratas e cientistas.

Maria Ribeiro do Valle (FCLAr UNESP)
• Tenho Algo a Dizer: a ditadura militar na UNESP

O artigo busca analisar a estreita relação entre a criação da Universidade Estadual Paulista e a di-
tadura militar. Em 1964, os primeiros atos da ditadura militar já explicitam um de seus principais 
alvos: os Institutos Isolados que comporiam futuramente a Universidade Estadual Paulista e os seus 
professores considerados subversivos. A FAFI de São José do Rio Preto é a primeira Faculdade a ser 
invadida pela polícia no Brasil. Há a prisão e cassação de docentes já em 1964. 
Em Marília, o golpe de 1964 acirrará as posições políticas no interior mesmo da faculdade, dividin-
do o corpo docente e o discente. O professor Antonio Quelce Salgado é preso, temporariamente 
afastado e reintegrado. O professor Zeferino Vaz, na época, secretário da CESESP –responsável 
pelos institutos isolados – demite o professor Ubaldo Puppi, pelo mesmo motivo, como punição 
exemplar. Ele é reintegrado em 1965, depois de ter sido cassado, respondido a processos, IPMs e ex-
pulso do ensino público. As ligações dos dois professores com a Ação Popular (AP) levam-nos no-
vamente à prisão em 1969, sendo que o processo de agora chega até o Supremo Tribunal Federal. 
Em Assis, também serão presos por resistência ao golpe, o professor Onosor Fonseca e o estudante 
Antonio Dimas. As prisões e demissões voltam à cena com o AI-5.
Assim como o golpe militar de 1964 desarticula projetos acadêmicos, afastando os professores de 
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seu cargos, pesquisas e alunos, a criação da UNESP, em 1976, reeditará esta página trágica de sua 
história com o fechamento e ou transferência de vários cursos e professores dos Institutos Isolados 
que passariam a constituí-la. Em contrapartida, o ato público de Presidente Prudente faz parte de 
uma grande mobilização contrária à criação da UNESP que receberá apoio de diversas unidades. 
Estava em germe a criação da ADUNESP – primeira associação de docentes de São Paulo. Em 1983 
a comunidade da Faculdade de Filosofia de Assis elegerá o professor Quelce para diretor em opo-
sição à Congregação que reconduz ao cargo o professor Mendonça. Ele tem a posse, mas não tem 
acesso à sala devido à ocupação da diretoria pelos alunos. Mendonça chama a polícia por dois dias 
consecutivos e as aulas são suspensas por mais de dois meses pelo CO, sendo aberta uma sindicân-
cia que resulta na demissão e expulsão de vários alunos, professores e funcionários. 
Em 1984, o professor William Saada Hossne da faculdade de medicina de Botucatu será eleito para 
reitor. O CO sequer inclui o seu nome na lista sêxtupla encaminhada ao governador. Alguns de 
nossos entrevistados comparam, assim, a universidade com a ditadura, dizendo que a sua transição 
estava sendo mais lenta e gradual do que o seu arrefecimento com Geisel na conjuntura brasileira 
mais ampla.

Regiane Regis Momm (IFC)
• Trajetórias estudantis em evidência. Universitário e O Acadêmico nos tempos da ditadura

Este artigo investiga o período do regime autoritário em Santa Catarina, mais especificamente na 
cidade Blumenau, sobretudo, no campo acadêmico da/na FURB - Fundação Regional de Blumenau 
em dois periódicos culturais. Confrontar assim como este período de regime autoritário pode ser 
visto pelos protagonistas destes projetos cognominados de Universitário e O Acadêmico por meio 
de relatos de memória - sem perder de vista que se trata de uma construção narrativa do presente 
- uma autoimagem coletiva - mostra o modo como pretendiam ser reconhecidos. Para tanto, tal 
perspectiva do passado aparece no presente com enfoque no discurso memorialístico, trazendo à 
pauta como se constituía a atuação da política dominante, ainda, a própria participação do estu-
dante universitário na configuração histórica, principalmente acerca dos bastidores destes perió-
dicos nos tempos da ditadura.

Dimas Brasileiro Veras (IFPB)
• Relatórios Universitários em tempos de ditadura (1964-1972)

Este trabalho analisa os relatórios de atividades produzidos pela UFPE e seus órgãos entre os anos 
1964 e 1972, tendo em vista as potencialidades históricas desta documentação para uma história 
da Universidade e do regime militar civil no Brasil. Os relatórios estudados ensejam, também, uma 
reflexão profícua sobre as fontes, os objetos, as abordagens e os métodos de pesquisa no âmbito 
da História da educação. A presente proposta faz parte de uma pesquisa maior que visa investigar 
os agenciamentos de corpos e de enunciação consagrados pelos grupos dominantes da UFPE nos 
anos de ditadura. Compreende-se, desta forma, que as diretrizes e as reformas operadas naqueles 
anos foram decisivas para (de)formação do campo universitário brasileiro. A documentação que, 
por hora, se apresenta, traz informações prosopograficas para uma topografia social da UFPE nos 
anos de chumbo, sobretudo, considerando suas dinâmicas de classe, de gênero, de etnia, de família 
e de grupo. Nada obstante, suscita linhas residuais destes agenciamentos universitários, com suas 
linhas de fuga e de captura, (re)produzidos e/ou cerceados numa tessitura condicionada por um 
amplo aparato de vigilância, controle, censura e repressão.
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Gislene Edwiges de Lacerda (Ufrj)
• A polícia política e o movimento estudantil: a “repressão” na transição democrática

Neste artigo, buscamos analisar a relação da geração do movimento estudantil atuante durante a 
transição democrática (1974 - 1985) com as ações da repressão no intuito de compreender como a 
ditadura marcou essa geração que viveu um momento distinto da geração de 1968, mas que ainda 
vivia sob uma ditadura. As medidas repressivas se mesclavam e alternavam àquelas que sinaliza-
vam o avanço da abertura. No que tange ao movimento estudantil, foi criado, junto ao MEC, as ASI 
(Assessorias de Segurança e Informação) que obtiveram maior expressão a partir de 1975 e foram 
importantes instrumentos no controle e na investigação das ações estudantis. Desta forma, a par-
tir de meados dos anos 1970, a repressão deu-se mais amplamente pela vigilância, pelo controle e 
pela tortura psicológica através do medo e intimidação. Encontramos em muitas produções his-
toriográficas a associação entre repressão e a geração de estudantes que atuou na luta política em 
1968, marcada pela violência estatal e por sua militância na luta armada, deixando-a na memória 
como uma geração heroificada pela vitimização. A geração da transição, no entanto, dissociada da 
imagem de vítima, e tendo desconsideradas as características especificas vividas por esta geração, 
ainda não encontra espaço definido na memória da luta estudantil de oposição à ditadura.

Thiago Nunes Soares (Escola Municipal Luiz Pessoa da Silva)
• Como eles agiam: a atuação do DOPS-PE na vigilância, censura e repressão ao Movimento 

Estudantil em Recife nas décadas de 1970/80.
O Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco (DOPS-PE) foi uma relevante institui-
ção que integrou uma eficiente e poderosa rede de informações que serviu como um dos pilares 
da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985). As atividades do DOPS-PE consistiram, sobretudo, 
na censura, vigilância e repressão às pessoas e aos segmentos da sociedade considerados “subver-
sivos”, uma “ameaça” à ordem político-social que o Estado de exceção buscou estabelecer, como 
foi o caso do Movimento Estudantil. Isso porque os estudantes desempenharam um papel funda-
mental nesse período, ao denunciarem as arbitrariedades cometidas pelo Estado e lutarem para o 
retorno das liberdades democráticas e por melhorias na educação, mobilizando parte significativa 
da população em prol desses ideais. Diante desse cenário, o presente trabalho busca problematizar 
como o Movimento Estudantil Universitário de Recife esteve sob a lógica da vigilância, censura e 
repressão do DOPS-PE, durante o final da ditadura civil-militar, tendo como fio condutor das aná-
lises uma ampla e diversificada documentação que foi produzida, apreendida e difundida por esse 
órgão coercitivo e as memórias de discentes que atuaram nesse período.

Juan Ignacio Gonzalez
• La agrupación de estudios sociales y su resistencia a la Dictadura Militar en Córdoba, 

1967/1969.
En Argentina, el 28 de junio de 1966 se produce el golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia. 
La dictadura que se inició estuvo decida a reprimir a los estudiantes, quienes articularon sus fuerzas 
hasta la participación en las calles, junto a los trabajadores, en las jornadas del Cordobazo.
El presente trabajo se propone describir el trayecto inicial de la Agrupación de Estudios Sociales 
(AES), sus posicionamientos políticos y algunos de los debates que la atravesaron. Se analizarán, 
además, las relaciones con otros actores del período para comprender sus configuraciones como 
sujetos políticos. En este sentido, profundizar el estudio sobre estos estudiantes y su resistencia a la 
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dictadura nos habilitará para reflexionar sobre la apropiación del pasado, a partir del archivo y la 
memoria.

Pedro Ernesto Fagundes (UFES- Universidade Federal do Espírito Santo)
• O Congresso da UNE de 1979: segundo os documentos do aparato repressivo brasileiro.

Na segunda metade da década de 1970, apesar do clima político ainda marcado pela repressão e 
monitoramento, os militantes estudantis conseguiram organizar/reorganizar inúmeras entidades 
gerais, com destaque para as UEEs (União Estadual dos Estudantes) e os DCEs (Diretório Central de 
Estudantes) nos mais diversos estados do país. O ponto culminante das mobilizações foi a realiza-
ção do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em maio de 1979, na cidade de Salva-
dor (BA). O objetivo do trabalho é analisar os eventos que marcaram a realização desde encontro 
estudantil a partir de documentos elaborados pelos órgãos do aparato repressivo do período. Tal 
conjunto documental é a principal fonte do presente trabalho.

Pablo Emanuel Romero Almada
• O movimento estudantil em Brasil e Portugal: Oposição aos regimes ditatoriais e violência 

policial
O artigo apresenta um entendimento histórico, político e sociológico sobre o movimento estu-
dantil e suas lutas sociais do passado recente. Durante as décadas de 1960 e 1970, a emergência 
dos acontecimentos globais do Maio de 1968, nos países desenvolvidos e centrais, com o protago-
nismo do movimento estudantil, apresentou a contestação das formas autoritárias do imperialis-
mo e do socialismo “real”. O desdobramento político do movimento estudantil permitiu com que 
suas ações e manifestações de confronto com os governos, articulassem pautas políticas concretas, 
como a oposição às reformas universitárias, a necessidade de transformação das estruturas sociais 
e a crítica à repressão. Por conta disso, o artigo irá se debruçar, numa análise comparada, das ações 
coletivas ocorridos ao final do Estado Novo de Portugal (1962-1974) e durante a Ditadura Militar 
do Brasil (1964-1985). A análise procura identificar as características dos principais períodos e seus 
acontecimentos, enfatizando o conflito entre a resistência estudantil e a violência policial, como 
método de mediação política vigente nos dois contextos. Ressalta-se como nas duas ditaduras a 
forma autoritária de lidar com os problemas sociais e estudantis se delineou enquanto elemento 
fundamental de repressão política, principalmente daquela que incidiu sobre as correntes ideoló-
gicas de esquerda e de grupos opositores que atuavam junto ao movimento estudantil. Procura-se, 
portanto, contextualizar os elementos sociológicos desses momentos de resistência, bem como, 
lançar um olhar sobre a contribuição para as democracias atuais dos dois países.

Angelica Lovatto (Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho)
• O movimento estudantil na UNESP: repressão e resistência na ditadura militar (1976-1988)

Este trabalho apresenta uma contribuição à análise da história do movimento estudantil na UNESP 
– Universidade Estadual Paulista, criada em 1976, em plena vigência da ditadura militar instaurada 
em 1964. A Universidade é composta hoje por 24 campi, espalhados pelo interior do Estado de São 
Paulo. Apresento aqui a primeira parte da pesquisa – a repressão nos anos 1970 e 80 nos campi 
de Botucatu e Assis, respectivamente – que foi desenvolvida no ano de 2014, em minha partici-
pação como pesquisadora da Comissão da Verdade da UNESP, instaurada pela Portaria UNESP 
n.88/2014. Prevista para 2 anos, minha pesquisa dentro da Comissão terá continuidade neste ano 
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de 2015, oportunidade em que será trabalhada a resistência nos campi de Marília e São José do Rio 
Preto, onde a repressão foi intensa, como também no espaço urbano e agrário destas regiões. A 
característica fundamental da criação da UNESP foi a aglutinação de Institutos de Ensino existentes 
antes de 1976, alguns nos anos 1920, como a Faculdade de Odontologia do campus de Araraquara. 
Mas a grande maioria dos institutos isolados que deram origem à universidade são dos anos 1940 
e 50. As lutas estudantis – em muitos casos aliadas à luta docente e do pessoal técnico-administra-
tivo – tinham como pilar o pedido de mudança nos Estatutos da Universidade, marcados pelo viés 
autoritário característico da época da ditadura, ou seja, com toda a herança dos Atos Institucionais 
e demais instrumentos repressivos.Para citar apenas um exemplo, tanto nos Estatutos, quanto nos 
Regimentos das Faculdades existiam trechos, por vezes, literalmente iguais ao Decreto Lei n.477, de 
26 de fevereiro de 1969, que punia estudantes, professores e funcionários considerados “culpados” 
de subversão ao regime. Em nossa pesquisa na Comissão da Verdade da UNESP pudemos consta-
tar que ainda persistem sobrevivências autoritárias nos regimentos e estatutos, mais exageradas do 
que a do próprio Decreto 477, a saber: no Decreto, após a expulsão, o estudante só tinha direito a 
se rematricular num curso universitário depois de 3 anos. Na UNESP, ainda hoje, a punição prevista 
é de 5 anos! Portanto, entendo que a pesquisa aqui desenvolvida vai contribuir aos objetivos deste 
Simpósio Temático que busca “estabelecer um espaço de análise e debate acerca das pesquisas 
atuais que se ocupam das temáticas de movimento estudantil e universidade em contextos autori-
tários e que utilizam como fonte tanto os acervos produzidos durante as ditaduras brasileiras”. Por 
fim, é importante registrar que nossa pesquisa pôde se basear no acervo privilegiado do CEDEM 
– Centro de Documentação e Memória da UNESP, criado nos anos 1980, especialmente no Projeto 
Memória da Universidade, coordenado pela Profa. Dra. Anna Maria Martinez Corrêa.

Anna Carolina Schäfer (CAVC Idiomas)
• Os interrogatórios de Hans e Sophie Scholl à Gestapo: testemunhos da resistência estudantil 

ao Nacional-Socialismo
Em 18 de fevereiro de 1943, os irmãos Hans e Sophie Scholl foram detidos enquanto distribuíam 
panfletos “subversivos” na Universidade Ludwig-Maximilian (LMU) de Munique, Alemanha. Os 
dois jovens pertenciam ao grupo de resistência A Rosa Branca (alemão: Die Weiße Rose), constituí-
do sobretudo por estudantes e por um professor da mesma universidade. As ações da Rosa Branca 
consistiam principalmente na produção e distribuição de panfletos que denunciavam abertamen-
te os crimes cometidos pelos nazistas e convocavam a população alemã à resistência. Entre junho 
de 1942 e fevereiro de 1943 o grupo redigiu seis panfletos, que foram copiados em um mimeógrafo 
e enviados anonimamente pelo correio a milhares de destinatários residentes em diversas cidades 
do “Reich”. Um sétimo panfleto foi redigido, mas não chegou a ser distribuído. Pelo caráter pacífico 
de suas ações, a Rosa Branca diferenciava-se de grande parte dos grupos de resistência existentes 
na Alemanha entre 1933 e 1945. Por terem participado da redação e distribuição dos panfletos, os 
irmãos Hans e Sophie Scholl, (assim como outros quatro membros do grupo) responderam pelo 
crime de “alta traição” - entre outros -, foram condenados à morte e executados pouco depois. 
Esta proposta de comunicação tem por objetivo primeiramente contextualizar as ações do grupo 
A Rosa Branca em meio às diversas tendências e formas da resistência alemã ao Nacional-Socialis-
mo (tais quais descritas, por exemplo, por BENZ & PEHLE, 2008). O foco principal da apresentação 
recairá, entretanto, sobre os interrogatórios conduzidos pela polícia secreta nazista (Gestapo) com 
Hans e Sophie Scholl entre 18 e 20 de fevereiro de 1943. O embate ideológico característico dos 
interrogatórios dos irmãos Scholl pode ser considerado representativo de todo o seu momento 
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histórico, uma vez que reflete as arbitrariedades e as medidas repressivas do regime nacional-socia-
lista contra seu próprio povo. Na época, os interrogatórios foram registrados por escrito, em forma 
de protocolo. Com o fim da guerra, estes documentos permaneceram ocultos por décadas em 
um arquivo da República Democrática Alemã. Apenas em 1990, após a reunificação da Alemanha, 
tornaram-se acessíveis a pesquisadores. Os protocolos foram traduzidos para o português ao longo 
de um projeto de mestrado desenvolvido na Universidade de São Paulo. Inserido na interface entre 
História e Estudos da Tradução, o trabalho destaca a importância de uma análise textual aprofun-
dada e fundamentada na pesquisa historiográfica para a tradução de um corpus tão profunda-
mente marcado por seu momento histórico. Tendo isso em vista, a apresentação será concluída 
com a enumeração de contribuições trazidas pela pesquisa historiográfica ao trabalho do tradutor 
que lida com textos semelhantes.

Paulo Eduardo Castello Parucker (Câmara Legislativa do Distrito Federal)
• Veneno em dose dupla: ASI e SPP, espionagem, controle e repressão na UnB.

Desconhecida de parte da comunidade acadêmica até pouco tempo atrás, a face oculta dos ór-
gãos da Universidade de Brasília denominados “Assessoria para Assuntos Especiais” (ou, mais tarde, 
“Assessoria de Segurança e Informação”, ASI) e “Serviço de Proteção ao Patrimônio” (SPP) vem 
ganhando espaço como objeto de estudo. Esses dois órgãos tiveram importância destacada no 
processo de espionagem, controle e repressão aos opositores da ditadura pós-64 no âmbito inter-
no à universidade, em especial o movimento estudantil. O conhecimento aprofundado de órgãos 
como esses, possibilitado pelo trabalho investigativo (seja de pesquisadores individuais, seja de 
pesquisas institucionais ou seja, ainda, mais recentemente, de entidades como a Comissão Nacio-
nal da Verdade/CNV e comissões da verdade universitárias, incluindo a Comissão Anísio Teixeira 
de Memória e Verdade da Universidade de Brasília/CATMV-UnB), contribui para a compreensão 
mais ampla da história recente do Brasil. 
Como órgão integrante do Sistema Nacional de Informações e Contrainformação (SISNI), do qual 
o Serviço Nacional de Informações (SNI) era o órgão central, a ASI/UnB era administrativamen-
te vinculada à universidade, porém funcionalmente subordinada à Divisão de Segurança e Infor-
mações do Ministério da Educação e Cultura (DSI/MEC). Por sua vez, o Serviço de Proteção ao 
Patrimônio (SPP/UnB), ainda menos estudado que a ASI, era uma unidade administrativa inter-
na voltada, oficialmente, para cuidar da segurança dos bens móveis e imóveis de propriedade da 
universidade. O SPP/UnB atuava como vigilância patrimonial uniformizada mas também como 
rede de informantes que, por meio de relatórios detalhados, mantinha a Reitoria a par dos acon-
tecimentos envolvendo o Movimento Estudantil. As informações com que trabalhavam esses dois 
órgãos foram intensamente utilizadas para instruir processos disciplinares que culminavam em 
numerosas suspensões e expulsões de estudantes. Ademais, municiaram os arquivos dos órgãos 
repressivos externos à universidade, como os serviços secretos militares, os da Polícia Federal e da 
Secretaria de Segurança Pública do DF, e deles se retroalimentaram.
Uma peculiaridade da UnB em relação a outras universidades é que, embora com evidentes lacu-
nas, o acervo documental da ASI/UnB encontra-se preservado, atualmente sob a guarda do Arqui-
vo Nacional em Brasília. A propósito, a CATMV-UnB explorou intensamente esse acervo.

Dinoráh Lopes Rubim Almeida (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo)
• A atuação da Assessoria Especial de Segurança e Informação na Universidade Federal do 

Espírito Santo (AESI/UFES): análise de documentos relativos à vigilância aos militantes da 
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comunidade universitária contrários a ditadura militar
Este trabalho refere-se à Assessoria Especial de Segurança e Informação (AESI), criada em 1971 pelo 
Ministério da Educação e Cultura sob coordenação do Serviço Nacional de Informações, com in-
tuito de coibir manifestações nas Universidades que fossem contrárias à ditadura militar, instalada 
no Brasil após o golpe civil-militar de 1964. A AESI representou a ação de um instrumento de inti-
midação aos discentes, docentes e técnicos administrativos, interferindo na estrutura e no ensino, e 
foi empregada para silenciar e desarticular as entidades estudantis. O foco principal dessa pesquisa 
é investigar a atuação da AESI no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), que 
funcionou entre 1971 e 1983 e suas conseqüências para a Comunidade Universitária. Para tanto, 
utilizamos como metodologia a revisão bibliográfica e a análise dos acervos da Divisão de Segu-
rança e Informação do Ministério da Educação (DSI/MEC), da Assessoria Especial de Segurança e 
Informação na Universidade Federal do Espírito Santo (AESI/UFES) e de documentos do Serviço 
Nacional de Informação encontrados no Arquivo Nacional (SNI/AN).

Márcio Gomes Damartini (Sedu- Secretaria Est. de Educação-ES)
• A reorganização do movimento estudantil na Universidade Federal do Espírito Santo(UFES) 

na década de 1970.
O presente artigo analisará a reorganização do movimento estudantil na UFES através dos diretó-
rios acadêmicos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (DACCJE) e do Centro de Biomé-
dicas (DACBM) e como se deu a vigilância dos estudantes pela Assessoria Especial de Segurança 
e Informação(AESI).O movimento estudantil , principalmente os existentes nas universidades fe-
derais, foram um dos grupos mais vigiados e perseguidos pelo aparato repressor que se organizou 
no Brasil no período da Ditadura Militar( 1964-1985). De acordo com FAGUNDES ( 2013, p. 12 ) 
a AESI/UFES iniciou seus trabalhos entre julho e agosto de 1971, haja vista que o documento mais 
antigo até agora encontrado , é o oficio nº 02/71, AESI/UFES, que data de 17 de agosto de 1971. 
Na análise desses documentos, que hoje se encontram no Arquivo Público do Estado do Espírito 
Santo( APEES), detectamos que houve ao longo do período militar quatro grandes ondas repres-
sivas, sendo que a última onda iniciada em 1977 aconteceu principalmente devido as atividades 
convocadas pelos diretórios acadêmicos citados acima.

Leonardo Baptista (Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo)
• Ditadura Militar e a Universidade Federal do Espírito Santo: a atuação repressora da AESI/

UFES entre os anos de 1974 e 1975.
O presente trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento das atividades repressivas pro-
movidas pela Assessoria Especial de Segurança e Informação (AESI/UFES) na Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES) entre os anos de 1974 e 1975. Para tanto, a pesquisa se baseou na análise 
da documentação produzida por aquele órgão, na qual se encontram registros de suas atividades 
no interior do campus no referido período. Tal acervo foi descoberto pelos trabalhos da Comissão 
da Verdade UFES, que, desde 2013, tem investigado e revelado as práticas repressoras e de violação 
de direitos humanos promovidas pelo Estado brasileiro sobre estudantes, professores e funcioná-
rios integrantes da comunidade universitária. Nessa direção, o contato com informes e pedidos de 
busca da AESI/UFES permitiu a reconstrução de parte do cenário de controle, vigilância, e medo 
que permeou a vida acadêmica capixaba, revelando o caráter e a dinâmica das práticas repressivas 
a qual estava submetida.
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Marcello França Furtado
• Lei. 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação Pública (LAI) e suas reflexões e impactos aos 

Arquivos da Repressão da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
A Lei de Acesso à Informação Pública, promulgada no dia 18 de novembro de 2011, é considerada 
a lei mais importantes no que tange a transparência pública no Brasil deste então, quando passa a 
condicionar o acesso a documentos e informações públicas como regra, e o sigilo como exceção. 
Dentro da perspectiva da Ditadura Civil-Militar, os documentos são instrumentos que auxiliam 
na (re)constituição da memória e servem como fonte primária para a pesquisa histórica. A LAI 
também foi base fundamental para a formação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), através 
da Lei. 12.528/11, que tem como o objetivo realizar o levantamento e a apuração dos crimes e vio-
lações aos direitos humanos entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, trazendo a tona 
os ditos ‘Arquivos da Repressão’.
Seguindo as orientações da CNV, a UFES instituiu a sua Comissão da Verdade através da Portaria 
478/2013 em março do mesmo ano. Em sua composição, conta com dez membros, dentre os quais 
representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Associação dos Docentes da UFES 
(ADUFES), do Sindicato dos Trabalhadores da UFES (SINTUFES) e pesquisadores convidados pela 
Administração Central; que possui dentre suas principais atividades o levantamento da documen-
tação produzida pela Assessoria Especial de Segurança da Informação (AESI) que atuou na UFES. 
Em relação ao Poder Executivo Federal, a LAI prevê no seu artigo 41º, a designação de uma agên-
cia responsável pela aplicação e monitoramento da LAI, sendo posteriormente determinada pelo 
Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012, a Controladoria Geral da União (CGU). O foco da LAI é o 
cidadão, para isso existem noções de juízo que norteiam a sua aplicação, como; autenticidade, dis-
ponibilidade, integridade, primariedade e o tratamento da informação. 
O presente trabalho busca analisar a matéria dos Arquivos da Repressão da UFES, ainda em fase 
de tratamento, à luz destas noções de juízo da LAI diante dos conceitos de transparência ativa e de 
transparência passiva. Também discutir os desafios já superados em dois anos de funcionamento 
da Comissão da Verdade da UFES e as barreiras estruturais a superar, existentes na aplicação da 
LAI na administração pública, sobretudo na reflexão do exercício pleno do arquivo como fonte de 
pesquisas e meio de garantias de diretos fundamentais para os cidadãos e para a manutenção da 
democracia.

Gabriela Rodrigues de Lima
• Militância e memória

A comunicação se propõe a discutir como militantes de esquerda que viveram o período da dita-
dura civil militar iniciado em 1964 perceberam, analisaram e refletiram os fatos sociais da época. A 
base da comunicação foi um trabalho de História Oral, em que utilizo a técnica da história de vida, 
direcionando os pontos em que a trajetória do entrevistado toca o objeto da pesquisa para, a partir 
daí, propor hipóteses e conclusões. Para tanto, recorro à análise de uma entrevista concedida por 
um ex militante, membro de uma organização que optou pela guerrilha. A hipótese é de que os 
membros de organizações comunistas são submetidos à estratégia da tensão máxima, expressão 
desenvolvida por Daniel Aarão Reis (1990), sendo orientados a agir e pensar se apropriando das 
formulações do grupo. O trabalho buscou compreender a influência das organizações de maior ex-
pressão do período estudado, tal como os referenciais teóricos por elas adotados. Além das leituras 
de conjuntura empreendidas por estas organizações, que as levavam a decidir seus rumos e dire-
ções, busco entender os mecanismos utilizados pelas mesmas para manter a coesão e consolidar 
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uma leitura coletiva e posturas que corroborem para a consolidação das organizações. Além das 
questões referentes à estrutura e mecanismos internos das organizações comunistas do período 
já mencionado, a entrevista suscitou uma discussão acerca da democracia como argumento da 
esquerda, tanto das organizações armadas, quanto as que não o foram. A partir de uma reflexão de 
Denise Rollemberg (2003), em que afirma que a sociedade brasileira ainda antes do golpe, não era 
estruturada por valores democráticos. A referida questão torna-se rica por levantar o debate acer-
ca da adequação da memória de certos grupos à valores presentes que nem sempre são verificáveis 
na época em que os fatos estudados se desenrolaram.

Ramilles Grassi Athaydes
• O Movimento Educacional Capixaba: Análise do Dossiê do Fundo DOPS/ES sobre o Diretório 

Central dos Estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo
O Movimento Estudantil na Universidade Federal do Espírito Santo, amplamente combatido pela 
Ditadura Militar, enfraquecido com o fechamento de sua entidade representativa principal (DCE) 
em 1969, e que se reestruturou no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, teve grande impor-
tância na defesa e conquista dos interesses dos estudantes capixabas. Afirmando que a universi-
dade não deveria se colocar a serviço de empresas, mas desempenhar um papel de agente trans-
formador da sociedade, representado os interesses dos trabalhadores, o ME dentro da UFES, ao 
falar em dois opostos, universidade crítica x universidade alienante, defendia a democratização da 
Universidade. Questionavam também a eficácia do modelo de universidade baseado no acordo 
MEC-USAID, e constantemente mostravam-se preocupados com o ensino público gratuito e de 
qualidade, com a produção científica e com a defesa de uma universidade mais acessível. Embora 
enfraquecido devido a divergências internas já em meados dos anos 1980, o Movimento Estudantil 
da UFES representou um foco importante de resistência e combatividade contra as imposições de 
um regime ditatorial que implementou uma Reforma Universitária à sua maneira, ou seja, autori-
tária e conservadora, relegando a um segundo plano os reais interesses dos estudantes.

Anne Alves da Silveira (Colégio Célestin Freinet), Louise Anunciação Fonseca de Oliveira 
(Universidade Federal da Bahia)
• Um olhar sobre os perseguidos da comunidade acadêmica da Escola Politécnica da UFBA

O objetivo deste artigo é o de contribuir significativamente na intervenção arquivística junto às 
correspondências confidenciais e dossiês. Com o intuito analisar quantitativamente as ações dos 
órgãos de vigilância dentro da unidade de ensino contra docentes, discentes e funcionários. Des-
de o golpe de 1964, o Estado vinha demonstrando preocupação com as atividades “subversivas” 
existentes dentro das Universidades, por isso manteve-se atento a todos os acontecimentos que 
ocorriam nas unidades de ensino superior. Por esse motivo, é possível perceber a intensa ação 
do Estado dentro das diversas instituições existentes no país, durante esse contexto. Entretanto 
só foram localizados na Escola Politécnica documentos confidenciais produzidos em 1967, como 
circulares, decretos e pedidos de qualificações. Apesar da intensa vigilância presente nas unidades 
de ensino, a inexistência de um órgão especial dificultava a ação do Estado. Com o interesse em 
ampliar a vigilância nas instituições de ensino, foram criadas as Assessorias Especiais de Segurança 
e Informação (AESI), no início da década de 1970. No final de 1972 foi instalada a AESI na UFBA. 
Nesse sentido, esse trabalho propõe levantar dados quantitativos dos indivíduos que, por motivos 
diversos, passam pelo crivo dos órgãos de vigilância. Como resultado desta pesquisa, as ações dos 
atores envolvidos foram reconstituídas na busca de uma compreensão dos fatos ocorridos na Es-
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cola Politécnica durante o período de atuação do Departamento de Polícia Federal, Delegacia de 
Furtos, Roubos e Fraudações e da Assessoria Especial de Segurança e Informação na UFBA. O estu-
do em andamento tem caráter exploratório e descritivo e analisará os dados obtidos a partir dos 
documentos mencionados por meio da abordagem sócio-histórica, com o intuito de relacionar os 
acontecimentos de forma que abranjam o contexto histórico no qual os sujeitos desta pesquisa 
estavam inseridos.

094. Mundos do trabalho: cultura e cotidiano
Coordenação: César Augusto Bubolz Queirós, Murilo Leal Pereira Neto

Resumo: O simpósio receberá comunicações que, ao apresentarem seus resultados de pesquisa, 
abordem e analisem, sob uma perspectiva histórica, as múltiplas e diversificadas dimensões das 
culturas e vida cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras. Ao enfatizar o lugar da cultura, dos 
costumes e tradições nos mundos do trabalho, os proponentes do simpósio, em sintonia com as 
diretrizes do GT Mundos do Trabalho, estimulam o recebimento de trabalhos que atravessem as 
fronteiras e as dicotomias entre rural e urbano, escravo e “livre”, “informal” e formal, entre outras, 
em variados contextos históricos. Também são bem vindas comunicações que articulem as rela-
ções entre classe, gênero, etnia e gerações e suas conexões com as experiências cotidianas e mani-
festações culturais nos mundos do trabalho. As análises que abordem as interfaces dos processos 
culturais e a vida associativa e política dos trabalhadores são igualmente de interesse para este ST.
Justificativa: A compreensão da condição de trabalhadores e trabalhadores a partir da vida coti-
diana, dos costumes, dos rituais e das manifestações simbólicas tem permitido superar aproxima-
ções que dão ênfase unilateral aos condicionamentos econômicos ou aos engajamentos políticos. 
A diversidade e a complexidade do ser trabalhador como construção coletiva e como processo não 
podem ser reconstituídas pelo historiador sem a pesquisa e a reflexão sobre a cultura e o cotidiano. 
Justifica-se, assim, a organização deste Simpósio Temático como possibilidade de reunir parte das 
múltiplas pesquisas que, adotando os pressupostos gerais apresentados acima, vêm acumulando 
conhecimentos que ampliam e aprofundam nossa visão sobre o mundo do trabalhador.

Marineide da Silva Ribeiro
• “A questão do Pará! Na naturalidade da gente , isso pesava bastante sabia?”:preconceito e a 

resistência de paraenses em Manaus (1970-2014)
Elucidar o campo migratório na cidade de Manaus no presente é tratar de um assunto pertinente 
na trajetória de interioranos do Estado do Pará que como sujeitos fazem parte da história da cida-
de. “A História do tempo presente está na intersecção do presente e da longa duração. Esta coloca 
o problema de se saber como o presente é construído no tempo” •. Assim, percebemos a possibili-
dade de investigar as histórias de vida desses homens e mulheres que tomaram o mesmo destino. 
Entretanto com histórias diferentes, ancoraram no Porto de Manaus em busca de uma “outra ci-
dade” os migrantes que escolhemos trabalhar, são homens e mulheres, faixa etária de 30 a 75 anos, 
na sua maioria da Região do Baixo Amazonas, trabalhadores formais e informais e aposentados. 
Analisaremos o preconceito que muitos paraenses sofrem em Manaus nos faz necessário nas gran-
des cidades. Quando as disputas pelo espaço na cidade se tornam constantes os moradores que 
tem o sentimento de pertencimento veem os migrantes que chegam como “invasores” são mal 
desejados, é claro dependendo de onde vem. Destarte os conflitos por causa de tatear os novos es-
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paços tem se tornado mais frequente e mais explícitos, as brincadeiras de mal gosto inferiorizando 
os paraenses são constantemente disseminadas, desde a década de 1990 tem se fortalecido entre 
manauaras e até mesmo de outros lugares contra os paraenses que vem em busca de melhores 
condições de vida. É partindo dessa inquietação que podemos nos propomos a refletir sobre o 
preconceito e a discriminação como discursos de ódio e por outro lado analisar também sobre as 
estratégias de resistências que foram criadas pelos migrantes para permanecer na cidade, o traba-
lho e as festas são lembrados pelos migrantes como caminhos para conquistar o direito à cidade.

Suzana Corrêa Barbosa
• “Peças fora da engrenagem”: capoeiras, lei e repressão (1920-2940)

Este trabalho busca refletir sobre a presença da capoeira no Rio de Janeiro entre os anos 1920 e 
1940, período em que, de maneira geral, a historiografia considera que a capoeira havia sido extin-
ta da cidade desde as investidas repressoras de Sampaio Ferraz, chefe de polícia da então capital 
federal logo após a proclamação da República. No entanto, a existência de processos criminais de 
indivíduos presos em flagrante contravenção dos artigos 402 e 403 do Código Penal de 1890 até as 
vésperas da aprovação do novo Código Penal Brasileiro, em 1940, demonstra que, se a capoeira não 
permanecia no cotidiano carioca como manifestação lúdica e violenta em sua maioria dos grupos 
sociais populares, havia, no mínimo, resquícios do medo social que ela fomentara principalmente 
na segunda metade do século XIX. É através da análise desses processos que busca-se ter acesso 
aos indivíduos que supostamente foram presos em “exercícios de destreza e agilidade corporal”, 
promovendo situações de desordem nas ruas e botequins da capital.

Tatiane Karine Matos da Silva
• Campo e cidade: Espaços de lutas e alternativas diversificadas para os trabalhadores

Proponho neste trabalho, uma análise que problematiza os conflitos por terras na cidade de Santa 
Helena –PR, aliado a isso objetivo pensarmos campo e cidade como espaços de luta para os tra-
balhadores. Santa Helena está situada na chamada região Oeste do Estado do Paraná. Conhecida 
através de seu slogan ‘’terra das águas’’, a cidade convive com constantes tentativas de construção 
de uma memória harmoniosa, igualitária e progressista, perpassando também pela construção de 
uma determinada perspectiva sobre a ‘’colonização’’ do município. No entanto, longe de ser um 
movimento organizado de ‘’colonização’’ como querem indicar algumas produções bibliográficas 
que abordam processos históricos vivenciados no município, assim como parte da mídia local, as 
experiências de diversas pessoas que viveram tal processo, apontam para dinâmicas, onde diversos 
sujeitos elaboravam diferentes práticas, seja no sentido de obter lucro através da comercialização 
de terras, seja no sentido de ocupar determinada área e ali estabelecer suas relações de trabalho. 
Não é difícil imaginar os desdobramentos que tiveram estas ações diversificadas. Embora tivessem 
como ponto comum a terra, as possibilidades de se colocar frente a esses embates eram diferencia-
das. Nessa perspectiva de discussão, tenho como objetivo dialogar com as indicações de trabalha-
dores que experimentaram o chamado processo de colonização, e nesse sentido que também ex-
perimentaram os conflitos por terras em Santa Helena, se colocando nesses processos de lutas de 
acordo com suas condições de classe. Almejo com essa problematização possibilitar uma discussão 
que nos permita visualizar em que medida as relações sociais e dinâmicas de trabalho dos sujeitos 
que experimentaram os conflitos por terras foram alteradas. Logo, proponho dialogáramos com 
duas entrevistas realizadas ao longo de meu caminho de pesquisa, diante das quais teremos a pos-
sibilidade de perceber que muitas mudanças aconteceram na vida destes trabalhadores, e que uma 
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delas, foi à mudança do campo para a cidade. Uma mudança forçada, que fez com que suas prati-
cas de trabalho fossem modificadas, e que desse modo fez com suas dinâmicas cotidianas fossem 
alteradas, nesse sentido suas práticas de trabalho assumiram novas formas, aliando por vezes o 
‘’formal e o informal’’. Logo tais narrativas nos possibilitarão perceber que as relações entre campo 
e cidade, longe de serem relações que se anulam, compõe por vezes espaços sociais que se comple-
mentam, se constituindo como cenários de disputas e lutas diversificadas para os trabalhadores.

Uassyr de Siqueira (Universidade Estadual de Campinas)
• Músicos e Trabalhadores: trabalho e política na música caipira (Piracicaba, 1940-1950)

O objetivo desse trabalho é analisar as relações entre a música caipira, o trabalho e a política na 
cidade de Piracicaba durante as décadas de 1940 e 1950. Como fonte de pesquisa utilizamos a 
documentação produzida pelo Centro de Folclore de Piracicaba, fundado pelo folclorista e co-
munista João Chiarini, em 1945. Trata-se de atas de reuniões da diretoria do referido Centro e 
letras de cururus e modas-de-viola, ambas integrantes do universo musical caipira. A partir dessa 
documentação, e também dos relatos produzidos por Chiarini e outros folcloristas, notamos o 
perfil dos músicos de Piracicaba e região: trabalhadores rurais e urbanos, de diferentes categorias 
profissionais. Analisando as letras de música, que não foram gravadas em disco, percebemos que os 
músicos utilizavam sua arte para emitir opiniões sobre suas condições de trabalho e de vida. Dessa 
maneira, tradições de origem rural e intimamente relacionadas aos rituais religiosos do catolicismo 
popular – como é o caso do cururu – passam também a serem utilizadas como forma de crítica 
social, processo esse intimamente relacionado à proletarização do trabalhador rural, à concentra-
ção da terra pelas grandes usinas de cana-de-açúcar e à industrialização da cidade de Piracicaba 
desde os anos 1930. A documentação analisada também permite percebermos as relações entre 
a atividade musical e a política. Composição de músicas em períodos eleitorais, apoio explícito a 
determinadas candidaturas – com especial atenção para Adhemar de Barros – ou o simples envio 
de versos para personalidades, como Luiz Carlos Prestes, eram as principais formas de inserção 
política dos músicos. Dessa maneira, entendemos que, longe de ser unicamente um novo produto 
para a indústria do disco a partir dos anos 1930, a música caipira também era parte integrante da 
cultura de trabalhadores rurais e urbanos de Piracicaba e região.

Daniel Barros de Lima
• O seringal e o seringueiro no pensamento social amazônico e suas representações por meio 

da imprensa (1890-1920)
A partir da historiografia clássica a cerca do seringal e do seringueiro, pretendemos fazer um es-
tudo contextualizador ancorando-se a priori sob uma base bibliográfica. Nesse sentido buscamos 
conhecer e analisar os antecedentes socioeconômicos que acercavam a economia da borracha em 
seu contexto de exportação em fins do século XIX e início do século XX. Abordarmos a temática 
da mão de obra no período, ou como podemos chamar de a “problemática da mão de obra” a qual 
traz em seu interior o objeto principal de nossa pesquisa pesquisa, o seringueiro. A partir disso 
buscamos conhecer o processo migratório que se orientou fortemente do nordeste para Amazô-
nia e como o seringueiro foi inserido no pensamento social amazônico por meio dos interpretes 
do seringal entanto tal. Percebemos aqui o seringueiro emergindo através das obras dessa mesma 
historiografia e assim podemos observar com maior clareza como se deu o processo de construção 
identitária desse histórico sujeito social da Amazônia. 
Num segundo momento, buscamos apresentar os resultados de nossos primeiros contatos com os 
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discursos produzidos pela imprensa amazonense do período. Além de traçarmos um olhar geral 
sobre a profícua diversidade do periodismo amazonense no recorte estudado, queremos explorar 
o tema do seringueiro a partir de representações da imprensa sabidamente diferenciadas, entre o 
discurso patronal e a própria perspectiva nordestina. Enquanto uso das fontes, de um lado temos 
a revista patronal da ACA (Associação Comercial do Amazonas) que circulou em Manaus entre os 
anos 1909 e 1919. Estamos buscando o acesso dessa revista para fazer uma leitura sistemática dos 
seus números e já percebemos o quanto ela tem a nos informar a cerca do seringueiro, bem como, 
sobre o mundo do trabalho que o envolvia. Do outro lado, temos o jornal Pátria, um diário produ-
zido pela colônia cearense em Manaus e que circulou nos últimos anos do século XIX, mais precisa-
mente entre os anos de 1898 e 1899, espaço curto, mas que nos meses em que circulou, o periódico 
também transmite seu principal objetivo através de seus textos: falar aos imigrantes, aproximando 
culturalmente, o Ceará do Amazonas, defender e proteger seus conterrâneos. Dessa forma, o pre-
sente estudo também evidencia a trajetória de nossa pesquisa até o presente momento, e o quanto 
temos buscado principalmente por meio do uso dos periódicos da impressa recuperar as imagens 
e o protagonismo desse importante trabalhador amazônico.

Fabricio Ribeiro Ribeiro
• Trabalhadores do Açaí: O cotidiano e suas múltiplas experiências de trabalho no Pará.

O presente trabalho é sobre uma história do tempo presente, a dos trabalhadores do açaí na Região 
Amazônica, mais especificamente no Estado do Pará. Buscamos discutir a partir das memórias dos 
trabalhadores, a relação desses sujeitos com seu espaço de trabalho, a natureza, atentando para 
os saberes e conhecimentos que os sujeitos adquiriram em seu cotidiano. Percebe-se que a histó-
ria desses trabalhadores é perpassada por um processo de transformação na cultura do trabalho, 
principalmente com a introdução de um novo mercado, a exportação do açaí, que proporcionou 
mudanças significativas no processo e no cotidiano de trabalho desses trabalhadores. Desta forma, 
destacamos em nosso trabalho a utilização das fontes orais, as quais possibilitaram entender as 
relações, as estratégias e compreender as leituras de mundo e de seu trabalho, possibilitando desta 
forma a narração de uma história da experiência de trabalho dos trabalhadores do açaí no Pará.

Aline Bragança Viana (Universidade Federal do Pará)
• Uma vida de Trabalho dedicada ao campo: O Vaqueiro Sourense, um camponês Marajoara

A questão central a ser tratada nesta comunicação é o estudo de um memorial descritivo, procu-
rando destacar os valores acerca das experiências históricas vivenciadas por homens que se tor-
naram vaqueiros nos campos de criação de gado da cidade de Soure, Ilha de Marajó, bem como 
contextos de ordem econômica, política e cultural para o exercício desta atividade.
O estudo foi realizado na cidade de Soure, região dos campos marajoara, num momento em que 
as fazendas já não possuíam um grande número de empregados e que em sua maioria habitam, 
juntamente com suas famílias, na cidade já mencionada, evocando certo saudosismo das “fazendas 
que não são mais”, ativando assim sua memória coletiva. A análise das memórias coletiva e indivi-
dual no discurso autobiográfico de Dita Acatauassú enriquece este trabalho no que diz respeito 
à criação de uma memória marajoara (dos campos, é bem verdade) e, portanto, amazônica, sob 
diferentes pontos de vista.
Essa memória é o grande suporte na construção da concepção das identidades individuais e cole-
tivas, “erigindo regras de pertencimento e exclusão que delimitam as fronteiras sociais do grupo” , 
ou seja, o “ser vaqueiro” se dá a partir da profissão, e tão logo, do seu trabalho.
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Neste sentido, o presente trabalho foi dedicado ao “vaqueiro sourense”, um camponês marajoara 
que mostra sua origem, singularidades, habilidade e labuta, que marcam sua lida e vida. Um pouco 
sobre esta formação campesina na região dos campos está posto na vida da família Vasconcelos, 
com cinco gerações na vaqueirice. O uso da metodologia da história oral me fez preservar a fala 
cabocla e suas variantes orais, dicionarizadas ou não. Ou seja, procurei ser o mais fiel possível quan-
to à transcrição do linguajar tão característico marajoara, expressos em seus termos e modos, que 
foram de extrema importância para a construção deste trabalho, que se propõe, de forma geral, a 
entender um pouco deste universo agrário, do trabalho camponês.

Ana Sara Ribeiro Parente Cortez Irffi (Universidade Federal do Ceará)
• “Não existe doce ruim, nem cabra bom” – a invenção de um conceito para os trabalhadores 

do Cariri Cearense, século XIX
A pesquisa em torno da “invenção do cabra” discute a transformação de uma palavra em conceito, 
tendo um espaço e um tempo de referência: o Cariri Cearense no século XIX. Trata-se de como foi 
criada, sob vários aspectos e diferente em vários momentos do século XIX, uma identificação ne-
gativa para uma categoria, os trabalhadores de cor do Cariri Cearense, tanto livres, libertos como 
escravos. Em um contexto mais amplo, essa construção é fruto do momento em que se tentou de-
finir um conteúdo para a nação brasileira, notadamente na definição do cidadão nacional. À medi-
da que se formava essa identidade foi constituída, na contramão, uma anti definição desse cidadão, 
a qual englobava os que não correspondessem aos parâmetros jurídicos e financeiros instituídos 
pela elite senhorial brasileira no século XIX. Na região sul Cearense, essa definição foi associada 
aos indivíduos, ou mesmo ao grupo, chamados cabras. Inicialmente ligado a uma questão étnico-
-racial e de condição jurídica e depois agregado de outros significados, como o de trabalhadores 
rurais, capangas, entre outros; o cabra foi percebido como uma categoria de classificação social: 
dos homens de cor, trabalhadores, sujeitos a um senhor. A passagem de palavra a conceito, nesse 
sentido, se deu historicamente quando cabra passou a ser relacionado às movimentações de uma 
parcela da população do Cariri Cearense de cada época, passando a identifica-los, e, assim, a ela 
agregando novos e diferentes significados. Dessa maneira, com o decorrer dos anos, ficou evidente 
a construção da sociedade sul cearense baseada na cor da pele, aliada a posse de propriedade e a 
liberdade jurídica, como definidora do status e da hierarquização social. Mais ainda, tal definição 
não se restringiu ao momento de formação nação brasileira, mas a “invenção do cabra” reverbera 
na leitura do século XX sobre o oitocentos, apontando o conceito do cabra como resultado de lei-
turas, de vários momentos históricos; trazendo a essa construção significados não necessariamente 
contemporâneos, mas os que fazem sentido a cada tempo.

Josinaldo Gomes da Silva (Estado da Paraíba- Prefeitura de Salgadinho -PB)
• Gente pobre do campo no sertão paraibano: trabalho e resistência (1940 - 1950)

A presente comunicação oral é parte integrante de um trabalho de pesquisa, que busca sobre-
tudo, revelar o cotidiano (as condições de trabalho e as ações de resistência) da gente pobre do 
campo nas espinharas, no sertão paraibano, região essa onde as longas estiagens ocorrem com 
frequência. Nos debruçamos então na leitura e análise de algumas obras literárias, de periódicos 
que circularam na Paraíba na década de 1950, das atas da Assembléia Legislativa do Estado, de 
correspondências (cartas e telegramas destinadas aos governadores), de relatórios de governo e 
da escuta atenta dos relatos orais de memória de pessoas que viveram a referida temporalidade. 
Fomos então revelando as relações sociais tecidas naquela região, relações essas marcadas pelo 
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profundo antogonismo entre ricos e pobres, o que nos remete a idéia de classe e ao protagonismo 
da gente pobre, questões tão caras a história social, que tem como um dos seus expoentes o his-
toriador inglês E. P. Thompson

Sergio Carvalho de Lima (SEDUC-AM)
• Carvoeiros: Trajetórias do trabalho e dos trabalhadores da carvoaria ao longo do século XX 

na cidade de Manaus
Nas últimas décadas a historiografia tem procurado destacar a ação de sujeitos que dentro de 
uma visão tradicional não eram percebidos ou considerados como tais nas analises históricas. No 
âmbito local esta percepção se fez presente na medida em que enfatizou mais a visão de uma ci-
dade idealizada principalmente em relação ao período de apogeu da economia gomífera, tornan-
do muitas vezes invisível determinados sujeitos e processos históricos. Nesse sentido o presente 
trabalho pretende compreender a partir de uma perspectiva de análise histórica a importância da 
atividade de carvoaria na cidade de Manaus ao longo do século XX, percebendo ainda a ação dos 
carvoeiros nessa lida, tomando-os assim como sujeitos do processo histórico. Procura mostrar que 
o trabalho na carvoaria foi muito significativo na movimentação econômica da cidade de Manaus 
durante boa parte do século XX. Nesse sentido, busca-se discutir o papel do carvão na sociedade 
amazonense, destacando a relevância do produto e suas diversas formas de utilização no cotidiano 
da cidade e de seus moradores, bem como distintas etapas e os diferentes agentes sociais inseridos 
na carvoaria, seja no processo da produção, seja na comercialização do carvão em Manaus no ini-
cio do século XX. Para tanto, procede a uma revisão bibliográfica tendo em vista os olhares para 
a cidade e o trabalho realizados pela historiografia amazonense. Recorreremos à análise crítica da 
imprensa diária, sobretudo os periódicos Jornal do Comércio e A Critica, além da coleta de relatos 
orais de sujeitos envolvidos direta ou indiretamente nessa atividade econômica. Recuperando a 
trajetória desta categoria de trabalhadores espera-se contribuir para visualizar outras visões do 
espaço urbano, dada a partir destes sujeitos, que ao contrário de um senso comum, tiveram um 
papel ativo na história da cidade.

Clemente Gentil Penna (CAPES)
• Comprar, vender e emprestar: o mercado informal de crédito na cidade do Rio de Janeiro, 

1820-1870
Esta comunicação pretende levantar alguns pontos que contribuam para uma discussão mais am-
pla a respeito do mercado informal de crédito na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1820 a 
1870, especialmente no que se refere às suas relações com o comércio de varejo. Apesar de tema 
pouco analisado pela historiografia brasileira, algumas pesquisas têm, recentemente, chamado a 
atenção para importância do crédito informal na economia urbana do XIX. Se aliarmos isto ao já 
conhecido incremento das atividades comerciais e crescimento urbano da capital Fluminense no 
mesmo período, uma investigação mais detalhada das relações entre estes dois fenômenos se faz 
pertinente e necessária. 
Através de uma análise dos anúncios de jornais, posturas municipais e processos de execução de 
dívidas, é possível percebermos que o comércio de varejo foi central para o mercado de crédito 
carioca ao longo do século XIX. A venda por consignação da produção doméstica e a venda, troca 
e empenho de bens usados, faziam parte do dia a dia dos trabalhadores urbanos e foram, ao que 
tudo indica, uma das formas mais comuns de acesso ao crédito, principalmente no que se refere às 
classes populares. Durante períodos de recessão e escassez de empregos, empenhar alguns parcos 
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objetos de valor em troca de insumos destinados a produção domésticas voltada ao mercado foi, 
muita vezes, uma das poucas opções de trabalho disponível à libertos e livres pobres e o crédito 
informal, constituiu-se em elemento importante na elaboração de estratégias de sobrevivência e 
mesmo ascensão social para diversas famílias e indivíduos das classes populares cariocas. A busca 
por crédito junto à armazéns de secos e molhados e casas de penhor criaram verdadeiras econo-
mias subterrâneas, que além cruciais para sobrevivências dos trabalhadores pobres, foi também 
constante fonte de preocupação por parte das autoridades municipais. 
As relações entre o comércio de varejo e o crédito informal funcionaram como importante engre-
nagem das economias urbanas mercantis nos oitocentos e ajudaram a criar intrincadas redes de 
relações econômicas e sociais, que exerceram grande influência nos complexos arranjos de traba-
lho que se forjavam no mundo urbano carioca ao longo do século XIX.

Deivison Gonçalves Amaral (Unicamp)
• Cultura militante católica e associativismo em Belo Horizonte (1909-1941)

O objetivo da comunicação é analisar a conformação da cultura militante católica entre os traba-
lhadores e sua implicação no modus operandi das organizações católicas que se formaram em Belo 
Horizonte, nas três primeiras décadas do século XX. Trata-se de analisar as práticas que fizeram 
florescer uma cultura confessional que influenciava, ao mesmo tempo e complementarmente, a 
vida associativa e as práticas cotidianas dos trabalhadores da cidade. A cultura confessional que 
compartilhavam conformou estratégias de luta favoráveis aos trabalhadores – a despeito das teses 
sobre cooptação – e que buscavam difundir argumentos religiosos para justificar direitos e, ainda, 
garantir leis de proteção ao trabalhador. Os sindicatos católicos, liderados pela Confederação Ca-
tólica do Trabalho, inverteram a lógica de reivindicar das correntes revolucionárias – a ameaça da 
desordem social – e utilizavam sua representatividade e a capacidade de manter a ordem social 
como instrumento de luta. 
Para viabilizar o projeto associativo católico, era preciso também que a moral católica fosse incu-
tida no cotidiano dos trabalhadores. Para tanto, além da luta sindical em si, os sindicatos católicos 
fizeram, sobretudo na década de 1920, intensa campanha de propagação da moral católica em 
várias esferas, tais quais, o cinema e o teatro para operários, comportamento das moças, entre 
outras. Incutir a moral católica na prática cotidiana era imprescindível para viabilizar a própria 
luta por direitos tal qual proposta pela militância católica. De outro modo, a visão de mundo e as 
práticas reivindicativas daqueles que partilhavam a cultura militante católica poderiam malograr 
por falta adeptos. 
O trabalho proposto situa-se, portanto, na interconexão entre a cultura confessional e a vida asso-
ciativa dos trabalhadores da cidade. O que se espera demonstrar é que, dentro do projeto do ca-
tolicismo militante para o mundo do trabalho, em Belo Horizonte, houve sucesso na conformação 
de um associativismo confessional que, à sua maneira, logrou conquistar benefícios para os tra-
balhadores da cidade, sobretudo no que tange ao descanso dominical e às habitações populares. 
Esse êxito deu-se devido à cultura confessional partilhada e à consequente visão de mundo que 
justificava o tipo de ação sindical praticado, marcado essencialmente pela negociação com patrões 
e poder público e sempre prezando pela manutenção da ordem.

Clarice Gontarski Speranza (Universidade Federal de Pelotas)
• Experiências de solidariedade e dissenso cultural: relações de classe e etnicidade entre 

mineiros de carvão nacionais e estrangeiros no Rio Grande do Sul na primeira metade do 
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século XX
Formada a partir do final do século XIX, o tamanho das vilas mineradoras de carvão do Rio Grande 
do Sul teve crescimento vertiginoso até meados dos anos 1950, impulsionado pelo aumento da de-
manda e da crescente extração do minério. Em áreas antes predominantemente rurais, formaram-
se vilas-fábricas, com mineiros de origem estrangeira (europeus, em especial espanhóis) e nacio-
nais (agricultores locais cooptados pelas mineradoras ou moradores de localidades próximias). Na 
quarta década do século XX, o número de trabalhadores alcançava, em estatísticas oficiais, quase 
7 mil mineiros, sem contar as famílias com quem moravam nas minas. Submetidos a condições de 
trabalho degradantes, a baixos salários e ao controle constante da vida cotidiana pelas minerado-
ras, essa comunidade mineira desenvolveu estratégias de resistência tanto a partir da criação de 
organizações sindicais e de movimentos coletivos, como greves, paralisações e ocupação das ruas, 
quanto no cotidiano laboral, no relacionamento com gerentes e na defesa de seu próprio ritmo de 
trabalho. Uma forte identidade de ofício, relacionada a valores como coragem e solidariedade, era 
trunfo importante nestas experiências de resistência ao poder patronal, marcadas por forte coesão 
interna da classe.
A importância política desses trabalhadores no panorama político, social e econômico da época, 
bem como a visibilidade pública de suas manifestações, mascarou, no entanto, dissenssões cul-
turais relacionadas à origem étnica dos mineiros. Embora minoritários em relação à quantidade 
de trabalhadores, mineiros de origem européia assumiram posições de liderança, tanto em pos-
tos hierárquicos nas empresas quanto na liderança do próprio sindicato. Alguns espaços de lazer 
eram interditados a mineiros afro-descendentes, que apesar de trabalharem lado a lado com os 
“brancos”, não podiam frequentar os mesmos clubes nem festas que seus colegas. A comunicação 
discute esse paradoxo entre a construção de uma classe coesa e forte, baseada em boa parte numa 
experiência de trabalho cotidiano na qual a solidariedade é essencial para a sobrevivência física do 
operário, e a prática aberta de segregação racial pelos próprios trabalhadores. São utilizados como 
fontes relatos orais e escritos, processos judiciais trabalhistas e ações por acidente de trabalho e 
fichas de identificação para confecção da carteira de trabalho dos mineiros da época, entre outros.

Thiago Cedrez da Silva
• Identidade e cultura de classe: um olhar sobre os estivadores do Porto do Rio Grande/RS

Este trabalho tem como objetivo discutir e compreender a noção identitária que perpassa a figura 
do trabalhador da estiva do Porto do Rio Grande/RS no seu universo de trabalho. Bem como, ain-
da realizar uma reflexão sobre a cultura operário desses obreiros do porto. Partindo do referencial 
teórico de identidade e cultura de classe, da reflexão de fontes documentais e orais, bem como da 
bibliografia existente sobre a temática, analisar-se-á o perfil do estivador riograndino, entre os anos 
de 1931 a 1960.

César Augusto Bubolz Queirós (Universidade Federal do Amazonas)
• O Syndicalista: o porta-voz das ações coletivas da classe operária gaúcha na Primeira 

República
O presente trabalho tem como objetivo analisar a trajetória do periódico O Syndicalista, órgão ofi-
cial da Federação Operária do Rio Grande do Sul (FORGS), no contexto das grandes mobilizações 
operária ocorridas durante a Primeira República. Pretende-se discutir os diferentes aspectos veicu-
lados pelo referido jornal: associativismo, mobilização de classe, internacionalismo, solidariedade 
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operária, cotidiano e resistência.

Juliana de Oliveira Teixeira
• Cultura, identidade e memória: considerações teóricas sobre a cultura popular de Telêmaco 

Borba-PR
Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir os conceitos de cultura popular e identidade 
a partir da perspectiva dos estudos culturais, tendo como representantes Stuart Hall e Paul Gilroy. 
Para tanto, relaciona tais concepções com o projeto de pesquisa que visa estudar as memórias dos 
trabalhadores da cidade paranaense de Telêmaco Borba. O município tem entre suas principais 
características o aspecto fabril – posto que foi fundado e organizado em torno da instalação das 
Indústrias Klabin de Celulose e Papel na década de 1940. Com a emancipação da comarca de Tibagi 
em 1964, Telêmaco Borba assumiu, de fato, o título de “capital do papel”, pautando, então, suas 
memórias e histórias a partir desta estrutura identitária, que valoriza o progresso, o empreendedo-
rismo e a modernização implementada pela fábrica. A participação operária nesses processos, no 
entanto, fica tangenciada – os trabalhadores são “protagonistas silenciosos” dentro de sua própria 
história. Por meio das narrativas orais dos próprios operários, tal projeto de pesquisa pretende 
estudar suas memórias e suas relações conflitantes e aderentes com as Indústrias Klabin e o desen-
volvimento de Telêmaco Borba; valorizando as experiências, impressões e subjetividades dos traba-
lhadores. É por essa razão, portanto, que, neste texto, os conceitos de cultura popular e identidade 
de Hall e Gilroy são apresentados e aproximados das concepções sobre memória – respaldadas, 
principalmente, na ótica de Joël Candau. Propondo, enfim, um diálogo coerente e complementar 
entre os estudos culturais e os estudos da memória, este artigo estabelece uma discussão teórica 
cujo intuito é enriquecer e oferecer novos caminhos e pontos de análise à investigação das recorda-
ções dos trabalhadores de Telêmaco Borba. Em linhas gerais, conclui-se que as memórias “cristali-
zadas” e “silenciadas” dos operários da cidade são um convite à reflexão do complexo emaranhado 
de tensões, resistências, adesões e negociações que compõem sua cultura popular.

Davi (Instituto Federal de Educação)
• A atuação do Serviço de Proteção ao Índio no rio Madeira: o caso dos Mundurucu no posto 

indígena de Laranjal –Borba/AM (1938-1940)
O presente artigo explora as possibilidades apresentadas pela leitura de um documento produzido 
pelo Tribunal de Justiça do Amazonas no final da década de 1930, referente ao assassinato de um 
comerciante no posto indígena de Laranjal, município de Borba/AM. A violência no contexto da 
festa permite adentrar num mundo permeado de tensões e conflitos étnicos que extrapolam as 
meras motivações cotidianas.

Patricia Maria Melo Sampaio (Universidade Federal do Amazonas)
• Trabalho e trabalhadores indígenas no Rio de Janeiro oitocentista: Notas de Pesquisa

O texto busca recuperar a presença dos índios como parte do universo dos trabalhadores do Rio 
de Janeiro no século XIX revisitando fontes tradicionais (relatórios de presidente de província e 
relatos de viajantes) ao mesmo tempo em que pretende estabelecer um diálogo com a historio-
grafia acerca dos mundos do trabalho e dos trabalhadores no Brasil com a finalidade de ampliar a 
discussão acerca do lugar dos índios nestes espaços.



1468

Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa
• Diluindo Fronteiras: escravos negros nos mundos cruzados do trabalho da Amazônia 

Imperial – Manaus 1850/1884
Na construção da história do trabalho brasileira, durante muito tempo, houve uma invisibilização 
dos trabalhadores escravos negros, homens e mulheres, como personagens. A partir da década de 
80, inspirados pelos desdobramentos teóricos e políticos das análises thompsianas sobre o século 
XVIII inglês, historiadores brasileiros passaram a voltar mais seus olhos à necessidade de incluir a 
experiência escrava na história do trabalho no Brasil. Surgem, assim, novos questionamentos, mé-
todos e conceitos para o campo de estudo. E percebe-se que a linha que separava os mundos do 
trabalho livre e escravo que antes parecia tão demarcada se mostra cada vez mais tênue e cheias 
de conexões. Vê-se, então, como eram variadas as experiências compartilhadas entre trabalhado-
res livres e escravos, experiências essas que podem ser recuperadas nos nas histórias dos mundos 
do trabalho de várias regiões brasileiras durante a vigência da escravidão. Dessa forma, utilizando 
como fonte os periódicos que circulavam na cidade de Manaus, capital da Província do Amazonas, 
entre 1854-1884, atentando para noticias em geral, anúncios comerciais e fuga e ofícios do governo, 
buscamos analisar essas experiências compartilhadas na região amazônica. Nosso intuito é acessar, 
através dos rastros desses personagens, suas conexões com outros trabalhadores escravos ou livres, 
indígenas, africanos ou libertos, e, assim, demonstrar como os trabalhadores escravos negros foram 
parcela importante do corpo de trabalhadores no “mercado de trabalho” manauara. A partir des-
sa análise dos documentos nos fica impossível negar ou continuar a invisibilizar a forte presença 
dos trabalhadores cativos negros nos mundos do trabalho na Amazônia, assim como seu intenso 
contato com os demais trabalhadores, com os quais construíram sociabilidades, territorialidades e 
lutas pela sobrevivência.

Maria De Fátima Novaes Pires (UFBA)
• Tráfico interprovincial de escravos: vidas partilhadas nas matas de café paulistas

A presente comunicação trata de relações entre cativos e trabalhadores livres, alguns deles imi-
grantes, no contexto do tráfico interprovincial de escravos. A pesquisa apoia-se em fontes variadas, 
sobretudo em autos criminais de cidades do interior paulista, no auge da economia cafeeira. Pre-
tende abordar formas de aproximação entre esses segmentos, identificando pontos convergentes 
em suas vidas, importantes para criação de laços afetivos e familiares, quando a migração compul-
sória de escravos das províncias do Norte para o Sul desorganizou modos de vida e forçou novas 
integrações e alianças.

Ana Paula Batista da Silva Cruz (Escola Municipal Vivaldo Bittencourt Mascarenhas)
• “Esse trabalho eu faço derna de pequeno”: um olhar sobre trabalho e cotidiano na 

comunidade Santiago do Iguape. ( 1960-1990).
Santiago do Iguape, comunidade quilombola foco, desse estudo localiza-se a 40 km do município 
de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia e a 110 km da cidade de Salvador. A comunidade fica as mar-
gens da Baia do Iguape, constituída por aproximadamente, 3.500 habitantes divididas em vários 
núcleos familiares que se interligam por laços de parentesco e afinidades. Santiago do Iguape já é 
reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como comunidade quilombola e está em processo 
de lutas pela titulação das terras quilombolas na região do Iguape.
O presente estudo se baseia nas histórias de vidas, dos moradores da comunidade de Santiago do 
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Iguape, em busca de apreender suas lutas por sobrevivência, modos de vida, cotidiano e trabalho. 
São apresentadas as atividades produtivas mais recorrentes em Santiago do Iguape: a pesca, a cole-
ta de marisco, a confecção de objetos de pescas, a “cabotagem” e os trabalhos nas roças. Apresento 
o cotidiano de desenvolvimento das várias atividades e os significados históricos do ponto de vista 
dos trabalhadores da localidade. Trato também dos lugares de pescas, da mariscagem, dos roçados, 
das artes de pescas, dos instrumentos de trabalho, das relações com a natureza e dos modos de 
vida, enfocando o saber/fazer desses trabalhadores. A justaposição entre a articulação no tempo 
do trabalho em terra e mar.
Traz a lume as memórias desses trabalhadores na Fábrica Opalma, fábrica de azeite de dendê, 
apreendendo realidades diferenciadas por esses moradores. As memórias do trabalho nessa fábrica 
indicam as “astúcias” dos trabalhadores, mediante as diferentes notações de tempo no desenvol-
vimento das atividades fabris, na pescaria, e na roça. Apresento também os espaços de trabalho 
ocupados pelos trabalhadores oriundos de Santiago do Iguape na Fábrica Opalma, e a geração de 
emprego direto e indireto na região do Iguape. 
A principal fonte desse estudo são as memórias dos moradores de Santiago do Iguape, balizadas 
com fotografias e documentos referente a Fábrica Opalma. A análise dessas fontes evidenciou a 
multiplicidade de atividades, de fazeres dos sujeitos, bem como a busca por alternativas variadas 
para compor a renda familiar nos períodos sazonais da pesca e mariscagem e plantação de roças 
que eram as atividades produtivas primordiais vivenciadas na comunidade de Santiago do Iguape.

Kennya de Lima Almeida (Faculdade de Ciências humanas do Sertão Central)
• História de luta e liberdade: os oficiais mecânicos em Pernambuco

No período entre 1580 a 1620 houve um crescimento demográfico da Capitania de Pernambuco 
representado pela rápida expansão territorial para sul até o Rio São Francisco. Na metrópole a 
Coroa dualista projetava fazer de Olinda porta de entrada do comércio Atlântico, determinando 
normas de incentivo para o envio de colonos tanto para consolidar a ocupação quanto para ga-
rantir uma mão de obra qualificada, necessária a produção do açúcar e a construção de cidades: os 
oficiais mecânicos. Período positivo para as colônias do Brasil, especialmente para a de Pernambu-
co, mas de grandes dificuldades em garantir a estabilidade política e econômica de Portugal. Se uns 
vieram ao Brasil seduzidos pelas crônicas e pela imagem de paraíso criada para o “Novo Mundo” 
outros foram forçados a sair por representar uma ameaça à ordem estabelecida. Sabemos que 
estes trabalhadores não vieram apenas de Portugal e Espanha, mas de outras áreas de domínio e 
influência do Império. Buscaremos neste trabalho pontuar as estratégias de cooptação dessa mão 
de obra especializada e as possíveis rotas de migração. Para isso, levaremos em consideração que o 
sistema escravista, a princípio, dava acesso a camada de homens livres pobres vindos de além mar 
os absorvendo, contrariando a regra de que os colonos fossem compelidos a migrar apenas por cri-
mes comuns ou vadiagem, regra esvaziada de relação com o contexto social, político e econômico 
vivenciado pela Europa daquele período. Aproveitando as informações encontradas na história de 
resistência deste grupo de trabalhadores, também buscaremos encontrar indícios de sua contri-
buição para cultura de resistência dos trabalhadores urbanos da cidade do Recife na forma como 
eles se apropriaram dos espaços e na forma como ainda hoje lutam para garanti-los.

Luciano de Moura Guimarães (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro)
• Legados da escravidão num sindicato da construção civil na Salvador republicana – (1919-

1922).
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Em 19 de março de 1921, o periódico A Voz do Trabalhador publicava em suas páginas: “Passou-se 
felizmente (...) os ignominiosos tempos em que se construía mercados para a vendagem de cria-
turas humanas, mas desgraçadamente perdura ainda um outro sistema de escravidão não menos 
opressor e abominável”. Ainda que fosse comum encontrar no discurso operário, tal analogia – não 
só no Brasil, mas em todo o mundo, naquela conjuntura –, deve-se considerar a especificidade da 
Bahia da Primeira República, em especial de sua capital, a mais negra das cidades brasileiras. Afinal, 
durante boa parte do século passado quando se falava sobre a história dos trabalhadores no Brasil, 
imaginava-se frequentemente tratar-se exclusivamente da história dos trabalhadores ditos livres, 
assalariados (usualmente operários). Esse apagamento decorreria da suposição de que a maciça 
imigração europeia de fins do século XIX, teria produzido, no pós-abolição, a “substituição” do ex-
cativo – negro – pelo trabalhador estrangeiro – branco. Relacionada à denominada “teoria da subs-
tituição”, erigiu-se uma historiografia da “transição”, que salientava, baseada fundamentalmente no 
caso paulista, a passagem da escravidão para o trabalho livre, em termos de uma “ruptura radical”, 
consubstanciada no 13 de Maio de 1888. Nesse entendimento, o marco cronológico da Abolição 
da escravidão consistiria numa espécie de barreira intransponível para a história social do trabalho, 
pois haveria uma “oposição irreconciliável” entre a experiência da escravidão (a não-liberdade) e 
a experiência da liberdade (o trabalho “livre”), no pós-emancipação. Como consequência dessa 
interpretação o trabalhador escravo foi excluído, durante certo tempo, da história social do traba-
lho no Brasil. Destarte, a historiografia do movimento operário assumiu em seus estudos a tese da 
transição da escravidão para o trabalho livre, recuperando a incompatibilidade entre escravidão e 
capitalismo e enfatizando a questão da substituição física do cativo negro pelo imigrante, em geral, 
italiano. Aos negros e mestiços, egressos do mundo da escravidão, restava a exclusão historiográ-
fica. Será, a partir de meados dos anos 1980 em diante, que os estudos sobre o trabalho no Brasil 
fugirá dos paradigmas dominantes, incorporando a experiência acumulada dos trabalhadores es-
cravos e libertos do período escravista, como um legado positivo no pós-emancipação. O objetivo 
deste estudo é contribuir com o debate historiográfico, procurando abrir mais brechas no muro 
que pretendeu separar as experiências dos trabalhadores escravos dos trabalhadores ditos livres no 
pós-abolição, e, assim, erguer pontes que propiciem a aproximação entre os mundos do trabalho 
do período da escravidão e os do movimento operário da I República, em especial na Bahia.

Anthony Beux Tessari (Universidade de Caxias do Sul)
• Lavoro e progresso: trabalhadores urbanos na visão da burguesia industrial da antiga região 

de colonização italiana do Rio Grande do Sul (1896-1940)
A comunicação tem por objetivo apresentar discussões e resultados de pesquisa desenvolvida so-
bre a visualidade a respeito de trabalhadores urbanos da antiga região de colonização italiana do 
Rio Grande do Sul, no período entre 1896 e 1940. Nesta região, no final do século XIX, estabeleceu-
se o imigrante italiano Abramo Eberle, responsável por fundar aquela que logo viria a ser uma das 
maiores empresas brasileiras de metalurgia do seu tempo – a Metalúrgica Abramo Eberle –, em-
pregando a maior parcela de trabalhadores urbanos de toda a região Nordeste do Estado gaúcho. 
Esta empresa, ao longo de sua existência, e por interesse de seu fundador, serviu-se de centenas 
de fotografias para compor uma narrativa visual de sua história, contada em mais de 25 álbuns 
fotográficos e em diversas fotografias avulsas. Neste momento, é interesse apresentar a análise de-
senvolvida a partir de um desses álbuns – intitulado “Álbum nº 10 – Operários, Seções e Antiga 
Funilaria” –, composto por 107 fotografias que mostram a evolução da fábrica, as seções de pro-
dução, o maquinário e a “grande família” de operários. Nesta análise, o álbum é entendido como 
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um suporte de memória, já que serviu para a construção de um determinado passado da empresa 
– um “passado formalizado”. A partir da análise do conteúdo e da expressão das imagens visuais 
constantes no suporte é possível considerar sobre as preocupações higienistas e a adoção dos pos-
tulados tayloristas de produção no interior da fábrica. Além disso, observa-se que a empresa foi 
responsável pela difusão de novos sentidos do trabalho, em harmonia com o projeto republicano.

Luciana Pucu Wollmann do Amaral (CPDOC/ FGV)
• (Re) formando o trabalhador fluminense: educação profissional e assistencialismo estatal 

durante a interventoria amaralista (1937-1945)
Este trabalho tem como objetivo analisar aspectos da política assistencial, bem como discutir de-
terminadas características da educação profissional voltada para trabalhadores urbanos, iniciadas 
e/ou ampliadas durante a interventoria de Ernani do Amaral Peixoto (1937-1945) no antigo estado 
do Rio de Janeiro. Tomando parte de um projeto político mais amplo, que pressupunha a constru-
ção da identidade coletiva da classe trabalhadora no Brasil, estas instituições possuíam um caráter 
normativo claro, pois além da disciplinarização para o trabalho buscavam criar condições para a 
formação de um “novo cidadão”.
Oriundos em sua maioria do interior fluminense, estes trabalhadores – assim como os demais 
trabalhadores brasileiros migrantes - eram frequentemente tomados como incapazes de produzir 
suas próprias tradições, por imaturidade e ignorância. A sua “fraqueza de corpo e espírito”, acabava 
por deixá-los expostos aos exageros da exploração patronal por um lado; e suscetíveis às “ideo-
logias estranhas” que pregavam a luta de classes e a ditadura do proletariado por outro. Neste 
ínterim, cabia ao Estado o dever de ampará-los, educá-los, prepará-los para tarefa patriótica de 
contribuir decisivamente para a grandeza nacional. 
Considerado uma das principais lideranças do Partido Social Democrático (PSD) – partido tradi-
cionalmente visto como “impenetrável” ao operariado industrial e às camadas urbanas, Amaral 
Peixoto sempre procurou manter, ao longo de seus dois governos, um diálogo de proximidade 
com os trabalhadores urbanos. Seja comparecendo em sindicatos, inaugurando obras ou através 
de um amplo programa de educação profissional e assistência social iniciado a partir do seu go-
verno interventor, Amaral Peixoto buscou estreitar os seus laços com o operariado, ainda que esta 
proximidade não se fizesse em detrimento do seu relacionamento com os trabalhadores do campo 
e da elite rural.

Eduardo da Silva Soares
• Assembleias, quermesses e rememorações: o mundo do trabalho e as culturas de classe em 

porto alegre a partir dos periódicos a luta e a democracia (1900-1910)
As reuniões operárias ocorrem para a realização de assembleias, quermesses e datas rememorati-
vas, tais como o 1º de Maio. Estas mobilizam os vários trabalhadores de Porto Alegre do início do 
século XX. Desta discussão surgem elementos que tratam do cotidiano, tempo livre e lazer na vida 
dos trabalhadores que optam por participar do movimento anarquista e socialista na referida cida-
de. Portanto, investiga-se a relação destes componentes sociais com os aspectos apresentados nos 
periódicos A Luta e A Democracia. Logo, as práticas de eventos são contrastadas com os aportes 
teóricos publicados e com os indícios do aprimoramento da luta de classes existente nesta cidade. 
Colaborando para o debate em relação a culturas de classe, movimento operário e o fazer-se en-
quanto classe.
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Stéffano Muniz Figueiredo Costa (Universidade Federal Fluminense)
• Companhia Sarmento: memórias e cultura política de operários (1956-1969)

Cidade do interior da Zona da Mata mineira, conhecida pela força econômica do ramo têxtil, São 
João Nepomuceno desenvolveu-se em torno de sua fábrica mais importante: a Companhia Fiação 
e Tecidos Sarmento – CFTS. Pode-se dizer que o apito da fábrica regeu a vida e a rotina dos sanjo-
anenses. A sirena marcava o tempo do trabalho, o tempo do lazer, o tempo do operário. É sabido 
que o Brasil das décadas de 50 e 60 passava por uma forte efervescência política na qual pululavam 
greves e movimentos operários gigantescos nos grandes centros. Por sua vez, o golpe de 1964, tal 
qual uma navalha, podou a execução de manifestações subversivas à ordem (im)posta pelo regime 
militar. Mas, neste ínterim, os operários da CFTS agiam de forma aparentemente passiva quando se 
deparavam com alguma situação limite no ambiente de trabalho ou relacionada à Companhia. Tal 
fato sugere a necessidade de melhor compreensão do cotidiano operário em contextos pouco visi-
tados pela historiografia, tais como o citado anteriormente. A investigação das narrativas dos ope-
rários da Companhia torna inteligível o objeto de estudo. Focar-se-á num estudo com os sujeitos, 
e não apenas sobre ou para os sujeitos. A análise dessas narrativas revela o potencial de “lugares de 
memória” desse tipo de fonte. Esse tipo de abordagem é importante para se evitar generalizações 
e melhor compreender as relações sociais no mundo do trabalho.

Daniela Rebelo Blanco (SEDUC PARÁ)
• O processo de formação de trabalhadores na fábrica têxtil em Santarém - 1964 a 1970.

Este estudo trata do processo de formação de trabalhadores na TECEJUTA - Fábrica de fiação e te-
celagem de juta - na cidade de Santarém (Pará) nos anos de 1964 a 1970. Através da analise de sin-
dicâncias, advertências, suspensão e fontes orais foi possível compreender a emergência da fábrica 
na cidade e o campo de forças gerado pela introdução de técnicas disciplinares que culturalmente 
não faziam parte da vida dos trabalhadores. Além disso, foi possível perceber a rede de sociabilida-
de articulada pelos trabalhadores no espaço fabril.

Auricharme Cardoso de Moura (Universidade Federal de Uberlândia)
• Labor Omnia Improbus Vincit: Memórias e ações da União Operária de São Francisco-MG 

(1960-1990)
O presente artigo procura compreender experiências e valores dos trabalhadores membros da 
União Operária São Francisco de Assis, da cidade de São Francisco, Minas Gerais, entre os anos de 
1960 a 1990. O objetivo é estabelecer uma discussão acerca das relações sociais, políticas, culturais 
e ideológicas que permearam tal entidade ao longo do tempo. No decorrer dos parágrafos procu-
ramos mostrar a influência da Doutrina Social Cristã nos estatutos e práticas da União Operária, 
no objetivo de proteger o operariado católico das ideias comunistas, bem como a criação de um 
modelo de operário cristão segundo normas do clero romano. Foram utilizados como fontes atas, 
documentos avulsos, jornais locais e análise bibliográfica. Concluímos que a entidade em questão 
exerceu forte controle político e ideológico no seio da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em 
que ocupava uma posição relevante como prestadora de serviços de assistência social e entreteni-
mento aos seus membros e à sociedade em geral.

Marina Fernandes Braga Nakayama
• Tempo Livre e lazer dos trabalhadores em Juiz de Fora/MG: possibilidades através dos 
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processos crime de homicídio (1900-1924).
Juiz de Fora é uma cidade que se destaca na Zona da Mata mineira nas primeiras décadas do século 
XX com ares de modernidade e progresso. O incremento e diversidade das indústrias, comércio 
e serviços permitiu que ela fosse visualizada como atraente para investidores e trabalhadores, ao 
mesmo tempo que sua zona rural permanece como grande referência na produção da cafeicultura, 
durante esse período nessa região de Minas Gerais. Nesse sentido, este trabalho teve o objetivo 
de analisar, nos processos crime de homicídio abertos nesse município durante os anos de 1900 a 
1924, os indícios de tempo livre e lazer dos trabalhadores urbanos e rurais nessa cidade, apelidada 
de Manchester Mineira. Para essa análise foram selecionados cerca de 26 processos crime, pesqui-
sados no Arquivo Municipal de Juiz de Fora, que nos revelam práticas culturais no tempo livre dos 
trabalhadores urbanos e rurais, e que de alguma forma, tornavam-se cenário trágico para a ocor-
rência de um crime contra a vida. Os relatos dos réus e das testemunhas se tornam importantes 
para essa análise, pois possibilitam vir à tona algumas práticas de lazer e utilização de espaços ur-
banos ou rurais durante esses momentos de tempo livre. Dessa forma, através dos processos crime 
de homicídio foi possível identificarmos práticas de usos do tempo livre/lazer e alguns espaços de 
sociabilidade entre essa parcela da população, quer fosse nos espaços urbano ou rural, como os 
botequins e casas comerciais, a embriaguez, as festas religiosas, jogatinas, passeios, bailes e cafés 
e restaurantes da cidade. Assim, foi possível observarmos algumas relações dos trabalhadores em 
um momento distinto do trabalho, permitindo novos olhares e interpretações para os trabalhado-
res dessa cidade tão singular.

Diego Tavares dos Santos (USP)
• Um “capitão de indústria” no coração do novo sindicalismo

Em São Bernardo do Campo/SP, no coração do novo sindicalismo, houve um grupo operário avesso 
ao discurso sindical, antigrevista e leal à empresa e ao patrão. O presente trabalho tenta apresentar 
algumas das razões que permitiram a construção dessa situação peculiar, enfatizando, em especial, 
a importância da dominação carismática exercida pelo patrão. Assim, destaquei as fundações so-
ciais da personalidade do patrão, bem como suas posições sociopolíticas, articulando aspectos de 
sua formação pessoal à moldura geral da tradição paternalista industrial brasileira (marcada pela 
ação dos famosos “capitães de indústria”), evidenciando alguns dos elementos que permitiram a 
constituição do tipo de dominação operária que foi imprescindível para a viabilização de sua em-
presa.

Felipe Augusto dos Santos Ribeiro (Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores)
• Para além da foice e do martelo: um estudo sobre a ação política de trabalhadores rurais e 

têxteis
Este trabalho pretende analisar a ação política dos trabalhadores rurais e têxteis do municí-
pio de Magé, Estado do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1950 e 70. Ao considerarmos este mu-
nicípio como um cenário privilegiado para se investigar as conexões entre o rural e urbano – tendo 
em vista que a cidade foi uma pródiga produtora de alimentos e tornou-se um polo industrial 
têxtil – nosso intuito será mapear a participação dos diversos partidos políticos, lideranças, grupos 
e instituições que dialogavam com esses trabalhadores para além do mito da “foice o e martelo”. 
Buscaremos analisar este caso inserindo-o nos debates sobre história do trabalho e enfatizando as 
formas de organização e lutas coletivas utilizadas por esses tecelões e lavradores, analisados aqui 
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de forma conjunta.

095. Mundos do Trabalho: debates teóricos, métodos e fontes de pesquisa
Coordenação: Osvaldo Batista Acioly Maciel e Henrique Espada Rodrigues Lima Filho

Resumo: O propósito deste simpósio temático é reunir pesquisadores da área de história do tra-
balho para discutirem as dimensões teóricas e metodológicas das suas pesquisas. Dentro deste 
recorte amplo, serão bem-vindas propostas de apresentação de discutam um ou mais dos temas 
seguintes: 1. Debates teórico sobre categorias, conceitos e noções acionados pela história social do 
trabalho (ex: classe, experiência, paternalismo, consciência, etc.); 2 – Apresentação e caracterização 
de novas abordagens (como, por exemplo, a perspectiva da história Global do trabalho, o debate 
em torno da relação entre escravidão e capitalismo, ou mesmo a dimensão espacial transatlântica 
dada às novas pesquisas para a escravidão); 3 – Discussão metodológica de pesquisas (a exemplo 
das interfaces com a biografia; a problemática dos espaços e recortes geográficos; a história com-
parada; o uso da micro-história etc.); 4 - Revisão, análise e crítica da produção historiográfica sobre 
tema/subtemas da área (internacional, nacional ou regional); 5 – Análise e descrição de fontes e 
acervos, bem como reflexões sobre políticas de memórias realizadas nos centros de memória e 
documentação existentes.
Justificativa: Como já salientado no resumo, a proposta visa aglutinar pesquisas de História Social 
do Trabalho e áreas conexas que abordem aspectos relacionados com as perspectivas teóricas, 
metodológicas e historiográficas das diversas temáticas e subtemáticas relacionada ao “mundo do 
trabalho”. Ao mesmo tempo, pretende congregar esforços que reflitam sobre acervos documentais 
e políticas de memória relacionadas com a história operária.
A proposição deste Simpósio Temático (ST) possui vinculação com o GT Nacional Mundos do 
Trabalho da Anpuh, rede de pesquisadores que se articula de diversas formas através e para além 
do GT Nacional da Anpuh, revela consistência teórico-metodológica, aprofundamento analítico 
e empírico de pesquisas e uma saudável diversidade regional que, hoje, abrange todo o território 
nacional (entre outros motivos, fruto da ampliação e expansão descentralizada dos PPGHs no país 
inteiro). Ao mesmo tempo, o GT vem construindo articulação internacional com diversas institui-
ções e pesquisadores, que vem se refletindo na consolidação da III Jornada Internacional Mundos 
do Trabalho/VII Jornada Nacional de História do Trabalho, que este ano ocorre entre 26 e 29 de 
novembro de 2014 na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) em Salvador/Bahia. Esta interna-
cionalização do GT reflete-se, também, na Revista Mundos do Trabalho (criada em 2009 e já em 
sua 10ª edição).
Esta ampla produção historiográfica vem revelando a necessidade de debates e reflexões em torno 
de sua área, delimitação de suas temáticas e subtemáticas mais diretas, bem como das perspecti-
vas teóricas e abordagens a serem dadas sobre seu objeto. É em função destas questões, e visando 
oportunizar um espaço de discussão sobre os caminhos e os impasses relacionados com a incor-
poração de novos olhares e fontes sobre o mundo do trabalho que este ST está sendo proposto.

Tiago Bernardon de Oliveira (Universidade Federal da Paraíba (UFPB))
• Marxismo e anarquismo na história dos movimentos operários brasileiro e internacional: 

uma abordagem histórica sobre aproximações e distanciamentos políticos e teóricos.
As aproximações e distanciamentos entre o anarquismo e as correntes marxistas constituem uma 
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questão central sobre o desenvolvimento histórico dos projetos revolucionários decorrentes dos 
embates internos de organização da classe trabalhadora com vistas à superação da realidade de 
classes. O clássico debate e a cisão aprofundada a partir da dissolução da I Associação Internacional 
dos Trabalhadores (I A.I.T.), em 1872, remete a uma relação que seguirá tensa entre essas duas cor-
rentes nas décadas posteriores e que, apesar de uma série de pontos de convergências e alianças em 
diversos momentos chave da ação coletiva dos trabalhadores, são marcados por mútuas acusações 
de traição aos objetivos revolucionários devido às suas premissas teóricas originais. Esta comuni-
cação pretende apresentar alguns elementos de investigação que permitam acompanhar o longo 
processo de separação dessas correntes, a fim de perceber, principalmente, como os conflitos entre 
elas, de ordem histórica, contribuíram para a constituição de definições teóricas que procurassem, 
ao mesmo tempo, diferenciá-las entre si e fazer erigir uma identidade própria em momentos de as-
censão ou refluxo de sua influência sobre o conjunto do movimento revolucionário internacional. 
Para tanto, serão expostos alguns debates no plano internacional e no plano brasileiro ocorridos 
durante as décadas de 1870 a 1930, a fim de demonstrar que a prática militante esteve sempre, em 
maior ou menor grau, relacionada à tensão entre, por um lado, a adesão a conjuntos e princípios 
de ordem teórica e, por outro, a necessidade de definição de escolhas táticas e estratégicas impos-
tas pelas necessidades práticas de organização coletiva dos trabalhadores. Ou seja, não se trata de 
abordar anarquismo e marxismo como rótulos filosóficos estanques, mas como correntes que se 
definem constante e dialeticamente frente aos dilemas impostos pela realidade histórica. Por fim, 
apesar de salientar aqui o processo de cisão, alerta-se para o fato de que o debate proposto nesta 
comunicação integra, no entanto, uma tentativa de pesquisa mais ampla, que procurará observar, 
sobretudo, os pontos de convergência de ideias e formas de organização, que são, na maioria das 
vezes, obscurecidos nas análises que primam pela ênfase nas divergências.

Caroline Poletto (IFRS - Câmpus Bento Gonçalves)
• Em busca de uma trajetória do visível: desenhos anarquistas e anticlericais ao redor do 

mundo
O presente artigo pretende, através de um enfoque transnacional, demonstrar os ganhos e avanços 
que tal tipo de análise pode proporcionar para a historiografia do movimento operário, uma vez 
que, através desse olhar ampliado, é possível perceber como os desenhos, artefatos importantes da 
imprensa libertária e anticlerical, circularam e foram (re) utilizados, adaptados e modificados por 
essa imprensa ao longo dos anos. Para dar conta desse objetivo, serão analisados alguns desenhos 
(alegóricos ou não) que circularam em periódicos anarquistas e anticlericais argentinos, espanhóis 
e brasileiros durante as três primeiras décadas do século XX; de forma a tentar mapear, mesmo 
que sucintamente, parte do caminho percorrido por esses traços repletos de significado e conte-
údo combativo, tratando a imprensa libertária com um viés internacionalista, já que ela mesma se 
constituía através de intercâmbios e redes globais. Através desse estudo também se pode perceber 
mais claramente a dinâmica da imprensa libertária e anticlerical, as trocas constantes, a existência 
de uma rede de comunicação e transmissão de dados de certa forma eficaz (tendo em vista as in-
vestidas repressivas por parte dos Estados em desarticular essa rede) e a tentativa empregada por 
essa imprensa subalterna de criar um imaginário próprio, condizente com suas bandeiras de luta.

Frederico Duarte Bartz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Os difrentes caudais que alimentavam o curso da revolução: as insurreições operárias na 

Primeira República e a construção de um projeto revolucionário heterogêneo pelos militantes 
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brasileiros
Neste texto apresentarei uma análise sobre as insurreições operárias na Primeira República Brasi-
leira, organizadas respectivamente na cidade do Rio de Janeiro, em novembro de 1918, e na cidade 
de São Paulo, em outubro de 1919. Os dois movimentos foram pouco abordados na historiografia 
do movimento operário, sendo a insurreição carioca bem mais estudada que a revolta paulista. 
Algumas análises feitas sobre estes movimentos valorizaram o caráter anarquista dos intentos re-
volucionários, enquanto outras abordagens mostraram estes projetos como tentativas canhestras 
de imitar a Revolução Soviética. Através de uma nova perspectiva de análise, no entanto, propo-
nho abordar estas insurreições como um momento de amadurecimento de um projeto político 
revolucionário no movimento operário brasileiro, onde confluiu a tradição de organização dos 
trabalhadores, fomentada pelos anarquistas e sindicalistas revolucionários; o exemplo da tomada 
do poder por um partido operário, trazido pela Revolução Soviética e mesmo a influência de um 
modelo “nativo” de insurreição, que congregava republicanos radicais, militares e classes populares 
na luta contra o poder da oligarquia. Como fossem diversos caudais que desaguassem em uma 
mesma correnteza, estas influências heterogêneas alimentaram os projetos revolucionários que 
se gestaram no movimento operário brasileiro naquele momento de grande agitação social, que 
foram os anos finais da década de 1910.

Maria Clara Spada de Castro (Secretaria de Educação do Estado de SP)
• Entre cartas: uma contribuição para o estudo da Revolução de 1924 em São Paulo e de suas 

ligações com a Coluna Miguel Costa Prestes
Neste projeto de mestrado busca-se compreender, principalmente, por meio das cartas trocadas 
entre os rebeldes, como se deu a formação da chamada Coluna Miguel Costa Prestes a partir da 
retirada das tropas revolucionárias da cidade de São Paulo em julho 1924, que marcharam em dire-
ção a Foz do Iguaçu, onde se juntaram às tropas do capitão Luís Carlos Prestes, optando, assim, pela 
tática de guerra de movimento (ou guerrilha), e de que maneira, a partir desde encontro, elas se or-
ganizaram com base nos interesses e objetivos particulares dos grupos diversos que a constituíram.
Contudo, “quem eram estes sujeitos?”, “de onde vieram?”, “como se inseriram no meio militar?”, “de 
que forma se relacionavam no dia-a-dia?” são questões que permeiam o trabalho. Sendo assim, 
pretendemos abordar, na medida do possível, as trajetórias individuais dos remetentes e destina-
tários para uma melhor compreensão dos nossos sujeitos, de suas relações, redes e sociabilidades. 
Estas inquietações, no que diz respeito à parcela dos revoltosos militares, nos levam a refletir acerca 
das políticas de recrutamento no período de 1924 a 1927.
Os agentes em questão são aqueles que de alguma forma participaram e contribuíram para os 
movimentos não se limitando às lideranças, origem social, gênero ou profissão, uma vez que os 
chamados “tenentes” eram em boa parte militares possuidores da patente média de tenente, mas 
também possuíam outras patentes, ou ainda, não as possuíam como no caso dos operários e pro-
fissionais liberais que se envolveram nos movimentos caracterizados como apenas militares na 
década 1920. Deste modo, é inevitável não concordar com a necessidade de se repensar o conceito 
“tenentismo” que caracteriza essas agitações de maneira bastante deficiente.
Inicialmente, é válido lembrar que soldados eram trabalhadores, que praticavam um ofício, e no 
período estudado possuíam estreitas relações com operariado, conforme pudemos verificar. Po-
pulares que auxiliavam os soldados entrincheirados nas ruas, membros do Partido Comunista Bra-
sileiro, organizações sindicais e anarquistas tiveram participação ativa no movimento, tendo em 
vista o inimigo em comum: o governo ditatorial de Arthur Bernardes.
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Este envolvimento civil nos estimula a pensar que as instituições militares não podem ser pensadas 
isoladamente da sociedade. Como afirmou Álvaro Pereira do Nascimento ao estudar a Marinha de 
Guerra, “elas fazem parte dos movimentos ocorridos na nação como um todo”. Essa relação entre 
Exército e sociedade não estava presente somente quando alguma desavença política acontecia, 
de cima para baixo, provocando mudanças no cotidiano das pessoas: “ela era permanente, marca-
da por solidariedades e conflitos reveladores de valores e costumes, que tinham história”.

Lucas Thiago Rodarte Alvarenga
• Notas sobre História Social e Imprensa Operária: o uso do jornal enquanto fonte de pesquisa.

O presente artigo tem como objetivo fazer um breve comentário a respeito do uso da imprensa 
como fonte histórica, analisando diferentes formas de tratamento do jornal como fonte privile-
giada para a recuperação de uma realidade sobre o passado e a maneira como o historiador deve 
manuseá-la a fim de conseguir entender o processo de organização de luta política e sociabilidade 
da classe operária no início da industrialização do Brasil. Além disso, o artigo pretende traçar um 
panorama sobre a evolução e importância dos estudos sobre a imprensa operária, bem como visu-
alizar os novos rumos que a Universidade vem tratando os estudos sobre o tema abordado.

Maria Luiza Ugarte Pinheiro (Universidade Federal do Amazonas)
• Primeiros jornais de trabalhadores do Amazonas (1890-1892): algumas reflexões

O jornalismo produzido por trabalhadores marcou sua presença no cenário amazonense. Alimen-
tou-o diretamente as importantes mudanças ocorridas no cenário regional, marcadamente a rápi-
da expansão econômica, que atraiu e marginalizou amplos contingentes de trabalhadores urbanos. 
O presente artigo analisa o surgimento dos primeiros jornais operários no Amazonas que teve 
início no final do século XIX com a publicação dos periódicos O Restaurador -1890; O Imparcial – 
1890; Gutenberg – 1891-1892; Operário –1892, e se estendeu com mais vigor pelas primeiras déca-
das do século XX. O surgimento desses periódicos guarda relação direta com o avanço da imprensa 
no Amazonas, seja pela proliferação de tipografias, concentrando trabalhadores gráficos que mais 
tarde irão se lançar na feitura de seus próprios jornais, seja pelo sucesso da nova linguagem, capaz 
de articular interesses comuns e amplificar a atuação de grupos e segmentos sociais até então in-
capazes de se fazerem ouvir no seio da comunidade.

Adalberto Júnior Ferreira Paz (Universidade Federal do Amapá)
• A voz do extremo Norte: crise, trabalho e desenvolvimento nas páginas do jornal Pinsonia 

(1895-1897)
Nos anos finais do século XIX, o jornal Pinsonia, primeiro periódico publicado em Macapá, atual es-
tado do Amapá, definia-se como a voz representativa dos interesses econômicos, políticos e sociais 
do extremo Norte amazônico – uma região limítrofe e estratégica, porém com sérios problemas 
infraestruturais e de abastecimento. Como veículo de comunicação, seus posicionamentos expres-
savam a insatisfação dos grupos mais abastados com o modo de vida e trabalho das populações 
locais, caraterizados pelo nomadismo e pelo extrativismo. Enquanto fonte histórica, porém, trata-
se de um material inédito sobre os discursos e representações em torno de temas que vão desde 
as condições socioculturais das vilas e cidades, até debates sobre questões de desenvolvimento 
e crise na Amazônia oitocentista. Este artigo, portanto, pretende analisar o jornal Pinsonia como 
um importante conjunto documental que trata das relações de poder e das especificidades do 
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mundo trabalho na Amazônia oriental, durante os anos iniciais da República. Além das hipóteses 
argumentativas em torno dos temas analisados, propõem-se também sugestões teóricas e meto-
dológicas para os estudos sobre a História Social do Trabalho na Amazônia.

Luis Balkar Sá Peixoto Pinheiro (Universidade Federal do Amazonas)
• O Brado Dissonante: A trajetória de um libertário nos trópicos (Tércio Miranda, Manaus, 

1914).
A comunicação aborda a trajetória do gráfico anarquista português Tércio Miranda, suas ideias e 
sua militância política na cidade de Manaus, entre os anos de 1913 e 1914. Discute sua participação 
como liderança destacada dos trabalhadores gráficos amazonenses, sua atuação no processo de 
organização da categoria e seus embates contra os segmentos patronais da Imprensa amazonense 
do período. Por fim, a comunicação explora particularmente sua condição de editor do jornal 
operário A Lucta Social, transformado em importante instrumento de propaganda e de formação 
da classe trabalhadora amazonense. Por intermédio do jornal libertário, Tércio travou incisiva luta 
de ideias, reverberando perspectivas do sindicalismo revolucionário no interior de um movimento 
de trabalhadores ainda em formação e ainda bastante informado por perspectivas do reformismo.

Aristeu Elisandro Machado Lopes (UFPel)
• Apontamentos sobre o acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul – 

DRT/RS, 1933-1943
A Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul – DRT/RS – iniciou suas atividades a partir 
de 1933. A emissão das carteiras profissionais visava assegurar aos trabalhadores os seus direitos e, 
ao mesmo tempo, contribuir com a organização das relações de trabalho no Brasil. Ao solicitar sua 
carteira, o trabalhador fornecia seus dados pessoais e profissionais que preenchiam os campos de 
uma ficha, a qual era utilizada à confecção do documento. A proposta deste trabalho é apresentar 
o acervo da DRT/RS, as pesquisas realizadas a partir das fichas e as políticas de preservação im-
plementadas. Assim, um dos objetivos é apresentar o Banco de dados que foi criado para receber 
todas as informações constantes nas fichas, as quais são digitadas e possibilitam inúmeras possi-
bilidades de cruzamento dos dados. Sobre a pesquisa, pretende-se exemplificar as possibilidades 
a partir da análise dos dados sobre os trabalhadores negros averiguados nas fichas de qualificação 
profissional.

Osvaldo Batista Acioly Maciel (Universidade Federal de Alagoas)
• O acervo da Justiça do Trabalho em Alagoas e o Memorial Pontes de Miranda – anotações 

introdutórias (1941-1990)
A presente comunicação expõe resultados parciais de um projeto que desenvolvo com a colabo-
ração de dois bolsistas de PIBIC. Na pesquisa, trato das fontes da Justiça do Trabalho em Alagoas, 
concentrando a atenção em particular nos processos que estão sob a guarda do Memorial Pontes 
de Miranda. Para entendermos melhor a constituição deste acervo, bem como alguns aspectos do 
processo de musealização de que foi alvo, nos concentramos aqui em dois momentos. Inicialmen-
te, traçamos, em suas linhas gerais, a história da Justiça do trabalho em Alagoas, desde o período da 
instalação da Junta de Conciliação e Julgamento, ocorrida em 1941, até a década de 1990, quando 
a estrutura das Varas (antigas juntas) se consolida no estado. Num segundo momento, tentamos 
entender os objetivos e as condições de constituição do Memorial Pontes de Miranda, enquanto 
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projeto de memória do TRT da 19ª região.

Alisson Droppa (Unicamp), Magda Barros Biavaschi (CESIT/IE/Unicamp e Memorial da Justiça 
do Trabalho no RS-TRT)
• Os acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho como fonte de pesquisa: relato de experiência

O artigo se propõe a apresentar a metodologia utilizada para investigar a postura da Justiça do 
Trabalho, com foco no Tribunal Superior do Trabalho, TST, no período 2000 a 2013 diante do fe-
nômeno da terceirização, fundamentando-se em pesquisa em andamento no projeto temático 
“Contradições do Trabalho no Brasil Atual. Formalização, precariedade, terceirização e regulação”, 
com apoio financeiro da FAPESP. A fonte prevalente são os acórdãos do TST obtidos via ferramen-
ta disponibilizada em sua página de Internet nominada Consulta Unificada, acessível em: http://
www.tst.jus.br/consulta-unificada. Acionando-se essa ferramenta, fez-se uso do cruzamento da 
palavra-chave Terceirização com os seguintes termos, individualmente: papel e celulose, eletrici-
tários, petroleiros e, por fim, banco do brasil, caixa econômica federal, BNDES, Nossa Caixa, Tec-
nologia da Informação, Call Center. Depois, indicando-se a espécie de recurso objeto da pesquisa 
dentre as oferecidas, selecionou-se o período pesquisado e especificou-se a classe processual [ o 
tipo recursal entre os relacionados na ferramenta]. Feita essa operação, foram encontrados os res-
pectivos Acórdãos, no formato Microsoft Word. No primeiro período da pesquisa, 2013-2014, den-
tre as classes recursais oferecidas pela ferramenta selecionou-se: Recurso de Revista, RR. Trata-se 
de recurso que leva ao TST a decisão dos Tribunais Regionais do Trabalho em casos de: desrespeito 
às Súmulas; à lei; ou quando há divergência na interpretação da lei entre Regionais. No segundo 
período, incluíram-se os Agravos de Instrumento, Agravo de Instrumento, AI. É que ao serem ana-
lisados os primeiros resultados, deu-se conta de que os RR podem não ser recebidos no Regional 
e que, desse despacho denegatório, também cabe recurso ao TST: o Agravo de Instrumento, AI. 
Visando a uma visão mais abrangente das posições do TST, decidiu-se que no período 2014-2015 
a seleção passaria a incluir também os AI´s. Adotada essa metodologia, foram encontrados 1.786 
Acórdãos, analisados de forma quantitativa e qualitativa, dialogando-se com entrevistas feitas com 
atores com atuação destacada nos processos e com lideranças sindicais dos setores pesquisados. 
Essa investigação permitiu analisar a postura da Justiça do Trabalho diante da terceirização no Bra-
sil no período, concluindo-se, em síntese, que apesar de suas marcadas contradições, a Justiça do 
Trabalho tem sido locus relevante de resistência à ação precarizadora da terceirização, colocando 
limites a essa forma de contratar.

Nathalia Cavalcanti da Silva
• Cartas para Agamenon: uma análise das relações entre a interventoria pernambucana e os 

trabalhadores da educação durante o Estado Novo (1937-1945)
A nossa pesquisa traz como principal objetivo uma análise das relações estabelecidas entre os tra-
balhadores da educação de Pernambuco e o interventor federal Agamenon Magalhães durante o 
regime estadonovista. Para sua realização, investigamos as demandas, críticas, elogios e visões po-
líticas dos trabalhadores através de suas próprias escritas nas cartas enviadas por esses sujeitos ao 
representante varguista no estado. Portanto, nosso trabalho volta seus olhares para o discurso dos 
trabalhadores da educação falando de si mesmos, pelas suas próprias expressões e palavras: como 
concebiam suas profissões, suas relações com a Interventoria, suas condições de vida e trabalho, 
suas manifestações de classe, etc. Sujeitos reais, de carne e osso, desejos, emoções e esperanças, ex-
pressando com suas próprias letras a sua história cotidiana. O presente artigo é derivado da nossa 
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atual pesquisa de mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco.

Marcelo Góes Tavares (Centro Universitário Tiradentes)
• “O que acontece quando arranjei emprego nessa fábrica...”: Fernão Velho, cidadela operária 

(Maceió, 1940-1950)
O presente trabalho narra experiências da história do trabalho urbano, tomando como cenário 
a indústria têxtil e as vilas operárias na cidade de Maceió no estado de Alagoas / Brasil durante a 
década de 1940 e 1950, permitindo também uma distensão da temporalidade para outros tempos 
e espaços. Nesta cidade, existiram três fábricas com vilas operárias, cujas sociabilidades lembradas 
e esquecidas são indiciárias de uma cultura operária. Entre suas fábricas, destaco a Fábrica Carmen 
em Fernão Velho. Esta pertencia nesse momento ao grupo Othon Bezerra de Melo, que também 
era proprietário de outras nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nas déca-
das de 1940 e 1950 a Fábrica Carmen concentrava um dos maiores contingentes de operários em 
Alagoas, os quais reproduziam e atualizavam o trabalho fabril. Neste período, analiso múltiplas 
práticas culturais e cotidianas, entre as quais, formas de constituição de território fabril e gestão 
disciplinar do trabalho com usos de inúmeros dispositivos, táticas de resistência operária, (re)apro-
priações de políticas de benefícios ofertadas pelo patronato, e tensões políticas em torno da cons-
trução da cidadania. Nestas, a repressão, violência, e greves também se constituíram como práticas 
recorrentes no cotidiano das lutas sociais em Alagoas e no Brasil. Fernão Velho, que outrora foi um 
complexo e privado território fabril, é hoje um território de memórias de trabalhadores dos tem-
pos de intensa produção fabril, exploração, sobrevivência e resistência. Entre suas múltiplas memó-
rias, destaco os relatos orais produzidos no tempo presente, conferindo múltiplos sentidos aos seus 
passados, presentes e futuros. Estas, em diálogo com outras memórias, entre as quais fotografias, 
atas de sindicato, periódicos, e processos trabalhistas, possibilitam recuperar histórias de lutas por 
direitos e cidadania, histórias de repressão / resistência, compreensão de processos de construção 
de pertencimentos e constituição de sujeitos como operários. Possibilitam tecer tramas, por entre 
experiências e memórias do labor e trabalho fabril no ramo têxtil como também dimensões múl-
tiplas da história do trabalho, da cidade, da cultura e ações que configuram a condição humana.

Camilo Buss Araújo (Universidade Federal de Santa Catarina)
• A eleição presidencial de 1950 e os significados do voto em debate: possibilidades de análise 

dos números eleitorais e as incoerências do processo de “cristianização”
A eleição presidencial de 1950 significou o retorno de Getúlio Vargas ao poder apenas cinco anos 
após o fim do Estado Novo. Apesar de tentarem um candidato de “união nacional”, UDN e PSD 
foram para a disputa do executivo nacional com candidatos próprios. Após longas disputas in-
ternas, os pessedistas escolheram Cristiano Machado. A UDN vinha novamente com o nome do 
Brigadeiro Eduardo Gomes. Apuradas as urnas e deflagrada a vitória de Vargas, iniciaram-se as 
tentativas de interpretação dos resultados do pleito. Algumas delas questionavam a postura do 
PSD em lançar Cristiano Machado como candidato, inviabilizando o projeto de uma “candidatura 
de união nacional” que aglutinasse UDN e PSD contra Vargas. Estudos posteriores, ao analisarem 
os números finais da eleição, identificaram que houve o abandono da candidatura pessedista por 
parte de seus correligionários em favor do líder do PTB. A explicação para a vitória varguista seria, 
portanto, a infidelidade dos caciques pessedistas que “cristianizaram” seu candidato. Todavia, os 
números eleitorais, se analisados apenas seus resultados finais, desvinculados da construção das 
candidaturas e dos embates regionais, camuflam uma série de contingências que permearam a 
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disputa política de 1950. Nessa comunicação, pretendo apresentar alguns exercícios de análise de 
fontes eleitorais combinadas com outros documentos que se remetem às campanhas dos partidos, 
de modo a problematizar o suposto abandono da candidatura de Cristiano Machado pela sua 
própria sigla. As tensões e alianças políticas regionais, muitas vezes, contrariaram as orientações 
nacionais, tornando a explicação do resultado das urnas mais complexa do que a análise exclusiva 
dos números finais do pleito nos faz crer. Dessa forma, busco refletir sobre as possibilidades de me-
todologia e uso de fontes ligadas às disputas eleitorais como forma de se compreender melhor as 
relações entre grupos políticos e trabalhadores a partir de uma perspectiva ligada à história social.

Alexandre Fortes (UFRRJ)
• O Mundo do Trabalho no Brasil da década de 1940 nas fontes da diplomacia e da 

inteligência norte-americanas
Dois fatores fizeram do Brasil um aliado estratégico para os Estados Unidos no contexto da Se-
gunda Guerra Mundial: a posição geográfica decisiva para a defesa do “Hemisfério Ocidental” e o 
imenso potencial produtivo do país. A transformação da riqueza natural brasileiro em capacidade 
efetiva de fornecimento de alimentos, matérias primas vegetais e minerais para os aliados, entre-
tanto, passava pelas mãos da nossa força de trabalho. Essas circunstâncias aguçaram o olhar da 
vasta rede constituída pela diplomacia e pela inteligência norte-americanas em território brasileiro 
para todas as dimensões do mundo do trabalho. Na nossa comunicação, analisaremos exemplos 
significativos de documentos produzidos nesse contexto, integrando os olhares da história social e 
da história das relações internacionais.

Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva (UFPE)
• Acidentes de trabalho, previdência social e o caráter de classe da ditadura militar brasileira

Com o objetivo de atrair o capital internacional e garantir o aumento da acumulação capitalista, 
a ditadura militar brasileira implantou um modelo econômico com vistas a formatar o “desenvol-
vimento com segurança”, mola-mestra da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento. 
Intervenções nos sindicatos, perseguições a opositores, o controle das greves, a regulamentação 
dos ajustes salariais, a perda da estabilidade no emprego com a criação do FGTS, entre outras me-
didas, fizeram os níveis de salário cair drasticamente, o que maximizava a exploração do trabalho 
e, consequentemente, ampliava os lucros das empresas e concentrava a renda. Com a maior su-
bordinação e disciplinarização do trabalhador, a elevação da produtividade física do trabalhador 
brasileiro durante a ditadura militar não foi resultante apenas de investimentos em tecnologia 
mais avançada, mas principalmente de mudanças nas relações de trabalho impostas pela coerção 
política, instabilidade empregatícia, arrocho salarial, carestia de vida e alta rotatividade da força de 
trabalho. Mas esta acumulação tinha um limite claro: a saúde física e mental dos trabalhadores.
A unificação de todos os institutos de previdência social em um único organismo, o INPS, além do 
objetivo de reduzir custos administrativos e unificar as normas, também visava à eliminação de 
qualquer tipo de participação ou influência dos trabalhadores em suas políticas. Efeito colateral da 
concentração do setor de acidentes de trabalho nas mãos do Estado, que possibilitou a coleta e ela-
boração de séries estatísticas sobre a morbidade e a mortalidade no trabalho, na década de 1970, 
mesmo com dados manipulados e subestimados, o Brasil foi considerado o recordista mundial em 
acidentes de trabalho, o que revelou mais esta faceta da ditadura, talvez não menos violenta do 
que a tortura e a perseguição às oposições, e que escancara o caráter de classe deste regime.
Como será discutido nesta comunicação, durante a ditadura militar, o Estado passou a assumir 
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as obrigações de fiscalizar empresas, formar profissionais na área de higiene e segurança do traba-
lho, indenizar, fornecer auxílios e/ ou aposentar trabalhadores incapacitados para o trabalho, bem 
como reabilitar e redirecionar trabalhadores ao mercado de trabalho. Estas atuações fazem parte 
de um processo global de regulação estatal dos conflitos sociais, nos quais o Estado se colocava 
como pretenso intermediário “neutro” nos conflitos entre capital e trabalho, a fim de conservar a 
base econômica da exploração capitalista. Logo, a legislação social foi uma forma de regulamentar 
e generalizar as formas de exploração do trabalho, coibindo a depredação total da força de traba-
lho.

Caio Vinicius de Castro Gerbelli (Secretária de Educação de Santo André)
• Todos para o que der e vier: O Sindicato dos trabalhadores da indústria de destilação e 

refinação de petróleo de Mauá no sindicalismo brasileiro (1960-1979)
O setor petroleiro no Brasil deu seus passos iniciais de refinação nos primeiros anos da década de 
1950. Por sua vez, a Refinaria União, de cunho particular, se instalou no maior mercado consumi-
dor do Brasil, São Paulo, e escolhendo a divisa entre Santo André e Mauá. Surgida nesta mesma 
década pela iniciativa privada, é encapada pelo governo João Goulart em 1964 e passa, assim, a 
fazer parte da Petrobrás. Todavia com o advento do Golpe de 64, o decreto de encampação é re-
vogado e a mesma é devolvida aos seus fundadores. Esta refinaria está localizada às margens do rio 
Tamanduateí e da estrada de ferro Santos-Jundiaí devido ao espaço e a proximidade com a cidade 
de São Paulo.
Esta pesquisa tem como tema a formação do Sindicato dos Trabalhadores da indústria de destila-
ção e refinação de petróleo de Mauá – Sindipetro Mauá - da cidade de mesmo nome, na grande 
São Paulo. 
Esta proposta tem como objeto de estudo os trabalhadores desta refinaria. Seu recorte historiográ-
fico se inicia em 1960 com a fundação do sindicato na Refinaria União e se encerra em 1979, com 
a Lei de Anistia. 
Busca-se analisar o processo de formação e fundação do Sindipetro, a partir da organização dos 
trabalhadores, suas culturas e mobilidades como agentes de sua própria historia, através de suas 
trajetórias e experiências. 
Dentro da temporalidade estabelecida trabalharemos também com o processo de perseguição e 
repressão aos petroleiros sindicalizados, com destaque para a ação de extinção do sindicato em 
1964, o extravio de toda sua documentação e, posteriormente, sua reorganização como represen-
tante classista. 
Ampliando os estudos dos trabalhadores do ABC paulista, que se debruçam majoritariamente 
sobre o movimento dos operários metalúrgicos, este trabalho procura demonstrar que as histórias 
dos trabalhadores desta região não se resumem a prática de um único setor. 
De caráter inédito, este estudo se fundamentará em pesquisa documental nos arquivos do próprio 
Sindipetro de Mauá, nunca antes utilizados para pesquisas históricas, bem como entrevistas a se-
rem realizadas com os sindicalistas aposentados.

Eduardo Ângelo da Silva (UFRRJ)
• A “Cidade do Aço” entre “novos” e “velhos” sindicalismos: redes sociais e mobilização coletiva 

em Volta Redonda-RJ (1980-1990)
Pretende-se apresentar proposta de pesquisa de doutoramento, em andamento, voltada para o 
estudo das mobilizações de trabalhadores na cidade de Volta Redonda-RJ, sede da Companhia 
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Siderúrgica Nacional (CSN), durante a década de 1980. Tais mobilizações já foram alvo de diver-
sos estudos, porém, acreditamos que a abordagem teórico-metodológica proposta, inspirada nas 
considerações de Mike Savage sobre o uso do conceito de classe, as quais enfatizam sua dimensão 
espacial, é capaz de elucidar lacunas presentes na historiografia sobre o tema e levantar importan-
tes questões sobre a análise histórica no âmbito da historiografia do trabalho.
De 1984 a 1990 houve nove greves na CSN, as quais mobilizaram milhares de trabalhadores me-
talúrgicos e moradores da cidade. Ao tratar desse período, estudos anteriores não privilegiaram a 
lógica interna a tais movimentações, ora explicando o movimento grevista a partir de um contexto 
de lutas maior, o do “novo sindicalismo”, ora elegendo um agente privilegiado que seria capaz de 
dar lastro à ação coletiva, nesse último caso, muitos estudos privilegiaram a análise do sindicato 
dos metalúrgicos ou da Igreja Católica local. Tal repertório analítico tem dificuldade ao lidar com 
as rupturas e continuidades presentes nas ações do período, enxergado sob a lacunha do “novo”, 
ao ignorar, por exemplo, a existência de tradições políticas passadas reapropriadas, além de não 
conseguir identificar a dinâmica dos agentes presentes nas mobilizações (sindicato, Igreja Católica, 
trabalhadores e moradores, entre outros). 
Nesse sentido, prezando a processualidade dos acontecimentos e a dinâmica de articulação entre 
aqueles agentes, partimos das colocações de Savage de que a formação de classe é um processo 
complexo que envolve a construção de dois tipos de redes sociais, as de largo alcance e as densas. 
Assim, estamos procurando identificar as redes densas, em especial, as relacionadas aos vínculos 
entre os trabalhadores da CSN, baseadas em sólidas práticas cotidianas e intensas conexões inter-
pessoais, por outro lado, a pretensão é articulá-las com as redes de largo alcance, que envolvem 
sindicatos, partidos e outras modalidades institucionalizadas de organização. Tal proposta tem 
suscitado importante reflexão para o momento atual da pesquisa.
Como, procedendo à análise das fontes relacionadas diretamente às greves, é possível identificar 
tais redes, as relações institucionais (redes de largo alcance) e os elementos instituintes de identi-
dades (frutos de densas relações), acionadas pelos trabalhadores? O acúmulo sobre essa e outras 
questões serão o alvo da apresentação.

Francisco Ruy Gondim Pereira (EEM Vereadora Edimar Martins da Cunha)
• Oralidade dos conflitos da seca: lideranças, saqueadores e estratégias de mobilização 

camponesa em épocas de estiagem (ceará, 1970-2000)
Desde os anos 1950, saques a depósitos de alimentos são marcas de um sujeito político que se 
consolidou em torno das agruras provocadas pelas secas que atingem o semiárido de tempos em 
tempos. A aglomeração de pessoas que “negociava” de forma direta, pela pressão do número, sem 
mediadores no “diálogo” com as autoridades, e imersa no modelo paternalista de relacionamento, 
apresentava uma compreensão generalizada de que a distribuição da riqueza social deveria ser 
regulada, em momentos de crise, por um conjunto de regras morais que se diferenciam das regras 
usuais do mercado. Até os anos 70, estas ações se desenvolveram em terreno marcado pela ausên-
cia de movimentos sociais de caráter duradouro. E então, a politização que tencionava os espaços 
urbanos alcançou o mundo rural trazendo consigo a presença de partidos de esquerda, sindicatos, 
pastorais católicas e outros movimentos sociais. Sua presença progressivamente atuante aproxi-
mou a luta por direitos ancorada em percepções questionadoras do status quo àquela noção legi-
timadora presente nas formas de mobilização camponesa já usuais em épocas de seca. Lideranças 
eclesiais e sindicais perceberam sem demora a importância desta tradição de ações diretas na da 
cultura política sertaneja e passaram a apoiar e – em momentos específicos – a organizar ações 
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reivindicatórias em que a eclosão de saques era objetivo último, caso a pressão contra as autori-
dades fosse insatisfatória. O fenômeno novo se expressava, pois, na presença de mediadores que 
agora ocupavam o vácuo existente nas negociações entre as autoridades e aquela multidão, até 
então ausente de lideranças duradouras. É por meio da memória, então, que poderemos perceber 
a apropriação da “tradição” de ações diretas e os limites e possibilidades estabelecidos para estes 
sujeitos, percebendo o modo como os movimentos sociais emergentes ressignificaram-na ao se 
relacionarem com formas de mobilização típicas da multidão. Nesse sentido, a história oral é a 
opção metodológica para compreendermos a complexidade deste processo na medida em que 
os depoimentos orais são as únicas fontes a revelar com clareza nuances, percepções e estratégias 
de lideranças, militantes e saqueadores acerca dos eventos. Fontes de repressão (especialmente as 
que envolvem saqueadores ou suspeitos de envolvimento) fazem emergir indiretamente inúme-
ras questões desta natureza, mas sempre limitadas por depoimentos que buscavam a “inocência”, 
procurando garantir a legitimidade da ação através da “necessidade”, do “desespero” e da ‘fome” 
da multidão. Nos dias atuais, superado o temor do inquéritos e processos, os depoimentos orais 
revelam falas de esclarecimento das estratégias que lideranças e militantes lançaram mão para 
apoiar os saques.

Regina Beatriz Guimaraes Neto (UFPE)
• História, política e violência: mundo do trabalho, território das migrações e microcosmo da 

violência. Amazônia
Esta apresentação se insere no âmbito das investigações que venho realizando há mais de duas dé-
cadas – com apoio de bolsa produtividade do CNPq – acerca das múltiplas formas de exploração 
do trabalho na Amazônia brasileira, relacionadas ao fenômeno das migrações regionais, sobretudo 
a partir da década de 1970.
As análises se ocupam em focalizar um painel de experiências polimórficas dos trabalhadores ru-
rais em áreas específicas da Amazônia (norte de Mato Grosso e o sul do Pará), marcadas pelos 
conflitos agrários e as migrações/deslocamentos de trabalhadores rurais. As diversas experiências 
relativas ao mundo do trabalho – trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho degradante – reme-
tem a um primeiro resultado dos estudos já realizados, com a produção de um “arquivo temático” 
que privilegia diversos registros que não apenas testemunham a violência a trabalhadores, mas 
também estratégias e táticas por parte dos trabalhadores como iniciativas de resistência; este ar-
quivo temático é composto por documentos escritos e orais sobre as experiências de trabalho na 
Amazônia. Por meio destes fragmentos procuro questionar o significado e a pertinência do uso 
da categoria “trabalho” ao analisar as suas especificidades para designar tarefas inéditas que as 
constantes modernizações das forças produtivas impõem, estabelecendo novas configurações de 
trabalho com dimensões móveis e fluidas. 

Lara Vanessa de Castro Ferreira (Universidade Federal da Bahia)
• Fontes Oficias para a História Social: Documentos do DNOCS em questão.

Ao longo do século XX, centenas de obras foram organizadas em todo Nordeste, sob alegação da 
necessidade de empregar trabalhadores sem ocupação em tempos de secas, e, ao mesmo tempo, 
evitar as migrações. Com a justificativa de socorrer os pobres, milhares de operários foram alis-
tados em obras públicas, especialmente do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), trocando os dias trabalhados por comida. Essas diversas operações geraram farta docu-
mentação que está localizada nos arquivos do DNOCS, em vários galpões nas cidades nordestinas, 
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possivelmente o maior volume de fontes já produzido sobre o semiárido brasileiro. Esse trabalho 
tem como finalidade apontar possibilidades de pesquisa para a história social (do trabalho) por 
meio das fontes (oficiais) do DNOCS. As potencialidades desse acervo, entretanto, são imensas 
para pesquisas em diversas ciências, além de ricos problemas para investigação histórica.

Tyrone Apollo Pontes Cândido (Universidade Estadual do Ceará)
• A piedade e a força: o trabalho forçado em obras de socorros públicos nas secas da 

passagem do século XIX
Nesta comunicação procuro enfrentar o problema de caracterizar como forçado o trabalho execu-
tado pelos retirantes das secas no território semiárido brasileiro (em particular no Ceará) durante 
a passagem do século XIX e, com base nessa experiência, refletir algo sobre a pertinência de se 
considerar a presença de relações não-livres de trabalho no contexto da chamada “transição para 
o trabalho livre”, ainda quando os sujeitos sociais em pauta não sejam trabalhadores escravos. Não 
é difícil encontrar características de trabalho forçado e degradante no cotidiano dos retirantes das 
secas engajados em obras de socorros públicos, como foram as construções de estradas de ferro, de 
rodagem, açudes de diferentes dimensões, portos, reformas urbanas de diversos tipos e um sem-
-número de outras atividades organizadas durante os meses de estiagem prolongada. Engenheiros 
autoritários, grupos de operários controlados pela presença de feitores, o serviço executado em 
troca basicamente de comida, a presença de policiais armados inibindo brigas e revoltas, a distri-
buição de rações estragadas, a acumulação de dívidas com os fornecedores, a exposição dos tra-
balhadores a condições perigosas, episódios de castigos corporais, além das humilhações com que 
os administradores subjugavam os retirantes, compunham o cenário comum das obras públicas, 
às quais os sertanejos pobres viam-se levados a se engajar por força do contexto de calamidade, 
mas com o qual souberam aprender a lidar, criando formas de resistência, tornando as jornadas de 
trabalho um cotidiano conflitivo.

Patricia Ramos Geremias (UFRJ)
• Processos de tutela e contratos de soldada: Fontes para uma história social do trabalho 

doméstico infantil
A historiografia relativa ao trabalho doméstico no Brasil oitocentista tem a maior parte de sua 
produção dedicada ao trabalho doméstico realizado por adultos, especialmente mulheres adultas 
- livres, libertas e escravas. As crianças, quando inseridas nos estudos da temática, foram retrata-
das majoritariamente como consumidoras desses serviços (especialmente aqueles prestados pelas 
amas de leite) e raramente como prestadoras dos mesmos. Contribuir para os estudos da temática 
com a análise das experiências das crianças que viveram e trabalharam como empregadas domés-
ticas no século XIX constitui um desafio aos historiadores. Esse desafio se deve, em parte, por se 
tratar de crianças pobres, muitas delas órfãs ou abandonadas, cujas trajetórias raramente eram 
documentadas e também pela dificuldade de encontrarmos registros de contratos de trabalho do-
méstico que eram, geralmente, acordados informalmente entre patrões e empregados. Há, porém, 
uma série de fontes possíveis para o estudo do trabalho doméstico infantil, especialmente os pro-
cessos de tutela e os contratos de soldada oriundos dos juizados de órfãos e ausentes. Essas fontes 
foram utilizadas pela historiografia brasileira nos últimos anos com o objetivo principal de analisar 
a aplicação da lei do Ventre Livre e as experiências dos filhos das escravas (ingênuos) no processo 
de “transição” do mercado de trabalho escravo para o mercado de trabalho “livre”. Dentro dessa 
perspectiva, esses estudos ressaltaram que a prática da tutela caracterizava-se, na verdade, numa 
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forma de “escravidão disfarçada”. A relação direta entre os processos de tutela e os contratos de 
soldada com o processo de emancipação gradual da escravidão no país, acabou por limitar as pos-
sibilidades analíticas dessas fontes, bem como suas possíveis relações com temáticas e contextos 
mais amplos. Dessa forma, pretendo chamar a atenção para o uso das mesmas na ánalise das ex-
periências das crianças livres pobres (e não apenas dos ingênuos) que viveram e trabalharam como 
empregadas domésticas em “casas de família” na segunda metade do século XIX.

ivana Otto Rezende (Semed Manaus)
• Educação, Direito e Ação da Mulher Republicana (1897-1923)

Este trabalho trata das várias formas de trabalhos desenvolvidos pelas mulheres da cidade de Ma-
naus no recorte de 1897 a 1923. Buscamos observar como se articulavam frente às políticas esta-
tais de consolidação da república, aos códigos e manuais de conduta, bem como à aplicação das 
leis, na busca pelo que entendiam ser cidadania. Os documentos utilizados para este estudo são 
os Processos de Tutela dos extintos Juízos de Órfãos e que compõem o fundo do Arquivo Público 
Estadual do Amazonas.

Glaucia Cristina Candian Fraccaro (Unicamp)
• Legislação internacional do trabalho e a legislação específica para as mulheres

Durante o período entreguerras, a legislação do trabalho, bem como o princípio de proteção a 
trabalhadoras e trabalhadores, ganhou grande projeção nos debates sobre pacificação do mundo 
e sobre a constituição das democracias em nações do Norte e do Sul. A noção de justiça social foi 
aplicada, nas primeiras reuniões da Organização Internacional do Trabalho, em convenções que 
tinham o objetivo de proteger o trabalho de mulheres e de crianças suscitando debates sobre 
direitos sociais, diferenças entre mulheres e homens e princípios de igualdade. Vários grupos inter-
nacionais se mobilizaram para discutir e, no Brasil, os esforços diplomáticos anunciaram adesão à 
justiça social. Este texto procura mapear os debates de igualdade e justiça social, numa perspectiva 
global, suscitados por organizações civis dos Estados Unidos e da Europa, o alcance no Brasil e as 
mudanças que foram desenhadas no Estado brasileiro.

Anna Beatriz de Sá Almeida (Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz)
• Histórias e Trajetórias de internos “desviantes”: doenças mentais e trabalho na Colônia 

Juliano Moreira, Rio de Janeiro (1930-1945)
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a história de homens internados na Colônia Juliano Morei-
ra (CJM), em função do diagnóstico de doentes mentais, os quais apresentaram em suas documen-
tações de internação, indícios da relação entre o adoecimento e as suas atividades e/ou condições 
de trabalho, no período de 1930 a 1945. Ao revisitar os estudos nos campos da história das doenças 
mentais e da história social do trabalho, buscamos contribuir para o aprofundamento e ampliação 
dos debates com uma temática específica relacionando o universo do trabalho com as doenças 
mentais. A história da saúde e das doenças no Brasil está permeada por profundas mudanças no 
campo das políticas e das instituições de saúde em especial com relação às doenças mentais e à 
saúde/doença/medicina do trabalho ao longo do período proposto no estudo. Do individuo ho-
mem, provedor da família e cidadão-trabalhador produtivo, esperava-se que fosse um “respeitável” 
chefe de família, gozando de boa saúde e muito disciplinado, um modelo exemplar, na medida em 
que seria ele e a sua família, a base de construção da “futura nação”. Assim, qualquer desvio neste 
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modelo, quer fosse por indisciplina ou esgotamento físico e mental decorrente das atividades e das 
condições de trabalho, tornava estes homens “desviantes” do projeto de nação e sociedade que se 
defendia naquele momento e, portanto, passíveis de serem considerados “loucos” e internados em 
instituições psiquiátricas para tratamento e recuperação. Estes trabalhadores “desviantes” internos 
na CJM terão momentos das suas trajetórias e histórias de vida pesquisadas através da análise das 
informações contidas nas suas fichas de observações médicas e nos seus prontuários de interna-
ção, no período de 1930 a 1945. Outra fonte primária importante nesta análise são os artigos pu-
blicados nos periódicos Archivos Brasileiros de Higiene Mental, Arquivos Brasileiros de Medicina, 
Arquivos do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Boletim de Higiene Mental do Instituto Ulisses 
Pernambucano, Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Revista do Trabalho e na 
Revista Médica do Trabalho, entre outros, bem como, os livros, manuais médicos e anais de eventos 
científicos que de alguma forma abordaram a relação doença mental e trabalho.

Muza Clara Chaves Velasques (Fiocruz)
• Por uma história dos trabalhadores da saúde.

Esta comunicação pretende colaborar com a superação das dificuldades para a construção da his-
tória dos trabalhadores da saúde. A partir da discussão teórica sobre a relação identidade e classe 
proponho uma reflexão sobre as fontes para a construção da pesquisa. Os balanços historiográfi-
cos recentes revelam que os estudos do trabalho pouco avançaram na ampliação da investigação 
sobre as diferentes categorias dos trabalhadores. Enfrentar a luta contra a “invisibilidade” dos tra-
balhadores da saúde na história do trabalho é somar à essa observação algumas incipiente análises. 
Podemos dizer que os estudos sobre a história da saúde no Brasil foram construídos através de in-
vestigações que sempre tiveram como central o discurso médico e científico por excelência e suas 
instituições na relação com o Estado. No campo da Educação Profissional em Saúde, os estudos 
que analisaram a história da formação dos trabalhadores através de uma cronologia que tratou 
de organizar os programas de formação profissional instituídos através de decretos e leis dos go-
vernos, definiram até hoje os marcos de análise sobre os trabalhadores da saúde, onde o Estado 
aparece como sujeito central da história. 
Ao olharmos a força que algumas conjunturas históricas adquirem, tornando-se centrais nas cons-
truções dos registros e análises históricas, percebemos o quanto determinam a presença de uma 
certa “memória do esquecimento” no que diz respeito à atuação dos trabalhadores. Este é o caso 
do período de redemocratização do país nos anos de 1980. Após o fim da ditadura civil-militar o 
debate central da saúde dá-se a partir do movimento da Reforma Sanitária(iniciado em 79). A Re-
forma Sanitária que politiza a questão da saúde e a necessária construção de um sistema único de 
saúde, revela a importância da democratização da saúde, do Estado e da sociedade na construção 
de uma saúde para todos. Na representação desta luta histórica destaca-se a grande participação 
de lideranças ligadas à área médica e da saúde coletiva e das entidades que as representavam, 
porém, pouco ou nenhum destaque se deu para a participação dos sindicatos e associações dos 
trabalhadores da saúde. 
Por fim, a ausência de obras de referência, que poderiam contribuir como incentivo às pesquisas 
sobre o tema, acaba por reforçar um contínuo desconhecimento das possibilidades das fontes 
para a pesquisa, dificultando ainda mais a investigação das diferentes categorias de trabalhadores 
da saúde. Como desdobramento disso, a luta dos trabalhadores técnicos da saúde, na busca por 
reconhecimento de suas profissões não pode contar com uma história que lhes confere identidade 
e memória. Diante da situação apresentada, como mudá-la?



1488

096. Mundos do Trabalho: organizações e lutas por direitos
Coordenação: Regina Célia Lima Xavier e Vinícius de Rezende

Resumo: O objetivo desse simpósio é agregar pesquisadores da temática dos mundos do trabalho 
de forma abrangente, incorporando pesquisas a respeito das experiências dos trabalhadores livres, 
libertos e/ou escravos, de suas instituições, formas de organização, relações com o Estado e múl-
tiplas expressões de luta em espaços urbanos e/ou rurais. Serão aceitos trabalhos que se dedicam 
ao estudo dos processos produtivos, das condições de trabalho e das múltiplas formas de resistên-
cia dos trabalhadores à dominação do capital, incluindo, pesquisas a respeito do sindicalismo, da 
militância partidária e do recurso à justiça. Do mesmo modo, serão agregados pesquisadores que 
reflitam sobre aspectos metodológicos da História do Trabalho e os que se dedicam a interpretar 
as relações socioculturais de gênero, raça, nacionalidade e classe. Inseridos no campo da História 
Social, almejamos contemplar as pesquisas que privilegiam o trabalhador livre, liberto e/ou escravo 
enquanto ser social sujeito de suas próprias escolhas e opções, cujos caminhos proporcionam con-
flitos ou acomodações. Os diálogos com pesquisadores das diversas áreas das Ciências Humanas 
– como a Sociologia, a Ciência Política e a Economia – e que valorizem a interdisciplinaridade para 
o estudo da classe trabalhadora também serão bem vindos, pois contribuem para ampliarmos 
nossas problemáticas e a complexidade de nossas respostas. Em síntese, este simpósio tem como 
objetivo agregar pesquisadores que interpretam a complexidade do processo de formação da clas-
se trabalhadora.
Justificativa: Ao longo dos últimos 30 anos a historiografia brasileira dedicada a interpretar a clas-
se trabalhadora – sob seus múltiplos aspectos e não apenas o movimento operário organizado 
– constituiu a escrita de uma história vista de baixo para cima, preocupada com a análise das con-
dições de existência diária e com a interpretação de manifestações particulares que vislumbrem as 
experiências dos trabalhadores em seu cotidiano e a complexidade do processo de formação desta 
classe social. Tal historiografia foi influenciada por diversos autores, com destaque para a História 
Social de origem britânica, em especial por meio das obras de E. P. Thompson e Eric Hobsbawm.
O GT Mundos do Trabalho da ANPUH tem se constituído em espaço privilegiado para a divul-
gação das pesquisas recentes sobre a formação da classe trabalhadora, em diferentes períodos e 
espaços, e os simpósios e seminários temáticos regularmente coordenados por seus membros nos 
Encontros nacionais e regionais da ANPUH têm atraído um número expressivo de pesquisadores. 
Além disso, em 2009 este grupo de historiadores lançou a Revista Mundos do Trabalho, periódico 
eletrônico semestral, que tem recebido importantes contribuições de pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros e contribuído para divulgar os estudos recentes sobre os mundos do trabalho.
Dessa maneira, a proposta desse seminário temático dará continuidade às realizações do GT Mun-
dos do Trabalho da ANPUH e contribuirá para publicizar os resultados das recentes pesquisas a 
respeito das experiências das trabalhadoras e dos trabalhadores livres, libertos e escravos.

Regina Célia Lima Xavier (UFRGS)
• Trabalho, saúde e raça no século XIX

Nesta apresentação pretende-se discutir, a partir de alguns tratados médicos, a forma como era 
representada a relação entre a capacidade de trabalho dos escravos e africanos e suas condições 
de saúde. Neste sentido as jornadas de trabalho assim como as condições de vida (tais como horas 
de descanso, alimentação, vestuário, entre outros aspectos) são relacionadas aos debates sobre 
tráfico atlântico, sobre as teorias raciais vigentes neste inicio do século XIX, as teorias médicas e as 
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experiências sociais destes sujeitos.

Douglas Guimarães Leite (Universidade Federal Fluminense)
• Mutualismo e alternativas de vida popular no tempo da formação do Estado na Bahia 

(1821-1850)
O propósito do trabalho é estudar alternativas de vida de trabalhadores pobres, livres e libertos, 
através do exame da história de duas associações fundadas na Bahia no ano de 1832. A Irmandade 
dos Desvalidos e a Sociedade dos Artífices, apontadas como precursoras do mutualismo na Bahia, 
oferecem o roteiro de uma investigação que pretende indagar sobre a tensão entre o legado corpo-
rativo e as virtualidades do associativismo de cunho liberal na experiência de seu funcionamento 
entre os anos de 1832 e 1850. A abordagem eleita nesse trabalho dialoga com a historiografia vol-
tada para o estudo das iniciativas de ajuda mútua promovidas por trabalhadores no século XIX no 
Brasil, que também cumpriam com o objetivo de promover a inserção social de seus integrantes 
através da defesa profissional. Por outro lado, o tema interessa ainda ao debate sobre as formas 
de emancipação dos escravos e suas estratégias de vida profissional, uma vez libertos, haja vista o 
fato de a maioria dos integrantes das referidas associações ter vivido a experiência do cativeiro. O 
período do estudo cobre os anos de 1821 a 1850, época de importantes transformações não só na 
porção portuguesa da América, e na sua transformação num Império debaixo de nova legitimida-
de, mas também de acelerada alteração dos referenciais da cultura política do mundo ocidental, 
com a consequente formação de novos tipos de sociabilidade.

Leticia Graziele de Freitas Lemes
• As ações de liberdade dos escravos traficados para Campinas, 1860-1888.

Nesta comunicação trazemos algumas considerações que são parte integrante de uma pesquisa 
de mestrado que vimos desenvolvendo na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, cujo 
principal objetivo é investigar a experiência escrava diante do crescimento do comércio interno de 
cativos na segunda metade do século XIX e, assim, observar as formas de resistência e as possibili-
dades de adaptação, bem como os significados atribuídos a elas pelos indivíduos que chegaram ao 
Sudeste nas malhas do tráfico interprovincial.
Com o cruzamento dos dados encontrados em processos criminais envolvendo escravos, ações de 
liberdade e anúncios de fugas de cativos no jornal Gazeta de Campinas, com os registros do paga-
mento do imposto da Meia Sisa na Coletoria e Recebedoria de Rendas de Campinas, que indica as 
transações de compra e venda de cativos, buscamos perscrutar as histórias de vida de alguns dos 
homens e mulheres escravizados que foram trazidos pelo tráfico interno para uma região de cafei-
cultura que se configurou como importante importadora de escravos no período – o município 
paulista de Campinas. Vários estudos centrados nas regiões exportadoras de cativos mostraram a 
resistência dos escravos para não serem vendidos no tráfico interprovincial. Em nossa pesquisa, por 
sua vez, pretendemos observar esses indivíduos já inseridos nas escravarias de destino, com fontes 
que permitem a apreensão de suas vidas após a experiência da venda.
Nesta comunicação, apresentaremos algumas observações acerca dos cativos traficados que inicia-
ram ações de liberdade no Tribunal de Justiça de Campinas. Desse modo, nos interessa apreender 
a resistência ao tráfico ou à escravidão, propriamente dita, dos indivíduos trazidos para Campinas 
não apenas em atos de criminalidade que disseminaram o epíteto “negro mau vindo do norte”. Ao 
olhar para as ações desses indivíduos em busca de liberdade na justiça, podemos identificar alian-
ças e situações que permitem discutir de outra forma a dimensão do desenraizamento causado 
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pelo tráfico interno, afinal, a luta pela alforria nos tribunais não foi possível a um número muito 
grande de escravos no período, o que torna especialmente singular a presença de desenraizados 
nesse número.

Robério Santos Souza (UNEB)
• Precariedade, solidariedades e identidades no mundo do trabalho da Bahia oitocentista

As fronteiras entre trabalho livre e o trabalho escravo podiam ser muitas vezes tênues na sociedade 
escravista oitocentista brasileira. Na Bahia, os trabalhadores italianos das obras de construção da 
estrada de ferro, diante de uma situação de miséria que comprometia sua sobrevivência se insubor-
dinaram, fizeram agitações grevistas e tentaram estabelecer temerosas alianças com os trabalha-
dores escravos das senzalas. As ações dos empreiteiros e das autoridades baianas, que procuravam 
forçá-los ao serviço nas obras da ferrovia por meio do cerceamento de sua liberdade, também 
foram o estopim destas revoltas e alianças. Argumentamos aqui que as experiências comuns de 
exploração, as ambiguidades e a precariedade forjaram, naquele contexto, uma possível identi-
dade social entre os trabalhadores livres e escravizados. Naquele momento, ainda que de forma 
circunstancial, estrangeiros e nacionais, europeus e afrodescendentes acreditaram na possibilidade 
de uma aliança dos subalternos.

Noemi Santos da Silva (Secretaria de Estado da Educação do Paraná - NRE Área Norte)
• Trabalhadores livres e escravos na reivindicação por escolas no Paraná

Este artigo visa discutir indícios sobre o envolvimento de escravos, livres e libertos em mobilizações 
por escolas noturnas no Paraná de fins do século XIX. O período é caracterizado por transfor-
mações sociais decorrentes das mudanças sofridas nas relações de trabalho, como também nas 
concepções de cidadania e implantação de reformas educacionais que visavam dar um passo na 
universalização do ensino. Autoridades, elites políticas e intelectualidade propagavam discursos de 
defesa da educação, acreditando em seu potencial de formar devidamente os cidadãos do Império 
e solucionar as tensões então vividas. No entanto, divergiam quando o assunto era a extensão do 
ensino aos pobres, escravos ou seus descendentes. Havia diferença de expectativas em relação à 
instrução desses sujeitos, para quem era suficiente a propagação do ensino primário acrescido de 
noções morais, capazes de “resgatá-los” das características “negativas” deixadas pela escravidão e 
prepará-los para o trabalho livre, questão esta também mantida para os demais segmentos po-
pulares. Estes fatores impulsionaram reformas educacionais em todo o Império. No Paraná foram 
ampliadas as iniciativas de instrução popular através de escolas noturnas destinadas aos adultos. 
Contudo, ao atentarmos à configuração dessas reformas, notamos que as propostas oficias pela 
ampliação da instrução popular ocorreram paralelamente a um cenário de luta pelo ensino pro-
tagonizado pelos próprios trabalhadores livres e escravos, que em seus cotidianos perceberam a 
importância da escolarização e a reivindicaram às autoridades de diversas formas. Sendo assim, 
as medidas educacionais implantadas no Paraná do período, foram profundamente impactadas 
pelas mobilizações populares. Tomamos como referência casos de reivindicação por escolas notur-
nas ocorridos nas cidades paranaenses de Curitiba, Antonina, Morretes e Castro. A documentação 
consultada faz parte das correspondências de governo alocadas no Departamento de Arquivo Pú-
blico do Paraná. Tanto a coleta quanto a análise dos dados fazem parte de minha pesquisa de mes-
trado, defendida em 2014 com o título de “O Batismo na Instrução: projetos e práticas de instrução 
formal de escravos, libertos e ingênuos no Paraná provincial”. Para esta ocasião, há um enfoque nas 
formas de mobilização desses trabalhadores em busca da escolarização pública, trazendo como 
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contexto outras manifestações semelhantes ocorridas no Império e trabalhadas pela historiografia. 
Por fim, prioriza-se uma análise que procure identificar a ação dos sujeitos frente as possibilidades 
educacionais daquele período, bem como conhecer as possíveis expectativas mantidas por eles na 
busca pelo ensino.

Laura Candian Fraccaro
• ‘Roçou e derrubou matos despoticamente’: trajetórias de posseiros em uma zona de fronteira 

em expansão, final do século XVIII a XIX.
Esta comunicação tem como objetivo apresentar as estratégias traçadas por pequenos agriculto-
res, principalmente os livres de cor, para a manutenção de suas terras em uma zona de fronteira 
aberta. Para isso, apresentaremos a análise de um estudo de caso centrado em Campinas, Província 
de São Paulo, na virada do século XVIII para o XIX. São utilizados na pesquisa os métodos da mi-
cro-história e a ligação nominativa de fontes, que permitem reconstruir as biografias de indivíduos 
e grupos de parentesco, para intuir suas estratégias econômicas e sociais. Os nomes desses indiví-
duos são cruzados entre as Listas de Habitantes, também conhecidas como Maços Populacionais, 
e processos e inventários do Tribunal de Justiça de São Paulo, Comarca de Campinas.
Durante o século XIX, Campinas foi uma importante produtora de açúcar e café. Depois da Revo-
lução Haitiana e da Guerra de Independência Americana, os preços do açúcar subiram e a com-
petição entre os produtores caiu e, desta maneira, os produtores brasileiros, especialmente os do 
estado de São Paulo, conseguiram entrar no mercado internacional de açúcar. (EISENBERG, 1989, 
p.317) Além da oportunidade que se abria para venda de açúcar, esses produtores puderam contar 
com uma abrangente campanha feita pela Coroa portuguesa para povoar o estado de São Paulo. 
De homens importantes a pequenos agricultores que produziam alimentos, muitas famílias muda-
ram-se para Campinas, uma fronteira em expansão. O objetivo desta comunicação é apresentar a 
trajetória de um total de dez posseiros que entraram simultaneamente na sesmaria de Joaquim da 
Costa Gavião no ano de 1799 e foram processados por tal invasão.
A partir da análise das trajetórias desses pequenos produtores, discutiremos quais foram suas 
escolhas na situação de dualidade e contradição em que se encontravam: manter-se próximo o 
bastante das grandes propriedades produtoras de açúcar para aproveitar a fronteira mercantil 
que com elas se abria e, simultaneamente, estar vulnerável à expansão territorial dessas grandes 
propriedades. Ao resgatar as trajetórias vividas por esses agricultores, poderemos entender como 
operavam os arranjos produtivos e sociais do cultivo de alimentos dentro de uma economia em 
amplo desenvolvimento e quais os sentidos que essa população imputava à sua posse, ao cultivo, 
à constante ameaça que suas terras sofriam e à realidade iminente de se tornarem trabalhadores 
remunerados. 

David Patrício Lacerda (Unicamp)
• Operários militarizados? As companhias de aprendizes artífices e a formação da força de 

trabalho dos arsenais de Marinha, c. 1857 – c. 1886.
Esta proposta pretende abordar aspectos da organização e do funcionamento das companhias de 
aprendizes artífices, buscando entender sua importância na composição da força de trabalho dos 
arsenais de Marinha do Império. Fundadas em fins da década de 1850 nos arsenais da Corte, da 
Bahia e de Pernambuco elas atuaram até meados dos anos 1880 como espaços de aprendizagem 
que combinavam o ensino de primeiras letras e a prática de ofícios ligados à construção naval. Tal 
como demonstra parte da bibliografia internacional, o aperfeiçoamento do trabalho em estaleiros 
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públicos e comerciais emergiu como resultado das pressões advindas do avanço tecnológico e da 
especialização do trabalho na indústria naval. A elaboração de formas de aprendizagem voltadas 
para a formação técnica de operários e engenheiros surgia como alternativa para lidar com o grau 
de complexidade que o navio e seus modos de fabricação foram adquirindo a partir da metade do 
século XIX. No caso brasileiro, a formação de operários especializados por meio do aquartelamen-
to de menores pobres nas companhias mantinha relação com a ideia de que o fortalecimento da 
Armada Nacional também passava pela inserção de braços livres e qualificados nos serviços navais. 
Mais do que isso, trata-se de uma estratégia que visava assegurar a (re)produção de uma força de 
trabalho especializada e subordinada ao poder naval.

Thiago de Oliveira Aguiar (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Entre experiências e expectativas: a Escola de Aprendizes Marinheiro de Santa Catarina 

(1875-1895)
O presente artigo tem por objetivo investigar os usos e interpretações que se fizeram da Escola 
de Aprendizes Marinheiro de Santa Catarina entre os anos de 1875 e 1895, a partir de indícios em 
documentos oficiais da própria instituição que confirmavam a procura voluntária de pais e alunos 
em relação à Escola na Desterro oitocentista. 
Instituição fundada no início da segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1857, a 
Escola de Aprendizes Marinheiro de Santa Catarina despontava como uma casa voltada para a for-
mação de alunos entre 12 e 16 anos na arte naval e exercícios militares. Os pilares fundamentados 
na ideia de hierarquia e disciplina, atrelada à necessidade de formação de quadros para o Corpo da 
Armada, sugeriu algumas interpretações acerca da imagem da instituição, imagem essa assemelha-
da com a ideia de correção e higienização social. Essa ótica alimentada, em suma, pelas elites sociais 
dos respectivos espaços de instalação dessas Escolas/Companhias, tornam pouco compreensíveis 
os casos de entrega de menores voluntários.
Ainda que essa visão sobre as Escolas de Aprendizes Marinheiro tenha sido vastamente investigada 
pelo campo da História das Instituições, a heurística norteadora desse campo de pesquisa negli-
genciou algumas questões, entre elas: quem são os sujeitos que estão inseridos na Escola? Quais os 
usos que estes fizeram daquela instituição? A elaboração dessas questões a partir de algumas inter-
pretações a priori das fontes, possibilitou lançar a hipótese de que essa visão correcional concorria 
com outras visões atribuídas à Escola. É a partir da interpretação desses sujeitos diversos, que se 
busca compreender também os usos e interpretações plurais da Escola de Aprendizes Marinheiros 
de Santa Catarina na segunda metade do século XIX.

Nágila Maia de Morais
• Acomodação, ação e reação dos trabalhadores portuários da cidade de Fortaleza (1912-

1937)
Nesta pesquisa analisaremos as ações dos trabalhadores do porto de Fortaleza (1912-1937), bus-
cando esclarecer em que medida os mesmos se acomodaram diante da situação de pobreza em 
que viviam, se agiram, vendo na associação beneficente Deus e Mar e na Legião Cearense do Traba-
lho uma possibilidade de obter melhoras materiais, também facilitando o dialogo com o governo, 
ou reagindo de maneira direta as más condições de trabalho, moradia e a exploração, aproximan-
do-se dos anarco-sindicalistas. Para tanto, utilizaremos os conceitos de resistência do teórico James 
Scott e de experiência de E. P. Thompson, de modo a dialogar e problematizar os jornais A Tribuna, 
O jornal do Ceará, A República, Primeiro de Maio, Diário do Ceará, O Correio do Ceará, Gazeta 



1493

do Ceará, O Ceará, O Nordeste, Trabalhador Gráfico, O Combate, e O Legionário, produzidos na 
cidade de Fortaleza durante época estudada, também cruzando as informações com as das Atas 
de Reuniões do Sindicato dos trabalhadores Portuários do Ceará.

Beatriz Ana Loner (UFPel)
• A atuação libertária e a questão racial no Brasil da Primeira República

Esta comunicação pretende discutir a forma como os elementos libertários viam a questão racial 
no Brasil no período da Primeira República. Apesar de ser uma discussão importante e que teve 
implicações no movimento, essa questão ainda foi pouco trabalhada nos debates sobre o movi-
mento operário naquelas décadas, e, quando comparece na análise, toma o viés da integração ou 
não do elemento imigrante e sua importância no movimento. Contudo, a mescla racial existente 
entre o operariado brasileiro no imediato pós abolição, terminava impactando negativamente na 
organização do operariado e em suas possibilidades de atuação conjunta, embora este aspecto 
pudesse, em momentos de grande mobilização, ser superado. As fontes utilizadas compõem-se da 
análise do jornal A voz do Trabalhador, da Confederação Operária Brasileira, com sede no Rio de 
Janeiro, de 1908 a 1913, complementada por relatos/depoimentos de militantes, em livros e crôni-
cas. No momento final da análise tentar-se-á discutir qual a recepção que os ideais e as propostas 
anarquistas tiveram entre os trabalhadores negros no Brasil.

Philipe Murillo Santana de Carvalho (Instituto Federal da Bahia)
• Trabalhadores, associativismo e leis sociais nas raias do coronelismo baiano da I República 

brasileira (1919-1930)
O objetivo desta comunicação é analisar a atuação dos trabalhadores baianos e sua cultura asso-
ciativa em face das leis sociais do trabalho elaboradas no Brasil pré-1930. Em função das exigências 
internacionais e das mobilizações operárias, o Estado brasileiro criou leis sociais que tratavam de 
acidentes no trabalho, da criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões, da instituição das férias 
anuais e da organização do Conselho Nacional do Trabalho. A elaboração de uma legislação social 
ainda na I República ecoou de diferentes formas no universo do trabalho brasileiro. Na Bahia, o 
associativismo operário acompanhou a publicação dos direitos sociais e procurou atuar no sen-
tido de pressionar autoridades e patrões para ver reconhecidos seus benefícios. Nesse sentido, é 
possível verificar as variadas formas com que superando as barreiras do coronelismo excludente, os 
trabalhadores fizeram valer as conquistas jurídicas e ampliaram suas reivindicações por melhores 
condições de vida.

Bruno de Almeida Gambert (Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro)
• Vida e trabalho na lavoura cafeeira. Notas comparativas sobre o cotidiano de trabalhadores 

rurais em diferentes momentos históricos.
O estudo tem como ponto de partida as análises de historiadores que relatam o cotidiano e o tra-
balho dos cativos empregados na lavoura cafeeira, com destaque para a região do Vale do Paraíba 
na província do Rio de Janeiro em meados do século XIX, até a conjuntura que permeia o processo 
abolicionista em seus últimos anos, por volta da década de 1880. O retorno cronológico proposto 
visa a facilitar a identificação de possíveis rupturas e continuidades inseridas no processo de regu-
lamentação das leis de trabalho rural em inícios do século XX. Os autores revisitados são S. Cha-
lhoub, Ricardo Salles, H. Mattos e O. Ianni, este último mais identificado com a sociologia. Além do 
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resgate de informações históricas, o debate teórico dialoga com as contribuições destes estudiosos 
e situa esta investigação em relação a diferentes tipos de problematizações entre trabalho livre e 
trabalho cativo. A respeito do recorte temporal, pretende-se debater as questões presentes na re-
gulamentação dos primeiros direitos de trabalho rural, já sob o regime republicano, com o foco de 
análise no setor majoritário de trabalhadores do campo empregados no cafezal. Na investigação 
desenvolvida, destacam-se similaridades presentes na rotina e nas normas de trabalho rural, tanto 
o realizado sob o jugo da escravidão quanto o de forma livre. Também é possível notar a incorpo-
ração de aspectos da realidade trabalhista provenientes da sociedade escravista nas primeiras re-
gulamentações do trabalho rural. A partir das fontes consultadas pretende-se solucionar as proble-
máticas acima. É importante ressaltar que estes materiais se concentram sobre os primeiros anos 
da vida republicana e versam sobre o processo gradual de regulamentação do trabalho rural, como 
por exemplo, os que remetem a leis de Governo Federal e do Estado de São Paulo. Considerando 
a conjuntura, entende-se que em meados do século XIX, as questões de trabalho rural no cafezal 
se situam em uma parte específica da então província do Rio de Janeiro, no Império do Brasil. A 
conjuntura republicana de início do século XX, por sua vez, destaca a hegemonia de São Paulo na 
cafeicultura, onde ocorrem as primeiras formações de sindicatos rurais e há avanços significativos 
no que diz respeito a legislação trabalhista rural. As regulações da parceria rural, também chama-
das de regime do colonato, contidas no Código Civil de 1916 enceram nosso estudo. Deste ponto 
em diante as desigualdades originárias da realidade escravista de trabalho são substituídas por uma 
suposta igualdade formal de direitos entre os cidadãos da república.

Edilza Joana Oliveira Fontes (UFPA)
• Projetos de reforma agrária e fronteira amazônica: luta pelo direito a posse da terra e as 

memórias do intelectual orgânico Bendito Monteiro sobre a luta por reforma agrária no 
Pará (1960-1962)
Esta comunição debate a proposta de reforma agrária no Pará, ocorrido no pré-64, tendo como 
análise os decretos dos governos do Estado que procuram definir uma faixa de terras em torno das 
estradas estaduais, para fins de assentamentos de pequenos produtores rurais num processo de 
fechamento da fronteira agrícola na Amazônia. Analisa também o projeto de lei da reforma agrária 
do deputado estadual Benedito Monteiro, ação que visava a implantação de uma reforma agrária 
no país. Pretende-se situar o debate sobre a luta pelo direito a posse da terra com a abertura da 
Belém-Brasília. As memórias do deputado cassado Benedito Monteiro (PTB-PA), do coronel Jarbas 
Passarinho e o uso de jornais locais são fontes que evidenciam como intelectuais e os meios de 
comunicação analisaram a atuação militares na região antes e durante o golpe civil-militar de 1964.

Paulo Fontes (CPDOC/Fundaçao Getulio Vargas)
• A “invenção” do bairro popular: trabalhadores e o “direito à cidade” em São Paulo no pós-

guerra
Associações de moradores de bairros populares têm uma história antiga na cidade de São Paulo. 
É possível encontrar referências às chamadas ligas operárias de bairros como Mooca, Brás e Lapa 
no início do século XX. Estas organizações parecem ter desempenhado importante papel na mo-
bilização de moradores de cortiços e nas ações diretas daquele período, como na famosa greve 
de 1917. Mas, foi no imediato pós-II Guerra Mundial que começaram a proliferar organizações de 
moradores que tinham como principal referência o território específico de um bairro, em geral 
definido mais em termos de recortes simbólicos do que divisões administrativas impostas pela 
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municipalidade. Particularmente incentivados e influenciados pelo ascendente Partido Comunista 
do Brasil (PCB), durante o curto período de sua existência legal (1945-47), os chamados Comitês 
Democráticos e Populares (CDPs) de bairros rapidamente se espalharam pelas áreas operárias da 
cidade articulando um amplo conjunto de demandas de melhorias urbanas e ampliação da de-
mocracia local e da gestão urbana. Embora curta e tensionada permanentemente pelas tentativas 
de controle por parte da direção do PCB, a experiência dos CDPs foi fundamental para colocar na 
esfera pública as crescentes reivindicações pelo “direito à cidade”, formuladas pelos setores popu-
lares. Também seria de essencial importância para o surgimento de uma nova forma organizativa 
do associativismo popular territorializado em São Paulo: as Sociedades Amigos de Bairro (SABs), 
que começam a emergir na cidade no mesmo período. Esta comunicação, ao revisitar a bibliografia 
sobre os CDPs e as SABs e analisar fontes como periódicos, relatórios e material da polícia política 
(DOPS) e depoimentos de antigos moradores e ativistas, procurará analisar o surgimento deste 
novo repertório de organização popular com base territorial, as conexões entre a experiência dos 
Comitês Democráticos e Populares e as origens das Sociedades Amigos de Bairros em São Paulo 
e o papel das forças e disputas políticas neste processo. A comunicação faz parte de uma agenda 
de pesquisa mais ampla que procura ressaltar o papel da dimensão urbana no processo de (re)
formação de classe e na construção das estratégias de sobrevivência e políticas dos trabalhadores 
e trabalhadoras.

Leonardo Ângelo da Silva
• “Fui eu quem fez”! Trabalhadores, mobilização, abertura político-partidária, clientelismo e 

redes sociais no processo de emancipação de volta redonda (1945 -1956)
A proposta desse trabalho é analisar o processo de emancipação da cidade de Volta Redonda 
(1954) à luz da formação da classe trabalhadora, dos novos grupos sociais que se articulavam em 
decorrência da implantação e funcionamento da Companhia Siderúrgica Nacional, assim como 
da abertura política e formação partidária do pós 1945, ou seja, uma história social da política. Há 
uma tipificação, por comparação, de processos emancipatórios ocorridos no mesmo e em outros 
períodos (tal qual São Miguel Paulista - distrito de São Paulo; Ipatinga, etc). O estudo para essa 
análise ainda se encontra em caráter inicial e se pretende um capítulo da tese de doutoramento, o 
mote analítico é a imbricação entre os espaços fabril e urbano na concepção política dos grupos e 
classes sociais que se apresentavam.

Antonio de Padua Bosi (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
• Racismo e Trabalho na constituição de uma Vila Operária interiorana: Marechal Cândido 

Rondon-PR (1960-1970)
O objetivo deste trabalho é discutir a influência do racismo na formação de uma Vila Operária cria-
da pelo Frirondon, Frigorífico instalado no município de Marechal Cândido Rondon-PR na década 
de 1960, distante cerca de dois quilômetros do centro urbano. Esta indústria abatia e processava 
carne de porco, e empregava aproximadamente 200 trabalhadores. A Vila Operária tinha 54 casas, 
reunidas ao fundo do frigorífico, e foi construída para ajudar da recrutagem de trabalhadores. Esta 
característica paternalista funcionou nos primeiros anos, mas perdeu força à medida que os traba-
lhadores se entrosaram e desenvolveram práticas de lazer relativamente autônomas da direção do 
frigorífico. Neste contexto, quando os trabalhadores construíram uma forte identificação a partir 
do trabalho e da vida na Vila, pesou fortemente contra eles um conjunto de práticas racistas origi-
nadas na cidade de Marechal Cândido Rondon-PR. Durante as décadas de 1960 e 1970, os traba-
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lhadores do frigorífico sofreram com práticas de discriminação e de segregação, sob argumentos 
de serem estrangeiros e pretos, embora fossem brasileiros e a maioria deles brancos. Na cidade, um 
pequeno núcleo com 2.954 pessoas com ascendentes alemães, os moradores da Vila eram razoa-
velmente recepcionados apenas para uma visita mensal, quando se abasteciam de mantimentos, 
e no final de ano, quando compravam roupas e outras mercadorias. Nos outros dias do ano, eram 
desprezados, tratados com receio, medo ou insignificância. A língua portuguesa era considerada 
estranha, assim como os hábitos e os traços físicos e fisionômicos dos trabalhadores. Exatamente 
sobre este ponto, tento identificar e discutir como os moradores da vila sentiram o racismo e re-
agiram a ele. O material que informou esta apresentação é constituído de entrevistas, fotos pro-
duzidas pelos trabalhadores acerca de sua rotina na vila e notas jornalísticas da Frente Ampla de 
Notícias (FAN). O método de leitura dessas fontes orientou-se para buscar o significado da vila na 
vida dos moradores durante as décadas de 1960 a 1970.

Odilon Kieling Machado (Governo do Estado do Rio Grande do Sul)
• A luta por moradia e a construção do movimento social comunitário no Bairro Mathias 

Velho no Munícipio de Canoas Rio Grande do Sul – Brasil
O presente trabalho é parte da pesquisa desenvolvida no doutorado em História pela Universidade 
Federal de Santa Maria e propõe-se a fazer uma ressignificação histórica sobre o processo da luta 
por moradia no Bairro Mathias Velho em Canoas no Rio Grande do Sul entre os anos de 1975 e 
1988. A luta social por direito a moradia caracteriza-se como um movimento social comunitário 
na medida em que envolve uma população de migrantes em uma área devoluta e sua organização 
comunitária. A fronteira entre a zona urbana e rural tornando-se um espaço possível para a mora-
dia de uma população em busca de trabalho e renda. A pesquisa visa identificar as influências de 
diversos atores sociais envolvidos, que além da população de migrantes, cabe destacar lideranças 
religiosas, empresários e intelectuais. Os líderes religiosos são impulsionados pela Teologia da Liber-
tação na construção no bairro das Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), eixo de formação e cons-
ciência religiosa, social e política. Os conflitos oriundos da luta pela moradia envolvem diferentes 
interesses e divergentes ações para impulsionar a ocupação e sedimentação do movimento comu-
nitário ou reprimi-las. Como fontes para pesquisa cabe destacar, depoimentos através da História 
Oral, fotos documentos escritos da Associação de Moradores organizada por estes migrantes. Esta 
pesquisa tem como objetivo elucidar uma conquista popular com seus avanços e recuos dentro 
da História Social do tempo presente, tendo como contexto histórico a ditadura civil-militar e o 
protagonismo popular por direitos a uma vida com dignidade e justiça social.

Tamires Xavier Soares (PUC-RS)
• Os Súditos do Eixo e as múltiplas identidades: o caso dos funcionários da empresa The 

Riograndense Light and Power de Pelotas
Durante os séculos XIX e XX, o Brasil recebeu milhares de imigrantes europeus que viam o territó-
rio além-mar como uma oportunidade de melhorar suas vidas. Contudo, durante o período deno-
minado Estado Novo, intensificaram-se os cuidados com os imigrantes, principalmente alemães, 
uma vez que a etnia alemã era caracterizada como de difícil assimilação. Para facilitar a assimilação 
desses indivíduos alienígenas, o Estado tomou providências, tais como a proibição da utilização de 
outros idiomas que não fosse o português, fechamento de clubes e associações que cultivasssem 
outros costumes que não fossem brasileiros, entre outras medidas, sobre as quais não iremos nos 
aprofundar.
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Entretanto, em agosto de 1942, em meio a Segunda Guerra Mundial, submarinos alemães torpe-
dearam navios brasileiros, levando-os ao naufrágio. A partir de então, o Brasil decide romper sua 
política de neutralidade, e aproximar-se dos Aliados. Diante de tais fatos, na cidade de Pelotas, a 
população revoltada saiu às ruas quebrando e incendiando o patrimônio de alemães e seus des-
cendentes que naquela cidade residiam.
Antes dos incidentes ocorridos em agosto de 1942, a empresa The Riograndese Light and Power 
de Pelotas, subsidiária do grupo norte-americana American & Foreign Power, demitiu todos seus 
funcionários alemães e italianos. No total, foram demitidos oito alemães e um italiano, porém os 
nove funcionários já haviam adquirido estabilidade. Ou seja, conforme previa a Lei 62 de 1935, o 
funcionário que trabalhasse dez anos ou mais na mesma empresa não poderia ser demitido sem 
abertura prévia de um inquérito administrativo. Deste modo, os imigrantes recorreram à Justiça do 
Trabalho de Pelotas, pleiteando suas readmissões. 
A reclamada argumentou, durante o processo trabalhista, que as demissões estavam baseadas na 
Lei 62 de 1935, uma vez que o caso dos funcionários estrangeiros se enquadrava como força maior. 
Os reclamantes, por sua vez, alegaram que se realmente a reclamada estivesse baseando-se na Lei 
62, ela deveria ter dado início a um processo administrativo para apuração do motivo de força 
maior. 
Além disso, no decorrer do processo, os funcionários assumiram diversas identidades com o in-
tuito de demonstrar que o motivo de força maior, previsto na Lei 62, não cabia a eles. É sobre essa 
questão das identidades assumidas pelos funcionários no decorrer do processo trabalhista que 
iremos aprofundar nossa análise, tentando compreender a ligação entre as acusações apresentadas 
pela empresa contra os funcionários e as identidades assumidas por estes.

Clarisse dos Santos Pereira
• “O mundo do camponês”: a vida do trabalhador rural em análise.

No segundo semestre de 1980, a Coordenadoria de Análises Mercadológicas (Comec) do Banco do 
Brasil realizou uma pesquisa em todo país com o objetivo de revelar dados mais minuciosos sobre 
a vida do trabalhador rural do que aqueles apresentados pelo IBGE. Em 25 de outubro de 1981, 
pouco depois da divulgação desta pesquisa, o jornal Diario de Pernambuco publica uma matéria, 
intitulada “Pesquisa mostra o mundo do camponês”, comentando e analisando as descobertas 
feitas pela pesquisa da Comec. No mesmo dia, o Departamento de Ordem e Política Social de Per-
nambuco (DOPS - PE) inclui o recorte desta matéria em um de seus dossiês. O objetivo deste artigo 
é analisar e discutir não só os dados revelados pela pesquisa do Banco do Brasil, mas também o im-
pacto e os discursos que ela possibilitou no contexto deste período histórico. Tentaremos entender 
como funcionava o mundo do trabalhador do campo, ao mesmo tempo em que buscaremos ana-
lisar a atuação da polícia política no contexto da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Este artigo 
se insere no contexto de uma pesquisa maior, que tem como objetivo analisar as relações sociais, o 
cotidiano e a cultura material do trabalhador rural da Zona da marta Norte de Pernambuco entre o 
fim da década de 1970 e início da década de 1980, a partir da documentação da Justiça do Trabalho 
(TRT da 6ª Região) e do DOPS.

Luiz Felipe Cezar Mundim
• O público organizado para a luta: movimento operário e cinema na França no começo do 

século XX (1895-1914)
Esta comunicação tem o objetivo de apresentar as primeiras experiências do movimento operário 



1498

francês do começo do século XX com o uso do cinema. Ainda que, em um primeiro momento, o 
movimento operário francês tenha encarado o cinematógrafo com certa indiferença, a experiência 
da dominação e da disseminação ideológica do cinema comercial despertou a militância para a im-
portância dos efeitos dos filmes sobre as pessoas já durante o chamado “primeiro cinema” (1895-
1914). Frente ao militarismo, ao nacionalismo e à deturpação das lutas operárias e anarquistas re-
tratadas nos filmes, alguns militantes iniciaram a partir de 1908 uma série de ações que envolviam 
projeções ambulantes, conferências e exibições fílmicas com o objetivo de realizar a propaganda 
revolucionária. As projeções eram realizadas por toda a França – especialmente por iniciativa do 
militante Gustave Cauvin – como uma variação dos chamados meetings, um dos principais meios 
de propaganda do movimento operário. Os filmes, assim como o próprio cinematógrafo, eram 
retirados das próprias produtoras comerciais, como a Pathé e a Gaumont e, por intermédio dos 
conferencistas, versavam sobre os temas da luta contra o alcoolismo, o neo-malthusianismo e prin-
cipalmente o antimilitarismo. Essas ações, associadas à reflexão sobre o cinema produzida pelos 
militantes nos principais meios da imprensa libertária, como os jornais Le Libertaire e La Bataille 
Syndicaliste, se desenvolveram até culminar na criação de um cinema próprio e voltado aos traba-
lhadores, o Cinéma du Peuple em 1913. Organizada como cooperativa, a iniciativa partira de di-
versos militantes que orbitavam a Federação Comunista Anarquista, tais como Pierre Martin, Jean 
Grave, Sebastien Faure, Henriette Tilly, Yves Bidamant e o próprio Cauvin. A partir de relatórios de 
polícia, e de publicações da imprensa libertária, procuro remontar as trajetórias dos grupos e de 
alguns dos principais militantes envolvidos nessas ações, em busca de respostas a alguns questiona-
mentos que compõem parcialmente o problema da pesquisa que dá origem a esta apresentação, 
tais como: qual a experiência adquirida pelo movimento operário francês no contato com o cine-
ma comercial? Quais as principais distinções de orientação do movimento operário àquela época e 
em que elas poderiam ajudar a compreender o envolvimento desses militantes com o cinema? Em 
que medida essas ações pelo cinema representavam uma alternativa de propaganda ao movimen-
to operário, e qual o alcance delas?

Carolina González Velasco (UNiversidad nacional Arturo Jauretche), Tiago de Melo Gomes 
(UFRPE)
• Trabalhadores de Teatro no Rio de Janeiro e em Buenos Aires nos anos 1920

Norberto Osvaldo Ferreras (Depto. História - Universidade Federal Fluminense)
• Truck system. Os debates sobre o trabalho forçado contemporâneo na década de 1930 desde 

uma perspectiva latino americana
Neste trabalho nos indagamos pontualmente sobre os distintos modos, para os casos portenho e 
carioca, em que se estruturaram as relações sociais do mundo do teatro a partir das tensões e senti-
dos que condicionaram a definição como artistas e/ou trabalhadores do espetáculo, a emergência 
de conflitos e a criação de organizações de classe, bem como a relação entre essas definições e as 
práticas políticas e a cultura política urbana daqueles anos. Ao colocar em relação os casos do Rio 
de Janeiro e de Buenos Aires, o objetivo é dar o primeiro passo para um estudo mais amplo que, 
focalizando de maneira conjunta ambos os casos, permita contrastá-los e olhar de forma mais 
complexa para cada um, em relação aos processos de transformação que ambas as cidades viviam

Cristiana Costa da Rocha (Universidade Estadual do Piauí)
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• Parceiras na Viagem: visões e versões femininas sobre migrações temporárias e trabalho 
escravo contemporâneo
Neste artigo, analisamos as narrativas de duas mulheres, Antônia e Sônia, que em condições e 
circunstâncias distintas, se deslocaram à região de destino dos seus parceiros, migrantes tempo-
rários do município de Barras - PI. Por ocasião da morte do marido, enquanto trabalhava numa 
fazenda no sul do Pará, Antônia pegou a estrada em busca de justiça, o descanso do morto. Sônia, 
jovem trabalhadora rural e quebradeira de coco, em 1996 migrou na companhia de seu parceiro 
e um grupo de peões do município, para trabalhar numa fazenda de gado em Sapucaia, Pará. Ali, 
durante três anos, com intervalos no período de entressafra, foi encarregada de preparar refeições 
diárias para 180 (cento e oitenta) homens, que trabalhavam no roço de juquira. Sendo a migração 
temporária constituída em sua maioria por homens, o caso de Sonia é abordado como uma parti-
cularidade entre outros tantos de trabalhadores rurais aliciados e submetidos ao trabalho escravo 
em fazendas nos rincões do país. Interessa-nos suas noções sobre justiça social, o trabalho feminino 
nas comunidades rurais, especificamente nos lotes de assentamentos, universo de ir-e-vir do sujei-
to migrante, suas possibilidades de sobrevivência na região de origem, a perspectiva do retorno, a 
dor da espera, o alívio da chegada, dentre outras possibilidades.

Glaucia Vieira Ramos Konrad (UFSM)
• Direitos da Mulher: Estado Novo no Rio Grande do Sul (1937-1945)

Durante o Estado Novo (1937-1945), no Rio Grande do Sul, a atualização da legislação trabalhista 
e social procurava resolver o conflito entre capital e trabalho pela harmonia social, criando um 
aparato jurídico-corporativo que submetia a vida sindical ao Ministério do Trabalho e a Inspetoria 
Regional do Trabalho. Porém, antes de ser uma doação do Estado, a conquista dos direitos resultou 
da resistência e da luta dos trabalhadores pela garantia das mínimas condições de vida e trabalho, 
especialmente da mulher trabalhadora. Neste período, argumentamos que não existiu um hiato 
na história de lutas das trabalhadoras, estabelecendo que as relações entre os sindicatos e o Estado, 
entre as não-sindicalizadas e a sociedade, apresentaram momentos de menor ou maior reação, po-
rém, nunca de conformismo. Através de pesquisa sobre fontes trabalhistas e outras, especialmente 
de Santa Maria – RS, o objetivo da comunicação é mostrar as formas de como as trabalhadoras 
rio-grandenses leram o discurso do Estado Novo em relação à sua classe e como reagiram em defe-
sa de seus direitos e nas especificidades de suas lutas em sua formação histórica. Desta forma, será 
apresentada parte da ação das trabalhadoras para garantir na prática o que estava na letra da lei, 
como salário mínimo, férias, indenização, aposentadoria, regulamentação do trabalho da mulher, 
dos domésticos, abono família, educação, saúde, moradia, transporte, etc.

Maurício Reali Santos (Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre)
• Trabalhadoras domésticas e seus patrões na Justiça do Trabalho: leis trabalhistas, (in)

definições do emprego doméstico e disputa por direitos, Porto Alegre (anos 40 e 50)
O objetivo desta comunicação é apresentar algumas questões e reflexões suscitadas pela docu-
mentação preservada no Memorial da Justiça do Trabalho, em Porto Alegre, vinculado ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. Em um levantamento preliminar dos processos trabalhistas 
da 1ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre nas décadas de 40 e 50, realizado para o 
projeto de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, foram encontradas reclamações movidas por empregadas domésticas e ações 
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cujo objeto de disputa era justamente o enquadramento da relação de trabalho como doméstica 
ou não. Essas reclamações suscitaram uma série de questões ainda pouco exploradas pela histo-
riografia social do trabalho. Dado que o trabalhador doméstico (assim como o trabalhador rural) 
não fora incluído na legislação do trabalho varguista (como explicitava o artigo 7º da CLT), pode-
mos interrogar sobre que expectativas e noções sobre seus direitos tinham essas trabalhadoras ao 
acionar a Justiça do Trabalho. Quais possibilidades a criação da Justiça do Trabalho estabeleceu 
para as trabalhadoras domésticas na luta por direitos e na imposição de limites ao arbítrio privado 
dos patrões? De que maneiras os patrões, magistrados e legisladores definiram e interpretaram a 
“domesticidade” no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores em geral e das domésticas em 
particular?

Eleni Lechinski (Secretaria de Educação de Santa Catarina)
• Inserção da mão de obra da mulher na indústria metalúrgica em Joinville (1970-1980)

Esta comunicação discute a inserção do trabalho feminino nas atividades produtivas do ramo me-
talúrgico (terreno de cultura masculina) em Joinville a partir da década de 1970, bem como os 
principais acontecimentos sociais e econômicos que envolvem esse fato. Para entender os impac-
tos culturais e a própria trajetória da mulher operária nessas funções, é necessário compreender 
o perfil socioeconômico dessa cidadã, assim como as situações pelas quais se permitiu sua parti-
cipação nas linhas de produção da indústria metalmecânica em Joinville. Muitas são as relações 
de poder que determinam os papéis de cada um numa sociedade por excelência capitalista. A 
inserção e o crescimento da presença feminina em profissões remuneradas não aboliram as antigas 
“normas” de opressão e subordinação do seu universo. Entender essa representação social atribuí-
da à mulher, estranha ao âmbito doméstico, é pensar em fatores que possam ter influenciado a sua 
presença em atividades industriais: dificuldades econômicas na família; “emancipação” feminina; 
maior aceitação do trabalho feminino; diminuição do número de filhos; demanda por mão de obra 
no mercado industrializado; novos desejos de consumo e acesso às instituições de ensino. O tra-
balho nas fábricas do ramo metalúrgico, até o início da década de 1970, era um campo masculino. 
Mudanças de diversas ordens, impostas pelo capitalismo industrializado, transformam o cenário 
das atividades profissionais. Foram vários os motivos que permitiram o ingresso da mulher em 
atividades profissionais consideradas masculinas. Sua representatividade em cargos e funções cada 
vez mais diversificadas mostra sua crescente participação, especialmente em indústrias do ramo 
metalúrgico. Contudo, sua antiga situação de discriminação foi apenas atenuada, uma vez que as 
condições de sua presença no mercado ainda são inferiores em relação às dos homens. Além dis-
so, mesmo emancipada profissionalmente, a mulher tem sido, muitas vezes, desafiada no que diz 
respeito ao desempenho de papéis ligados a questões de gênero, o que implica continuar sendo a 
principal responsável pelas tradicionais funções do lar e pelos cuidados da prole.

Marcela Heráclio Bezerra (IFPE Campus Ipojuca)
• As mulheres no movimento sindical em Pernambuco nos anos 80

Os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais em Pernambuco, durante os anos 80, nasceram 
através das discussões sobre exploração de classe e discriminações de gênero vivenciadas pelas mu-
lheres, quer na condição de trabalhadoras quer na condição de mulheres. Organizadas por assesso-
ras sindicais, que no primeiro momento não contavam com o apoio e a solidariedade dos demais 
companheiros de classe, sobretudo dos dirigentes sindicais, as reuniões mostraram-se férteis e, gra-
dativamente, tornaram possível o fortalecimento do movimento que, gradativamente, passou a 
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exigir a presença das mulheres nas direções dos sindicatos, inclusão de reivindicações consideradas 
femininas nas campanhas salarias etc. O movimento das trabalhadoras rurais contribuiu na forma-
ção de lideranças femininas no movimento dos trabalhadores rurais e para a inserção das mulheres 
nos espaços de poder das entidades sindicais, através da ocupação cargos políticos dentro dos 
sindicatos, sobretudo no Sertão e no Agreste. A conquista de direitos trabalhistas e constitucionais 
pós 1988, significou um avanço significativo na luta a favor da igualdade classista e de gênero no 
interior não apenas do movimento sindical, como de toda a sociedade.

Roger Camacho Barrero Junior (Universidade Federal de São Paulo)
• O partido, as tendências e as mulheres: As correntes do PT e a recepção da participação e 

das pautas femininas. (1978 - 1988)
O Partido dos Trabalhadores (PT) foi construído por sujeitos oriundos de variados setores da so-
ciedade, muitos desses atuantes em organizações de esquerda. Dentro dele, esses grupos políticos 
acabavam muitas vezes se tornando correntes e possuíam influência em seus debates e atividades, 
chegando a interferir em suas teses e planos de ação. Dentro dessa questão, nossa pesquisa cen-
tra-se na recepção de pautas oriundas de movimentos de mulheres no PT na década de 1980, e, 
para tanto, não podemos deixar de dar luz ao tratamento dado por suas correntes internas a essas 
questões. Assim, devido ao tempo, nos delimitamos nas maiores tendências internas presentes no 
partido durante o período estudado: A Organização Socialista Internacionalista (OSI), ou O Traba-
lho, a Convergência Socialista (CS), a Democracia Socialista (DS), todas trotskistas, e a Articulação, 
formada em 1983 por sujeitos de diferentes origens, em sua maioria oriundos dos meios sindicais 
e das CEBs. Todas essas correntes davam apoio oficial às reivindicações femininas. Nesse sentido, 
é de se observar em seus periódicos, textos escritos por militantes que discutiam o espaço dado à 
mulher dentro desses grupos e mesmo questões referentes ao feminismo e ao corpo feminino. Por 
outro lado, como essas correntes eram formadas por agentes com diferentes experiências e pontos 
de vista, muitas vezes alguns de seus militantes conflitavam com certas pautas, sendo estas pro-
venientes desde o âmbito particular até problemas presentes em seus espaços de trabalho. Nesse 
sentido, é de se notar também a permanência de pensamentos que delegavam a vanguarda dos 
movimentos de esquerda ao homem trabalhador, omitindo a atuação de agentes não oriundos 
dos meios operários. Dessa maneira, apesar desses grupos ressaltarem a importância das reivindi-
cações femininas, podemos notar tensões como a omissão da participação de mulheres dentro dos 
movimentos sociais e das esquerdas. Também, percebemos a secundarização de pautas que não 
eram consideradas de interesse dos trabalhadores, como a violência doméstica ou o rompimento 
com padrões que davam a elas papel secundário dentro da sociedade, pensamento este naturali-
zado também entre uma parcela de seus militantes. Ainda, é de se notar em alguns momentos, a 
omissão da mobilização feminina em torno de questões levantadas por elas, como a igualdade de 
salários e a implantação de creches nos espaços de trabalho, colocando essas reivindicações como 
pautas mobilizadas somente pelos sindicatos ou pelo operariado, posto sob uma imagem mas-
culinizada. Sendo assim, nossa pesquisa toca nos conflitos existentes entre esses militantes com 
variadas experiências e pontos de vista, bem como entre o posicionamento oficial desses grupos e 
as práticas de sujeitos ali presentes.

Aldrin Armstrong Silva Castellucci (UNEB)
• Estado, corporativismo e luta por direitos: Agripino Nazareth e as origens históricas da 

Justiça do Trabalho
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Agripino Nazareth (1886-1961) foi uma das mais importantes lideranças do movimento operário 
e socialista brasileiro da Primeira República. Nascido em Salvador, seu envolvimento com a grande 
política teve início quando ainda era estudante nas Faculdades de Direito do Recife, Rio de Janeiro 
e São Paulo, onde obteve o título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1909. Entre 1910 
e 1911, ele exerceu a função de delegado de polícia no Território do Acre. Mas foi a partir de 1912 
que Agripino Nazareth exerceu sua atividade mais destacada, o jornalismo político, escrevendo 
um incontável número de artigos para vários jornais e revistas do Brasil. Nesse período Agripino 
tomou parte ativa na luta contra o predomínio das oligarquias na política brasileira e em impor-
tantíssimos eventos nos quais houve algum envolvimento de setores da classe operária, a exemplo 
da tentativa de sublevação de praças e sargentos do Exército, da Marinha de Guerra, da Brigada 
Policial e do Corpo de Bombeiros (1915-1916) e a chamada Insurreição Anarquista (1918). Ao 
fugir da repressão no Rio de Janeiro, no final de 1918, Agripino voltou para Salvador. Em sua terra 
natal ele liderou milhares de trabalhadores em uma vitoriosa greve geral em junho de 1919 e foi o 
elemento-chave na organização e/ou fortalecimento de vários sindicatos operários, da Federação 
dos Trabalhadores Baianos e do Partido Socialista Baiano. No final de janeiro de 1921, em meio 
às greves dos carregadores das docas e dos operários de uma das fábricas têxteis da Companhia 
Progresso Industrial da Bahia, Agripino Nazareth foi preso e expulso da Bahia. A partir de então, 
fixou residência definitiva no Rio de Janeiro, cidade na qual se aliou a Evaristo de Moraes e fundou 
o Partido Socialista Brasileiro (1925), polemizou com os comunistas na segunda metade dos anos 
1920, integrou a campanha da Aliança Liberal e compôs os primeiros quadros do Ministério do 
Trabalho de Getúlio Vargas a partir de 1930. No MTIC, Agripino participou da redação das primei-
ras leis trabalhistas e tomou parte ativa na criação, organização e enquadramento dos sindicatos 
operários à estrutura corporativista. Entre janeiro de 1939 e março de 1940, o então procurador 
do trabalho Agripino Nazareth se pôs a fazer uma reflexão sobre o “Sistema paritário dos Tribunais 
de Trabalho”, uma longa e erudita digressão sobre as origens históricas da justiça do trabalho no 
plano internacional. O texto foi dividido em cinco partes e publicado em cinco números da Revista 
do Serviço Público, órgão do DASP. Seu objetivo era legitimar uma instituição que estava prevista 
na Constituição de 1934, mas que só seria formalmente instalada em 1º de maio de 1941. Nosso 
objetivo é analisar essa reflexão à luz da bibliografia produzida sobre o tema.

Guilherme Machado Nunes (UFRGS)
• Lei de Férias: a primeira década de disputas entre Estado, burguesia industrial e movimento 

operário (Porto Alegre, 1925 - 1935)
O começo do século XX no Brasil foi um momento de muitas lutas operárias. Após inúmeras mo-
bilizações e dos compromissos firmados com o Tratado de Versalhes (1919), o Estado republicano 
brasileiro enfim passava a considerar intervir nas relações laboriosas privadas e a discutir um Có-
digo de Trabalho. Como resultado desse processo surgem a Lei de Acidentes de Trabalho (1919), o 
Conselho Nacional do Trabalho (1923), a Lei de Férias (1925) e o Código de Menores (1927). 
Ainda pouco trabalhada, a Lei de Férias colocou os interesses do Estado, da burguesia industrial e 
do movimento operário em constante conflito: o governo brasileiro tendia a legislar sobre pautas 
que até então não compunham as reivindicações operárias, tentando camuflar que os benefícios 
resultavam de suas mobilizações; os patrões, se não eram totalmente contrários a toda e qualquer 
intervenção estatal no mundo do trabalho, eram radicalmente contrários a leis que afastassem o 
proletariado do local de trabalho, e condenaram a Lei de Férias utilizando basicamente argumen-
tos morais (operário se tornaria vagabundo e se entregaria aos vícios) e econômicos (indústrias 
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perderiam muito dinheiro, especialmente se não houvesse fiscalização); e o operariado organizado, 
se não tinha férias como bandeira de luta até então, passou a exigir o cumprimento do benefício, 
se rearticulando em torno da lei após o refluxo dos anos 1920 (graças, em grande medida, à brutal 
repressão que o acometeu).
Dessa forma, esse trabalho pretende expor as disputas envolvendo esses três atores sociais em 
torno da Lei de Férias desde sua aprovação até o mês de janeiro de 1935, momento em o país in-
teiro foi varrido por uma enorme quantidade de greves. A pesquisa tem como campo de pesquisa 
empírico a cidade de Porto Alegre, mas serão feitas referências a outros lugares ao longo do texto 
(especialmente Rio de Janeiro e São Paulo) na tentativa de compreender o problema em uma pers-
pectiva mais ampla.

Nauber Gavski da Silva (UFSC)
• Demanda operária ou agenda do governo? A criação do salário mínimo no Brasil analisada 

pela perspectiva da Porto Alegre dos anos 1930.
Sem dúvida, a lei do salário mínimo brasileiro é ainda pouco estudada pelos historiadores. Em 
todo caso, esse fato não evita que seja central para compreendermos como a relação dos trabalha-
dores organizados com o Estado foi permeada por aproximações e afastamentos, de acordo com 
as conjunturas da política nacional, em especial no que dizia respeito às reais possibilidades de 
diálogo entre as partes. É preciso pois observar como efetivamente ocorreu a participação sindical, 
considerando que o Brasil foi signatário de Convenção da Organização Internacional do Trabalho 
ocorrida antes da tomada do poder por Vargas, que determinava a criação de um salário mínimo 
nos países aderentes. A Convenção de 1928 previa consulta dos governos às partes interessadas – 
representantes de trabalhadores e patrões – devendo servir, em processo ao menos aparentemen-
te democrático, à elaboração das leis. Como apontou Maria Helena Capelato em revisão recente 
sobre o conceito de populismo (2010), é preciso compreender as aspirações, anseios e necessida-
des preliminares da classe trabalhadora, bem como os objetivos, possibilidades e obstáculos das 
reformas executadas pelos governos, dentre outros aspectos. Assim, a proposta é acompanhar um 
sindicato de trabalhadores de Porto Alegre presente tanto nas lutas da Primeira República como 
nas do período pós-Vargas, os gráficos, grupo sempre atuante na vanguarda das lutas operárias 
considerando-se que o analfabetismo era quase regra na classe trabalhadora. Observando no deta-
lhe a documentação por eles produzida desde 1929 até os anos 1960, dedicando especial atenção 
à década de 1930, temos acesso parcial ao modelo de interação política entre governos e classe 
trabalhadora organizada através de uma temática central. Procura-se assim enriquecer o debate 
que vem sendo feito nos últimos anos relativo à participação social na política republicana.

Anderson Vieira Moura (Universidade Estadual de Campinas)
• Da harmonia ao conflito: a atuação da Delegacia Regional do Trabalho em Alagoas (1956-

1959)
No dia 20 de fevereiro de 1956, o bacharel Edson da Rocha Falcão assumia, pela segunda vez, o 
cargo de delegado Regional do Trabalho em Alagoas – já havia ocupado a vaga por um ano entre 
outubro de 1953 e setembro de 1954. Nessa segunda vez chegou até mesmo a compor a mesa de 
reuniões do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Fernão Velho – 
maior sindicato têxtil do estado –, para expor seu programa de trabalho e ouvir os operários. Com 
efeito, Falcão era figura recorrente em reuniões sindicais como atesta algumas atas que sobrevive-
ram ao tempo, além de ter certa proximidade e apoio do então governador Muniz Falcão. Contu-
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do, sua atuação à frente da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) chegou a um momento crucial 
após conflitos político-partidários (indiretos) com governador, acabando por desgastar também 
sua relação com os trabalhadores. O objetivo dessa comunicação é analisar algumas atuações de 
Edson Falcão como delegado do Trabalho e como ocorreu seu declínio na função, através de atas 
sindicais, reportagens de jornais, processos trabalhistas e uma entrevista feita com seu filho mais 
velho.

Márcio Ananias Ferreira Vilela (UFPE)
• As relações de trabalho na Igreja Presbiteriana do Brasil: João Dias de Araújo, o judiciário e 

a lei da Igreja
Esta pesquisa procurou entender como a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), em pleno regime civil 
e militar, reagiu no momento em que teve a sua organização de poder questionada. Nesse sentido 
é revelador o caso do pastor João Dias de Araújo que, durante a década de 1960, trabalhou como 
professor do Seminário Presbiteriano do Norte (SPN) na cidade do Recife. 
Objetivamos, assim, compreender as relações de trabalhos consolidadas pela a IPB em relação aos 
seus professores, tendo como ponto culminante, as intensas disputas trabalhistas envolvendo o 
citado pastor/professor durante a década de 1970. Este, após ter sido acusado de divulgar uma teo-
logia ecumênica e de ter ligações com o comunismo foi expulso do SPN. Episódio que o fez recorrer 
a justiça trabalhista para garantir direitos adquiridos ao longo de dez anos de docência.
Metodologicamente uma série de dificuldades surgiu no percurso. Não tivemos contato com o 
processo trabalhista em sua totalidade, mas a partir de fragmentos preservados e gentilmente cedi-
dos por João Dias, assim como, as suas memórias, dentre outros documentos, foi possível construir 
um entendimento sobre o comportamento da IPB durante a disputa judicial.

Samuel Carvalheira de Maupeou (Universidade Estadual do Ceará)
• Justiça do Trabalho e luta pela terra: o TRT como espaço de reivindicação da Lei do Sítio no 

Norte da Zona Canavieira de Pernambuco (1980-1985)
Procura-se analisar reclamações trabalhistas contra engenhos de cana de açúcar apresentadas ao 
TRT-6ª Região e à Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ) de dois municípios do Norte da Zona Ca-
navieira de Pernambuco (Goiana e Nazaré da Mata), entre os anos de 1980 e 1985. Tais municípios 
compreendem ainda outros municípios vinculados as suas juntas (Aliança e Tracunhaém) e que 
englobam também engenhos contemplados na pesquisa. O recorte temporal se refere a um perí-
odo marcado por uma intensificação da concentração fundiária das usinas de açúcar da região e 
por um processo de demissão e expulsão em massa dos seus trabalhadores e dos moradores rema-
nescentes de suas propriedades rurais. A problemática principal a ser explorada é a de que o TRT, 
tradicionalmente voltado à defesa das reivindicações salariais e direitos trabalhistas, constituiu-se 
num importante espaço de efetivação da luta pela terra. Isto se deu, especificamente, em engenhos 
historicamente ocupados por moradores e veio à tona em reclamações feitas nas JCJ’s. A destruição 
e/ou a redução das lavouras de subsistência, previstas na Lei do Sítio (1965), eram uma das formas 
utilizadas pelos usineiros e donos de engenho da região para burlar os direitos trabalhistas e forçar 
a saída dos moradores de suas terras sem o pagamento das indenizações. O Decreto nº 57.020 
(outubro de 1965), também chamado “Lei do Sítio”, garantia aos trabalhadores, que residiam e de-
sempenhavam serviço contínuo há mais de um ano nas terras da propriedade agrícola cultivada, 
o direito de plantar e criar em até dois hectares de terra à proximidade de sua moradia. Com base 
neste, os trabalhadores rurais que residiam nos engenhos reclamados exigiam de seus proprietários 
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o comprimento da lei e as devidas reparações pecuniárias em caso de destruição das lavouras. Nes-
te aspecto, esta reivindicação diferia das reclamações mais clássicas. Não se tratava de trabalhado-
res que, uma vez demitidos, reivindicavam seus direitos trabalhistas (salários atrasados, diferença 
salarial, FGTS, 13º salário etc.). Eram trabalhadores que continuavam em atividade e residindo nas 
terras do engenho e que, portanto, queriam assegurar o seu direito de cultivar os dois hectares e 
garantir sua subsistência e de sua família. Isto, em certa medida, configurava uma forma de se exigir 
a permanência na terra e o exercício de sua função social. Neste âmbito, a luta pela terra também 
se articulava com as reivindicações trabalhistas mais clássicas, pois se dava no mesmo espaço de 
luta social e jurídica. Inclusive, neste momento em que o INCRA, tal como se conhece hoje, ainda 
não existia e em que o Plano Nacional e os Planos Regionais de Reforma Agrária ainda não estavam 
em vigor, a Justiça do Trabalho se tornou um dos espaços possíveis para esta reivindicação.

Diorge Alceno Konrad (UFSM)
• Lutas Políticas e Projetos Sociais Distintos dos Trabalhadores Brasileiros na Década de 1930: 

os Casos da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e da Ação Integralista Brasileira (AIB)
Na década de 1930, o Brasil atravessava uma conjuntura política de radicalização das posições 
ideológicas. Muitos trabalhadores que haviam apoiado Vargas anteriormente, passaram a chamar 
o Movimento de 1930 de “revolução traída”, dirigindo-se para a esquerda na Aliança Nacional Li-
bertadora (ANL), ou para a direita na ação Integralista Brasileira (AIB). Naquela conjuntura, Getúlio 
Vargas e seus aliados defendiam a aprovação da Lei da Segurança Nacional (LSN) com consequente 
fechamento do regime constitucional, assim como a aprovação de direitos trabalhistas e sociais 
dentro da orientação corporativista; por sua vez, tendo a frente o clandestino Partido Comunista 
do Brasil (PCB), os setores aliancistas entremeavam a tática de classe contra classe com a de frente 
antifascista, organizando-se em frente ampla e popular e propondo reformas radicais no desenvol-
vimento capitalista no Brasil. Em um quadro de disputas políticas, a classe trabalhadora defendia 
seus direitos pela legislação trabalhista, bem como se organizava de variadas formas e organizava 
greves econômicas e/ou políticas. O objetivo da comunicação é apresentar as formas de resistência 
e conquista de direitos e cidadania dos trabalhadores brasileiros, salientando a luta da classe entre 
dois projetos distintos no Brasil dos anos 1930: o integralismo da AIB e o aliancismo da ANL.

Alexandre Assis Tomporoski (Universidade do Contestado)
• Entre aliancistas e integralistas: O período de legalidade constitucional e a implementação 

da Lei de Sindicalização no município de Canoinhas (SC), 1934-1935.
A presente comunicação apresenta os resultados preliminares de pesquisa desenvolvida acerca do 
processo de sindicalização implementado na década de 1930, no município de Canoinhas, região 
do planalto norte de Santa Catarina.
Em março de 1931, o Decreto n.º 19.770 estabeleceu a Lei de Sindicalização, que definiu o princípio 
da unidade sindical e vinculou o acesso aos benefícios da legislação social à adesão ao sindicato ofi-
cial. Uma nova lei de sindicalização adveio com o Decreto n.º. 24.694, de julho de 1934 que, apesar 
de proporcionar maior autonomia sindical, ratificou a exigência de reconhecimento do sindicato 
pelo Ministério do Trabalho. 
Paralelamente, a promulgação da nova Constituição inaugurou um breve período de legalidade – 
entre julho de 1934 e abril de 1935 – durante o qual houve significativo avanço do movimento sin-
dical e ocorreu um processo de radicalização política da sociedade brasileira. Tal radicalização foi 
materializada pelo embate entre a Aliança Nacional Libertadora, uma frente que reuniu diferentes 
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grupos de esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, movimento de cunho fascista.
No município de Canoinhas, integrantes dos dois movimentos entraram em conflito aberto, re-
sultando no assassinato de dois membros da ANL por integralistas. O crime, aparentemente de 
viés exclusivamente político, também apresentou motivações econômicas. Um dos executados era 
funcionário do Ministério do Trabalho e implementava a sindicalização dos trabalhadores locais, a 
partir das orientações da nova legislação trabalhista.
A presença de um indivíduo ligado à ANL e que, na condição de representante do Ministério do 
Trabalho, multou a poderosa Lumber Company, companhia madeireira e colonizadora norte-a-
mericana, tornou Cid Vieira presença indesejável para as famílias tradicionais, para os integralistas 
e para o patronato local. 
O texto pretende explorar as trajetórias dos aliancistas envolvidos no crime, analisar as caracterís-
ticas do integralismo no município de Canoinhas e, principalmente, a implementação do processo 
de sindicalização e os conflitos dele decorrentes.

Antonio Torres Montenegro (UFPE)
• Reinvidicação Trabalhista, Aparato Policial & Militar e Justiça Penal.

O objetivo dessa pesquisa é trazer para reflexão historiográfica os discursos e as práticas que trans-
formam a luta por direitos trabalhistas, realizada por um grupo de trabalhadores rurais no início 
da década de 1970, em crime de subversão e ameaça a paz agrária. A partir de um leque diversifi-
cado de documentos, que incluem relatos orais de memória, documentação confidencial do exér-
cito e da polícia, ação trabalhista, matéria na imprensa e fotografias, é possível reconstruir o passo 
a passo das medidas oficiais que produzem uma operação de criminalização dos trabalhadores. 
Tendo como fio condutor o conflito agrário, a reflexão e as análises realizadas em diálogo com a 
documentação, a historiografia e alguns teóricos apontam para as formas de institucionalização 
do aparato policial e militar como instância superior de poder. Pensando o poder como relação 
complexa na qual diferentes forças sociais exercem seu poder de pressão política, esse grupo de 
trabalhadores ao elegerem o exército e a polícia como instâncias ‘salvadoras’ para dirimir o impas-
se com o proprietário que não cumpre as determinações da Justiça do Trabalho contribuem para 
fortalecer a representação do Poder Militar e Policial como instâncias de poder acima das demais 
instituições da sociedade.

Jormana Maria Pereira Araújo (Universidade Federal do Ceará)
• Do Imaginário da Vingança, o Discurso Oculto dos Direitos Sociais - Operariado fabril têxtil 

da fábrica Santa Cecília (1950-1964)
Numa manhã de maio de 1957, o ex-tecelão Antônio Rabelo Vieira entra na fábrica de tecidos que 
há alguns anos trabalhara para fazer “acordo”, dada a morosidade do seu processo na Justiça do 
Trabalho, recebendo um “vá embora” como resposta. Indignado, volta a sua casa, arma-se, e vai em 
direção à fábrica, onde ali desferiria vários golpes de peixeira no corpo do Diretor Industrial Dante 
Buonorandi, que faleceria em poucas horas. A trama que em si dá a entender um conflito de ordem 
pessoal, envolvendo operário e “chefe”, ao passar por um processo de investigação que iniciei há 
pouco, vem expressando que durante os três anos que trabalhou naquele Cotonifício na função de 
tecelão, não apenas Antônio Vieira se relacionava da pior forma com o italiano Buonorandi, mas 
também vários outros integrantes daquele operariado. Recebendo a alcunha de “carrasco” pela ca-
tegoria têxtil da cidade de Fortaleza, o estrangeiro se entranhava da função de “supervisor-patrão” 
para pressionar pela produtividade crescente, cometendo inúmeras irregularidades, senão atroci-
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dades segundo a tradição sindical, ou mesmo, a recente Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 
demissão de operárias grávidas e de operários considerados “velhos”, manobras para a redução 
de salário, jornada extra sem remuneração, perseguição aos acidentados no trabalho, incentivo 
ao conflito no interior da categoria com a contratação e privilégios concedidos a mão-de-obra 
paraibana em detrimento dos demais cearenses, para citar somente algumas. Através desta situa-
ção-limite de assassinato, busco interpretar o modo como aconteciam as relações de trabalho no 
Cotonifício Leite Barbosa, fábrica de tecidos recentemente instalada no bairro Parangaba, também 
chamada de Santa Cecília, bem como ter em vista a ideia do olhar sobre o outro: estrangeiro patrão 
por um lado, operariado (migrante), mestiço e pobre por outro. 
Desse enredo, busco também analisar através do caso Antônio Rabelo Vieira, um processo mais 
amplo em curso de construção dos direitos sociais do operariado daquela fábrica, tendo em vista a 
recente criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que apesar do termo que recebe, em 
nada estava consolidada no cotidiano das relações de trabalho: gritos, ameaças, negligência, “auto-
ritarismo” e tentativas de cisão na categoria era o que prevalecia nas relações ali estabelecidas. Para 
este intento, justifico esta pesquisa no campo da História Social do Trabalho utilizando variada 
tipologia de fontes, dentre elas, os jornais O Democrata e O Povo; processos trabalhistas e criminal; 
entrevistas; boletins e atas sindicais, dentre outros.

Vinícius de Rezende (Universidade Federal da Bahia)
• A luta de classes no cotidiano fabril: disciplina e resistência no complexo coureiro-calçadista 

de Franca (1950-1980)
O objetivo dessa comunicação é analisar as diversas formas de resistência à exploração capitalista 
desenvolvidas no chão de fábrica. Para tanto, analisei centenas de processos trabalhistas relacio-
nados à aplicação de penalidades disciplinares e à demissões por justa causa, em conjunto com 
relatos orais de trabalhadores, gestores e industriais. A partir de tal análise, foi possível verificar que 
nem sempre os capitalistas conseguiram moldar trabalhadores plenamente assíduos, disciplina-
dos e produtivos. Os diversos casos de indisciplina registrados nos processos trabalhistas e narra-
dos pelos entrevistados demonstraram que os trabalhadores não se restringiram a produzir sem 
questionar as normas internas e as ordens recebidas dos superiores hierárquicos. Ao conceber o 
espaço produtivo como um ambiente político, objetivei interpretar as brincadeiras, as brigas entre 
trabalhadores, os casos de embriaguez, o absenteísmo, a “cera”, a sabotagem, os furtos, as agressões 
a superiores hierárquicos e as paralisações coletivas da produção como expressões de uma cultura 
operária em constante elaboração, resultado da luta de classes no cotidiano de trabalho e que, 
muitas vezes, se desenvolveu de forma prosaica.

Pedro Marcos Mansour Andes (SEDUC e SEC)
• As Associações e os Sindicatos de Trabalhadores Urbanos e os movimentos grevistas na 

Manaus da “Estagnação” (1945-1967)
O presente artigo tem como objetivo apresentar e analisar o processo de atuação das principais As-
sociações e Sindicatos de trabalhadores urbanos e a organização dos principais movimentos pare-
distas realizados em Manaus durante o período denominado pela Historiografia Tradicional de De-
mocracia Populista e o início da Ditadura Militar no Brasil (1945 – 1967), este período em Manaus 
coincide com o final do último suspiro da economia gomífera após a entrada do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial e os acordos de Washington, que recolocam a borracha amazônica no mercado 
mundial devido a invasão japonesa da Malásia, porém com o fim da guerra em 1945 a borracha 
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amazônica volta a situação de ostracismo mundial. O ano de 1967, o último ano do nosso recorte, 
é marcado pela criação e instalação do Projeto Zona Franca e Distrito Industrial de Manaus. Para a 
historiografia tradicional amazonense no período do nosso recorte que vai de 1945 a 1967, a cida-
de e a região passam por um período “estagnação” econômica. Nesse sentido trazer para o debate 
historiográfico a atuação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadores urbanos de Manaus em 
um período tão conturbado da história nacional, é de fundamental importância para o processo 
de construção da história republicana do século XX em nossa cidade, tendo em vista que a História 
do Amazonas e da Amazônia ainda apresentar várias lacunas que precisam ser preenchidas com 
novas pesquisas, principalmente dando voz aos esquecidos, aos calados, aos negligenciados pela 
história oficial. Compreender a organização e a atuação dessas organizações de trabalhadores ur-
banos em Manaus, destacar suas demandas sociais, suas bandeiras de luta, entender suas disputas, 
os rachas entre essas associações e sindicatos no início dos anos 1960 e sua atuação no mundo do 
trabalho num período de ampliação e consolidação da ideologia Trabalhista Varguista com a ação 
da CLT de 1943, além de compreender as disputas ideológicas do trabalhismo varguista com os 
ideais socialistas e comunistas em uma cidade que deixou de ser a Paris dos Trópicos e se torna nes-
se período na visão dos memorialistas uma cidade provinciana e em profunda crise econômica. 
É importante destacarmos as nossas principais fontes analisadas para construção desse pequeno 
artigo foram as obras dos memorialistas da cidade de Manaus, Thiago de Mello (Manaus – Amor 
e Memória), Moacir Andrade (Manaus: Ruas, fachadas e varandas) e Jefferson Peres (Evocação de 
Manaus: como a vi ou sonhei), nessas três obras da literatura de memória de Manaus encontramos 
várias indicações sobre a cidade e, principalmente, sobre o mundo do trabalho e os trabalhadores 
urbanos de Manaus no período de 1945-1967. Também são fontes da nossa pesquisa alguns jornais 
e os estatutos dessas Associações e Sindicatos.

Pablo Francisco De Andrade Porfirio (UFPE)
• Imagens e narrativas sobre trabalhadores rurais do Nordeste do Brasil (1960 – 1963)

Este trabalho resulta de uma pesquisa realizada nos últimos dois anos como bolsista de pós-dou-
torado Junior do CNPq, na qual investiguei a repressão praticada contra os trabalhadores rurais 
no estado de Pernambuco, em 1963. Especificamente, estuda o assassinato de cinco camponeses 
na esplanada da Usina Estreliana, mortos ao reivindicarem o cumprimento de direitos trabalhis-
tas – pagamento do 13º salário - no período de intensos conflitos políticos anterior ao golpe civil 
e militar de 1964. A fotografia dos trabalhadores assassinados foi publicada, em janeiro de 1963, 
na primeira página do Diário de Pernambuco, principal jornal do estado à época. Partimos dessa 
fotografia para analisar o discurso visual produzido sobre os trabalhadores rurais em Pernambuco 
nos primeiros anos da década de 1960. Na relação entre imagem e discursos revelam-se as disputas 
políticas existentes no país, especificamente no que se refere à questão da reforma agrária e a luta 
por direitos trabalhistas. Mais ainda, as imagens produzidas e colocadas em circulação por setores 
da imprensa, nacional e internacional, criaram naquele período uma visualidade para o anticomu-
nismo difundido e aceito por parte da sociedade brasileira como chave de leitura social e política. 
Ainda sobre o discurso visual produzido sobre os trabalhadores rurais analisamos o documentá-
rio The Troubled land, produzido por uma equipe da TV NBC, dos Estados Unidos, que visitou o 
Recife e alguns engenhos da Zona da Mata Sul do estado, em 1961. O filme se propôs a registrar a 
pobreza dos trabalhadores dos canaviais e como tal situação estaria sendo utilizada por líderes de 
esquerda, como Francisco Julião, para mobilizar essas pessoas a lutarem por reforma agrária que, 
segundo o filme, poderia resultar em uma convulsão social ou mesmo uma revolução, como em 
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Cuba dois anos antes. Articulava-se a imagem do trabalhador rural de Pernambuco aos discursos 
anticomunistas da Guerra Fria, conferindo assim significado para a pobreza e as lutas daquelas 
pessoas. Assim, a fotografia dos trabalhadores assassinados publicada no Diário de Pernambuco 
em 1963 devia-se inserir nessa narrativa visual sobre os trabalhadores rurais que se construía desde 
anos anteriores. Por meio dessa perspectiva é possível compreender, por exemplo, os mecanismos 
que levaram a morte desses camponeses em janeiro de 1963 para a primeira página dos principais 
jornais de Pernambuco, classificando-a não como um assassinato, mas como a legítima defesa da 
ordem do Estado. Em outros termos, é possível identificar e analisar a rede social e política na qual 
circulavam essas imagens e que possibilitava esse tipo de violência ser narrado/apresentado como 
salvaguarda da propriedade, da ordem e do combate ao comunismo.

Sergio Martins Pereira (UFMA)
• Assalariados e autônomos: a experiência sindical dos engenheiros

Este trabalho tem como objeto uma experiência específica de sindicalismo, aquela voltada aos pro-
fissionais da engenharia. A partir da trajetória do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Mara-
nhão (SENGE-MA), observaremos um caso peculiar e complexo de formação de interesses e expe-
riências laborais, onde a ação sindical busca dar conta de uma base heterogênea de representados.
Entre as informações levantadas um dado chama a atenção: a presença de profissionais autônomos 
e pessoas jurídicas como membros ativos do sindicato. Os associados do SENGE-MA dividem-se 
entre servidores públicos (35%), empregados privados (19%), autônomos (22%), pessoa jurídica 
(17%) e aposentados (7%). Se excluirmos os aposentados, podemos agregar esses profissionais em 
dois grandes grupos: assalariados (58%) e “autônomos” (42%). Para além do caso do SEGE-MA, ob-
servamos que esta divisão entre assalariados e “autônomos” também é observada entre os atuais 
18 sindicatos filiados à Federação Nacional dos Engenheiros (FNE). Por outro lado, tal característica 
não necessariamente se reproduz no conjunto dos sindicatos de engenheiros no Brasil, como no 
caso dos sindicatos filiados à Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), onde 
se observa a hegemonia dos profissionais assalariados em sua base de representados.
No aspecto metodológico, lançaremos mão de observações sobre o perfil dos representados, aná-
lise de documentos, publicações e depoimentos de militantes sindicais. Buscamos a avaliação de 
disputas entre grupos políticos, modelos de ação sindical, gerações de militantes etc., elucidando 
também os fenômenos e processos sociais que se fazem presentes na construção de memórias e 
identidades laborais e sindicais. Ao final, propõe-se uma inserção das observações levantadas na 
discussão mais geral sobre sindicalismo, ou para o rol das análises sobre como os sindicatos, em 
diversas categorias profissionais, lidam com a atual política de “autonomização”, seja nos planos 
discursivo-ideológico ou da organização do trabalho. De modo recorrente, a figura do trabalhador, 
titulado ou não, é substituída por termos como “associados”, “colaboradores”, “autônomos”, “em-
presários de si mesmos”, entre outros.
Se o embate entre assalariados e “autônomos”, estrutural para os engenheiros e seus sindicatos, tor-
na-se cada vez mais generalizado nos discursos, nas formas de organização da produção ou, ainda, 
na construção das identidades laborais, isto torna possível a análise da experiência dos “SENGEs”, 
por mais heterogênea e permeada de conflitos internos que pareça, como uma contribuição para 
o estudo dos dilemas e das estratégias que são também experimentados por outras categorias de 
trabalhadores e seus representantes no Brasil e no mundo do trabalho como um todo.

José Roberto Franco Reis (Fundação Oswaldo Cruz)
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• Construção de Direitos na Saúde e Central Única dos Trabalhadores (CUT): encontros e 
desencontros em torno de uma ideia
Nossa proposta visa investigar os sentidos do direito à saúde construídos historicamente numa das 
centrais sindicais mais importantes do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada 
em 1983, mesmo período em que a chamada reforma sanitária que esteve na origem do Sistema 
Único de Saúde (SUS) se estrutura e ganha força no país, ou seja, o contexto de forte mobilização 
social dos anos 1970/80. O que nos chama a atenção no caso, é o fato dos estudos que se de-
bruçaram sobre o tema salientarem, de modo bastante consensual aliás, a incipiente e frágil base 
de apoio dos movimentos sindicais do período à reforma sanitária e ao SUS. Em geral, aponta-se 
apenas o papel do movimento popular pela saúde e o movimento médico, mas não o dos traba-
lhadores urbanos sindicalizados, que pouco teriam se envolvido na defesa de uma saúde pública 
universal como um direito de cidadania, por conseguinte na reforma sanitária e no SUS, de modo 
diferente do que teria ocorrido com outros sistemas de saúde públicos e universais.
As explicações para isso carecem, em boa medida, de estudos mais detalhados, podendo-se inferir 
da literatura mais geral que trata do assunto apenas algumas pistas, tais como: i) a afirmação de 
que as novas forças sindicais emergentes nos anos 70, com bases sociais e ideológicas muito diver-
sas das que o antecederam, não terem maior interesse em lutar pela saúde pública, atraídos pelo 
acesso ao ascendente mercado privado de seguros de saúde, via negociações coletivas com o pa-
tronato; ii) o peso da herança do formato corporativo de proteção social que antecedeu o INPS, o 
qual teria favorecido uma ideologia segmentada, não de solidariedade de classe, na medida em que 
separava os trabalhadores em diferentes categorias profissionais, sendo pouco favorável a defesa 
de uma política universal de saúde; iii) a própria forma de organização da assistência médica dos 
antigos IAPS que, desde seu início, teria fortalecido os vínculos dos trabalhadores com a prestação 
privada de serviços de saúde ; iv) o crescimento exponencial do setor privado de saúde, em função 
das políticas desenvolvidas pelo regime militar, favorecendo certo processo de cooptação dos tra-
balhadores à lógica privada dos seguros de saúde em detrimento da saúde pública. Indícios que, 
a nosso ver, estão a exigir uma investigação mais aprofundada que nos permita deslindar melhor 
as razões da frágil relação entre trabalhadores organizados, mobilizados e vinculados a sindicatos 
urbanos fortes e bastante atuantes no final dos anos 1970 e anos 1980 - período áureo do chamado 
novo sindicalismo e de surgimento da CUT - e o também pujante e vigoroso movimento de refor-
ma sanitária que resultou no SUS e na implantação de um sistema de saúde público e universal.

Mauro Luiz Barbosa Marques (Governo estadual do RS- Prefeitura de São Leopoldo)
• 1982: a repressão do regime cívico-militar ao movimento docente e o conteúdo da imprensa 

escrita no Rio Grande do Sul.
A partir de 1979, a categoria docente das escolas públicas estaduais no Rio Grande do Sul protago-
nizou importantes movimentos grevistas num período no qual estas eram proibidas em lei, sendo 
tais movimentos parte de um contexto nacional, pois o final da década de 1970 se destacou como 
um período de ampliação das lutas sindicais e populares. 
No caso dos movimentos docentes no Rio Grande do Sul, após duas greves vitoriosas (1979 e 
1980), a do ano de 1982 foi severamente reprimida refletindo ainda resíduos autoritários, apesar 
da propalada ‘abertura’ da época. Houve ameaça de intervenção da entidade docente e toda des-
legitimação que levou ao recuo do movimento. Este episódio se insere na relação entre Estado 
autoritário e tentativas de movimento reivindicatório, num período de expectativa de abertura 
democrática onde se demonstrou a permanência de possibilidades repressivas mesmo no ocaso 
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do período de ditadura civil-militar. É esperado perceber neste artigo esta relação entre o final do 
período autoritário e a manutenção da repressão aos movimentos sindicais, bem como do aparato 
e das características repressivas ainda presentes mesmo no ano de 1982, as quais permitiram uma 
repressão rápida e implacável por parte do regime e do arcabouço legal vigente naquele momento.

Mariana Esteves de Oliveira (UFMS)
• A legalização do absurdo: legislação, composição e intensificação das jornadas de trabalho 

docente na SEE-SP.
Na pesquisa desenvolvida no Programa de Pós Graduação em História da UFGD, em nível de dou-
torado, intitulada “Por uma história social dos professores: o docente como sujeito entre lutas, prá-
ticas e representações”, o nosso objeto de estudo é a precarização do trabalho docente na Secre-
taria Estadual de Educação de São Paulo, com ênfase nas formas pelas quais os sujeitos (docentes) 
experimentaram, historicamente, as transformações nas suas condições de trabalho. O processo 
de precarização do trabalho docente na SEE-SP fundamenta-se na tríade: salários, jornadas e con-
tratos, refletindo-se respectivamente em pauperização, intensificação do trabalho (exaustão) e ins-
tabilidade (insegurança/ competitividade), que, somados às condições cotidianas, como o alto nú-
mero de alunos por sala, indisciplina e violência, compõem um cenário conhecido como mal-estar 
docente. Todavia, vale destacar que os professores serão tratados por nossa pesquisa como sujeitos 
históricos e, ainda, em luta, e buscaremos também compreendê-las. Neste texto/comunicação, 
apresentaremos especificamente a história da legislação do trabalho docente e os dados que con-
cernem à constituição e ampliação da sua jornada de trabalho, buscando apreender ainda como os 
professores da SEE-SP vivenciam e experimentam a progressiva intensificação da carga de trabalho.
Ao analisarmos as reformas legais concernentes à ampliação da jornada, compreendemos que a 
intensificação do trabalho docente foi uma resposta progressiva e intencional por parte do Estado 
para dar conta da expansão da oferta do ensino público paulista. Na perspectiva da centralidade 
do trabalho, as consequências disso se refletem no cotidiano atribulado da rotina docente, que 
se configurou itinerante e horista, facilitando a fragmentação e des-vinculação do professor ao 
espaço e equipe de trabalho. Além disso, os resultados do trabalho do professor sofrem reveses im-
portantes na dimensão educativa. Os caminhos desse processo, contudo, são contraditórios. Isto 
é, apesar de constituir-se nitidamente como um instrumento da exploração do trabalho, levando 
o professor à fadiga física e emocional, e constituindo-se como mote das lutas dos coletivos docen-
tes, no plano individual, percebemos grande adesão dos professores à ampliação da jornada, como 
forma de diminuir os efeitos do arrocho salarial. Essa ambiguidade pode ser desvelada em debates 
e discussões de fóruns de professores, e nos instiga a buscar, nas brechas, nos desabafos acalorados, 
os rasgos sociais pelos quais as formas de opressão, operadas pela instituição, estão enraizadas nos 
próprios trabalhadores, lançando novos desafios para a classe trabalhadora contemporânea.

098. Narrativas (auto)biográficas e historiografia didática: que articulações possíveis 
no currículo escolar face às demandas do tempo presente?
Coordenação: Márcia de Almeida Gonçalves e Carmen Teresa Gabriel

Resumo: Este simpósio tem por objetivo reunir pesquisadores da área de história e do ensino de 
história cujos interesses de investigação consistem em explorar as articulações entre a produção 
do conhecimento histórico, a cultura histórica e a cultura escolar, tendo como foco a problema-
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tização dos processos de objetivação e de subjetivação inerentes à estrutura narrativa da ciência 
histórica ( RICOEUR, 1997). Interessa-nos, particularmente, a aposta na potencialidade heurística 
das reflexões sobre narrativas vivenciais – autobiografias, biografias, diários, entre outras - tendo 
em vista a compreensão das ações sociopolíticas, em meio aos jogos da linguagem, do tempo e da 
verdade, nos diferentes espaços e dimensões de elaboração e circulação do conhecimento históri-
co. Esta aposta vai ao encontro de estudos recentes que valorizam o espaço biográfico, entendido 
como um singular habitado pela pluralidade, um espaço entre a clausura e a antinomia, revelando 
a imbricação profunda entre indivíduo e sociedade (ARFUCH, 2010). Entendemos que o desafio 
político se traduz também no posicionamento teórico, com implicações na prática docente, em 
relação às lutas hegemônicas pela significação de termos, como o de “conhecimento histórico” e 
“sujeito do conhecimento” - historiador, professor e estudante desta disciplina/componente cur-
ricular. Isso significa problematizar, nos estudos históricos e nos estudos curriculares, não apenas 
o que falamos, ensinamos, aprendemos, mas também quem diz, como está dizendo, produzindo, 
ensinando, aprendendo.
Justificativa: Em nosso presente, não é por acaso que expressões como “desafio biográfico” (DOS-
SE, 2011), “epidemia biográfica” (GONÇALVES, 2009), “condição biográfica” (DELORY-MOMBER-
GER, 2012), “virada biográfica em Educação” (PASSEGI, SOUZA, VICENTINI, 2011) emergem no 
universo acadêmico para dar conta da compreensão da complexa relação entre sociedade e in-
divíduo; estrutura e agente, nos processos de subjetivação. Importa observar que, se esses termos 
reforçam a ideia de “retorno” ao indivíduo e à biografia, eles carregam igualmente críticas a de-
terminados registros biográficos por meio dos quais assistimos ao reforço de perspectivas indivi-
dualistas, e/ou de um ser estilhaçado, fragmentado, sem nenhuma possibilidade de reconstrução 
de sua singularidade como protagonista. A compreensão do sujeito contemporâneo em toda sua 
complexidade pressupõe situá-lo nos “ares de nosso tempo”, entendido aqui como uma ordem 
contingencialmente definida em torno da estruturação da desigualdade em diferentes dimensões 
sociais e políticas. Nossa “condição biográfica”, como afirma Delory-Momberger (2012), não é ape-
nas uma possibilidade do sujeito singular “tonar-se presença” (BIESTA 2013), mas também uma 
condição do sujeito assujeitar-se às novas formas de regulação social em nossa contemporanei-
dade. É a partir do reconhecimento dessa condição que podemos pensar as narrativas do eu e do 
nós como subversão e/ou controle de uma lógica cultural hegemônica. Esse tipo de reflexão é cru-
cial para não perdermos de vista as injunções políticas de nosso presente e simultaneamente não 
confundir o retorno do “indivíduo”, entendido como sujeito único e singular pela maneira como 
responde ao outro, com o retorno do individualismo normativo ou de uma celebração hierarqui-
zadora dos particularismos identitários. A potencialidade heurística de expressões como “sujeito 
biográfico” ou um “ser social singular” pode ser explorada em sua ambivalência pelos usos possíveis 
que são feitos por parte de diferentes projetos políticos e matrizes paradigmáticas disponíveis no 
cenário contemporâneo das ciências sociais. Face às demandas de conhecimento que interpelam a 
educação básica em nossa contemporaneidade, entendemos que este tipo de enfoque pode con-
tribuir para o avanço das investigações sobre os modos de articulação entre a pesquisa histórica, a 
historiografia e o ensino de história, sem cair nas armadilhas das visões dicotômicas e essencialistas.

Fernando de Araújo Penna (Universidade Federal Fluminense)
• A relação entre a agência e o tempo no ensino de história

O objetivo desta comunicação é pensar a relação entre os conceitos de “agência histórica” e de 
“tempo histórico” no ensino de história nas escolas da educação básica. Esta reflexão será base-
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ada no conceito de “ação” proposto por Hannah Arendt no livro “A condição humana” (2013) e 
no conceito de “construção social do tempo” desenvolvido por Hans Ulrich Gumbrecht no livro 
“Our Broad Present: Time and Contemporary Culture” (2014). A discussão teórica constituirá a 
perspectiva para a análise de aulas de história e a produção textual de alunos da educação básica. 
A pergunta central será: como construir a ideia da agência histórica na nossa construção social do 
tempo com um futuro fechado por ameaças?

Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Mariana de 
Oliveira Amorim (SME - RJ)
• Potencialidades das “narrativas de si” nas narrativasa da história escolar

Esta comunicação apresenta a proposta teórico-metodológica de uma pesquisa em andamento 
que busca examinar as potencialidades das “narrativas de si” de professores, em sala de aula para a 
construção do saber histórico escolar e para a produção de identidades.
Esta pesquisa é uma das vertentes de um projeto maior, intitulado Tempo presente no ensino de 
história: historiografia, cultura e didática em diferentes contextos curriculares, vinculada ao Nú-
cleo de Estudos de Currículo-NEC e ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História 
da Faculdade de Educação da UFRJ. Focalizamos em nossos estudos os saberes/práticas criados e 
mobilizados no fazer curricular, considerando as articulações com questões do tempo presente 
desenvolvidas em diversos contextos. Um dos objetivos deste projeto é compreender como são 
realizadas as explicações de professores de História que tiveram sua prática reconhecida por alu-
nos como bem sucedida. Dessa forma, trabalhamos com a categoria de “professores marcantes” 
considerando que esses sujeitos obtiveram êxito em sua prática ao conseguir propiciar uma apren-
dizagem significativa aos seus alunos. 
Os professores costumam falar sobre si mesmos em sala de aula e os alunos geralmente têm in-
teresse em conhecer a vida dos professores. Nesses momentos, muitas vezes os professores con-
seguem se aproximar mais dos alunos e também explicar, ilustrar conceitos na busca de atribuir 
sentidos aos temas trabalhados.
Desse modo, são analisadas aulas de uma professora de história do Ensino Médio, reconhecida 
como marcante por seus antigos alunos. As aulas desta professora são permeadas de relatos sobre 
sua vida que contribuem para a atribuição de sentido ao que é objeto de ensino. O exame das “nar-
rativas de si” desta professora nos permite: a) analisar a “negociação de distância” (MEYER) entre 
professora e alunos, através de técnicas argumentativas que permitem a aproximação do conteúdo 
da disciplina histórica com a “realidade” do aluno e de sua vida articuladas no tempo presente; 
b) relacionar suas histórias de vida com o ensino de valores éticos e morais; e c) examinar como 
é construída simultânea e continuamente sua identidade docente. Para tanto, nossos principais 
aportes teóricos são: RICOEUR (1997); DELORY-MOMBERGER (2012); MEYER (1998, 2007); DOS-
SE 2005,2010,2012; GABRIEL e MONTEIRO, (2014); HALL (1997), MONTEIRO e PENNA (2011); 
MONTEIRO ( 2012); MOREIRA & MACEDO (2002);

Luiza Rafaela Bezerra Sarraff
• Analisando livros didáticos: Qual a concepção de tempo histórico?

A história cultural, capitaneada por Roger Chartier e Robert Darnton, abriu para os historiadores 
novos horizontes em termos de estudos históricos. Uma das novidades foi o estudo da história do 
livro. Obviamente, o interesse pelos livros não poderia ser exclusivo a categoria da literatura e, desta 
forma, pode-se observar um crescimento de pesquisas sobre o livro didático de história. 
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Nos últimos anos estes estudos se multiplicaram e complexificaram e nos dias atuais quem se in-
teressa por livros didáticos de história possui uma vasta bibliografia disponível, porém apesar da 
quantidade extensiva de trabalhos, acreditamos que estes são um tema inesgotável. Sempre sendo 
possível encontrar um campo de análise. 
Neste ínterim, este artigo, portanto, visa analisar a forma que as narrativas históricas são constru-
ídas nos livros do Programa Nacional do Livro Didático(PNLD) do ano de 2011 focando em um 
ponto específico: a concepção de tempo histórico existente, utilizando como ferramenta teórico-
metodológica o trabalho de Reinhart Koselleck.

Adriana Soares Ralejo (Colégio e Curso Sonnart)
• Identidade autoral: quem são os autores de livros didáticos de História?

O presente trabalho tem por objetivo de trazer uma discussão inicial sobre a possibilidade de se 
configurar a existência de uma identidade de autores de livros didáticos, mais especificamente da 
disciplina História, mediante sujeitos singulares através de suas linguagens e narrativas que habi-
tam na pluralidade e demonstram a sua relação com a sociedade.
Defendo que esta categoria vai se definindo durante o processo de produção do conhecimento 
histórico escolar, veiculado através dos livros didáticos, delimitados pelas demandas e aos cons-
trangimentos do meio político e social. Podemos considerar o autor como um sujeito de seu tem-
po que possui uma subjetividade que permite com que as obras didáticas se diferenciem uma das 
outras. 
Assim como Anne-Marie Chartier (2007) considera importante que as práticas docentes sejam es-
critas e descritas por aqueles que nela atuam para reforçar e legitimar o campo que estão inseridos, 
entendo que dar a palavra aos autores de livros didáticos ajudará a valorizar o trabalho por eles 
realizado e demonstrar que o conhecimento escolar é uma produção feita por alguém. 
Através da contribuição teórica sobre a pesquisa biográfica de Delory-Momberger (2012) busco 
compreender as relações e o processo de produção e construção dos indivíduos e reciprocamente, 
a sociedade projetada por ele diante das formas de regulação social na contemporaneidade. Com-
preendendo o papel desse sujeito, entendemos o cenário político da produção do conhecimento 
histórico escolar. Não trata-se da valorização do sujeito pelo sujeito destacando sua singularidade, 
mas uma análise do contexto de produção do conhecimento histórico escolar.
Para abordar sobre a identidade autoral, utilizo as contribuições de Moreira (2007) e Andrade 
(2011) como referenciais centrais que serviram como guia para estruturar esta discussão. A partir 
de suas perspectivas sobre a identidade, utilizo grande parte de contribuições teóricas que abor-
dam sobre a formação docente para definir o lugar dessa autoria, traçando semelhanças e dife-
renças entre a prática docente e a prática autoral destacando as relações de poder envolvidas, o 
ambiente de trabalho e as interações ali estabelecidas, o público alvo, a prática e a reflexão sobre 
ela e, por fim, as possíveis relações de autonomia.
Como metodologia de análise, será investigado como os autores de livros didáticos atualmente 
publicados se apresentam em suas obras e através do meio digital (redes sociais, blogs, páginas de 
internet e currículo lattes, se houver). Esse levantamento inicial servirá para compreender o que 
esses sujeitos estão valorizando como identidade que o legitime como especialista que produz o 
livro didático. Como ele se intitula? Professor, pesquisador ou autor?

Marcella Albaine Farias da Costa (UNIRIO)
• Narrativas (auto) biográficas como aposta metodológica para pensar a interface docência/
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tecnologia
Neste trabalho, parte da pesquisa de mestrado intitulada “Currículo, História e Tecnologia: que 
articulações na formação inicial de professores?”, desenvolvida na Faculdade de Educação da UFRJ, 
procuro justificar o meu movimento de aproximação com os chamados estudos autobiográficos, 
destacando, no caso, como eles puderam contribuir para a compreensão do processo de produção 
de subjetividades de sujeitos posicionados como licenciandos de História da referida universidade, 
tendo como foco o debate tecnológico. Explico o meu contato com esses estudos, mostro a sua 
atualidade e pertinência, considerando a era atual de alta produção de “narrativas do eu” em am-
bientes online como as redes sociais, comento a incorporação desses estudos na área educacional 
e argumento sobre o termo narrativa, investindo na compreensão dos processos de construção da 
identidade narrativa docente a partir da realização de uma oficina pedagógica chamada “Narrati-
vas de si no ambiente online: trajetória profissional do docente de História”.

Viviane Grace Costa (Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEEDUC)
• CIEP Brizolão 303 Ayrton Senna na Rocinha revive memórias e conta suas Histórias

O presente artigo trata especificamente da relação entre História, Memória e Ensino de História. 
O eixo principal é uma reflexão acerca da relação entre escola e comunidade a favela da Rocinha, 
abordando os processos identitários dos alunos moradores da Rocinha, professores, funcionários 
e comunidade local. Com esse propósito, destaco como desdobramento o debate de questões 
contemporâneas em que o morador da “favela” representa o “outro” em relação à figura central 
que é o morador da “não favela”. Sustentada pelas leituras de NORA (1993), CERTEAU (2002), 
HARTOG (2006), HALL (2011), SAVIANI (2007) MONTEIRO (2011) e GABRIEL (2011), opero com 
História, Memória e Ensino de História no CIEP 303, objetivando maior compreensão da dinâmica 
e diversidade da cultura escolar constituindo o CIEP como lugar de memória (NORA, 1993). Ao 
ressignificá-lo como espaço de produção simbólica, foi possível atribuir-lhe sentidos e identificar 
marcas dos sujeitos em questão, com a possibilidade de argumentar sobre a relação entre memó-
rias e identidades dos alunos, professores e comunidade em geral, compreendendo a aproximação 
e a integração da escola com seu entorno e sua repercussão, sobre as relações estabelecidas entre 
os diferentes atores. Os habitantes da Rocinha veem todos os dias, do alto do morro, as paisagens 
que são “cartão postal” do Rio de Janeiro. Em contrapartida, vivem em lugar caracterizado pela 
ausência de infraestrutura, muitas vezes, com condições precárias de moradia e de serviços pú-
blicos básicos. Contudo, com cultura efervescente, mobilizando saberes diversos, os moradores 
trabalham ou estudam na “não favela”. Como esses sujeitos, que habitam a “não favela”, olham para 
essa paisagem chamada “Rocinha”? O quanto de “Rocinhas” existe em todos esses atores sociais? 
De que maneira a narrativa auto-biográfica (DELORY-MOMBERGER, 2012) está presente nas falas 
desses atores sociais? O quanto esses sujeitos interferiram na recontextualização da memória do 
CIEP e da Rocinha?

Fernando Perli (UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados)
• Cultura histórica em narrativas: alguns aportes para a formação docente em História

A produção de narrativas tornou-se importante recurso para se compreender experiências, traje-
tórias, formas de leituras e usos do passado que percorrem a formação de professores de História. 
Na pesquisa em Ensino de História, a produção autobiográfica de iniciantes à docência permite 
traçar escopos de cultura histórica e perceber condições sociais e culturais a partir de múltiplos lu-
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gares do fazer e ensinar História. Neste sentido, por meio de memoriais descritivos elaborados por 
alunos do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 
o presente trabalho apresenta uma análise preliminar de experiências e trajetórias discentes que 
permearam debates sobre diferentes mecanismos de apropriações e produções do conhecimento 
histórico na formação docente em História.

Diego Bruno Velasco (Prefeitura do Rio de Janeiro)
• As narrativas de História produzidas no ENEM: Quais são os sentidos de “verdade” 

mobilizados sobre a Ditadura Militar Brasileira?
Esta reflexão interage com meus estudos para a Tese de Doutorado em que faço uma análise das 
questões do ENEM e sua imbricação com a construção da noção de “verdade” dentro do currículo 
de História da Educação Básica.
Entendendo a importância que o Exame Nacional do Ensino Médio ocupa atualmente como po-
lítica curricular de acesso ao ensino superior, o presente estudo propõe analisar algumas questões 
produzidas a partir do seu período de reformulação (2009-2014). De modo mais específico, pre-
tendo investigar os itens de História que versam sobre a chamada “Ditadura Militar” (1964-1985) 
procurando compreender quais “verdades” sobre este período foram mobilizadas, fixadas e dispu-
tadas dentro das narrativas construídas nesse espaço discursivo a partir de uma análise minuciosa 
dos gabaritos, dos distratores, dos enunciados e das situações-problemas das questões seleciona-
das.
Tal escolha se justifica pelo fato do período militar ser um conteúdo bastante cobrado nas diferen-
tes avaliações de História e por ser um tema que, de certa forma, concentra as discussões em torno 
de conceitos caros à disciplina escolar História como identidade, cidadania, tempo e memória. 
Destaco ainda que o sentido de “verdade” com o qual dialogo neste trabalho associa-se com as 
concepções da Teoria Pós-Fundacional do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Segundo 
esta, todo processo de fixação de sentidos é político, visto que envolve lutas por fixações hegemô-
nicas e estabelece cortes antagônicos dentro de uma determinada cadeia de equivalências.
Simultaneamente, aproprio-me de alguns autores do campo da Teoria da História como Ricoeur, 
Hartog, Koselleck e Dosse no sentido de compreender a potencialidade do termo “tempo presen-
te”. Concordo que as narrativas produzidas em qualquer documentação curricular da área do ensi-
no de História articulam-se com as demandas do presente vivido fazendo com que as disputas pelo 
que se considera válido e / ou legitimado a ser cobrado na avaliação do ENEM alterem-se ao longo 
do tempo, havendo uma constante releitura e reapropriação do que se define provisoriamente 
enquanto verdade nessa área.
Por fim, esse artigo propõe colocar o conhecimento histórico escolar, conhecimento produzido na 
e para a escola, dentro de um patamar de maior evidência. Defendendo que este conhecimento 
apresenta uma epistemologia e uma reelaboração própria, destaco que esse texto pretende anali-
sar as demandas e as narrativas sobre o governo militar no Brasil produzidas nas questões de ENEM 
com a intenção de perceber as disputas em torno da construção dos saberes históricos escolares, 
identificando que eles estão longe de ocuparem uma posição de neutralidade. Assim sendo, a 
questão principal é: Quais narrativas de Ditadura Militar são legitimadas no ENEM?

Soraya Matos de Freitas (SEEDUC/RJ)
• Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord: Um Guia para o Congresso de Viena.

O trabalho aqui proposto passa por apresentar um personagem que pode ser guia de uma aula, 
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em um complicado momento da história europeia e americana. O Congresso de Viena – 1814/15. 
Uma biografia onde surge pontos de contato com a vida do biografado e a matéria escolar é um 
bom instrumento para compor uma aula. Apresentar situando-a no processo histórico que o bio-
grafado e o evento em questão convergem, pode ser uma forma de ressaltar a sociedade, a política 
e a economia da época, e como algumas mudanças nessas esferas afetaram a vida do biografado. 
Mais do que apenas contar a vida de uma pessoa, exaltando seus feitos, ou apontando as suas fa-
lhas o uso da biografia possibilita outra abordagem para um assunto tão denso. Em um momento 
em que o Antigo Regime já não mais poderia existir nos moldes que vigorou antes da Revolução 
Francesa, Talleyrand foi o que podemos chamar: homem de transição, entre a sociedade que se 
forjou após a Revolução e a antiga. O Congresso de Viena é um importante evento do começo do 
século XIX que influiria em muitas partes do ocidente e também da Ásia. Para o Gazeteiro que es-
crevia acerca do Congresso era o momento da Independência da Europa. Fronteiras estavam sendo 
decididas, e muito do que ali se tratou estaria na raiz de guerras futuras e devastadoras, como a 
que explodiu exatos cem anos depois, a 1ª Guerra. Para as partes coloniais foi um momento crucial, 
principalmente para um dos alicerces do sistema colonial: a escravidão. A Inglaterra pressionada, 
pelo fim do tráfico de escravos, Espanha e Portugal não estavam entre as quatro potencias que 
negociavam diretamente, e pelas manhas e artimanhas de Talleyrand, passaram a mesa de nego-
ciações. Sintetizar tamanha importância em curtas aulas do Ensino médio, por vezes é muito difícil, 
assim propondo um personagem como guia, poderíamos fazer com que os alunos mais do que 
aprender sobre um evento que tem importância em quatro continentes, possam entender como 
funcionava a sociedade da época. Por exemplo, A toilette era aberta a um seleto grupo. Assim o 
barbear, pentear, vestir, se lavar era de certa forma público. O que nos tempos de hoje é impensável. 
Além disso, podemos pontuar outra face do Congresso que, talvez, auxilie nesse objetivo de não 
só entender a política que se fez, como as ligações sociais: ... muitas pessoas foram a Viena naquela 
ocasião, pelo único motivo de ser essa a moda... Mau grado aquele Congresso parecesse ter como 
principal preocupação os divertimento, não se deixava, na realidade, de trabalhar. A moda e a 
diversão interessantes pontos. A proposta dessa apresentação passa por elaborar uma aula que 
tenha como tema O Congresso de Viena e como guia Talleyrand. Propondo que a História e a bio-
grafia sejam unidas em uma aula diferenciada sobre a Revolução.

Marcus Leonardo Bomfim Martins (Universidade Federal do Rio de Janeiro / SEEDUC)
• Narrativas de Rio de Janeiro nas provas de História do Saerjinho

O presente trabalho situa-se no contexto da pesquisa que estou desenvolvendo em nível de dou-
torado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro 
(PPGE/UFRJ) que tem como objetivo principal analisar os fluxos de sentidos de Rio de Janeiro nas 
narrativas da história nacional fixadas nas provas de História do Saerjinho. Entendendo esta avalia-
ção oficial da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) como texto curri-
cular que legitima determinado conhecimento histórico, e apropriando-me da ideia de que a estru-
tura narrativa é inerente à produção desse conhecimento (RICOEUR, 1997), interessa-me explorar 
que narrativas de Rio de Janeiro têm sido hegemonizadas em uma avaliação produzida no âmbito 
do governo do estado do Rio de Janeiro e, portanto, validadas para serem ensinadas nas escolas da 
rede pública fluminense. Tendo como referência os estudos de Laclau (2011) sobre universalismos 
e particularismos, levanto algumas questões que considero pertinentes de serem exploradas nesta 
pesquisa: a História do Rio de Janeiro que circula nas salas de aula deste estado tem sido objeto de 
uma operação metonímica que a toma como História do Brasil, ao menos durante o período em 
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que a foi capital federal? Ou elas têm sido narradas de forma isoladas uma da outra? E no período 
posterior a 1960, que narrativas históricas têm sido fixadas nessa tensão particular (Rio de Janeiro) 
e universal (Brasil) participando do jogo político das fixações identitárias de ser carioca e ser flumi-
nense? A tensão universal (Rio de Janeiro – estado) e particular (Rio de Janeiro – cidade) se faz pre-
sente? Se sim, de que forma? Com estas questões tenciono problematizar a produção do discurso 
historiográfico escolar sobre o Rio de Janeiro no contexto das relações entre Currículo e Avaliação.

Patricia Bastos de Azevedo (UFRRJ)
• Tornar-se professor de História: narrativas dos alunos da graduação de História Parfor/

UFRRJ sobre as práticas de letramento
O Plano Nacional de Formação de Professores de Professores da Educação Básica – PARFOR – foi 
criado pelo Governo Federal para atender o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Implantado 
em regime de colaboração entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, 
Estados, Municípios, Distrito Federal e as Instituições de Ensino Superior. 
O PARFOR trouxe consigo um perfil de professores/alunos que possuem marcas identitárias e sa-
beres acumulados ao longo de suas vidas profissionais sobre práticas de letramento. Eles possuem 
pretensões, concepções e validades relativas as práticas de oralidade, leitura e escrita no processo 
de ensino-aprendizagem. Durante a formação na graduação essas pretensões são questionas, mas 
também tensionam as tradições letradas constituídas na Universidade.
As práticas pedagógicas no âmbito acadêmico nas Ciências Humanas são marcadas pela oralida-
de, leitura e escrita, isto é, práticas de letramento que ao longo do tempo se constituíram como 
legítimas e válidas na difusão do conhecimento produzido na Universidade e na formação por ela 
efetivada.
Compreendemos que a formação de professores se caracteriza como um lugar de transmissão e 
consolidação de múltiplas práticas. Difusão e manutenção que podem promover a emancipação 
de indivíduos e grupos sociais, ou agravar as concepções, entre elas a de letramento de caráter eli-
tista e excludente, configurando-se como um instrumento de manutenção do status quo.
Nosso artigo busca compreender através das narrativas dos alunos as tensões e disputas políticas 
que existem nas práticas letradas que se constituem na formação do professor de História, na tur-
ma do PARFOR do Instituto Multidisciplinar de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Maria Perpétua Baptista Domingues (SEEDUC)
• Narrativas indígenas nos livros didáticos de História: articulações com as demandas 

contemporâneas
O presente trabalho, resultado parcial da pesquisa em curso no âmbito do mestrado realizado na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem como foco o ensino 
de história indígena nas escolas brasileiras e busca problematizar a produção curricular a partir da 
análise da tensão entre particularismos e universalismos, indivíduo e sociedade, em meio às dispu-
tas incessantes pela afirmação de significados acerca do conhecimento histórico escolar validado 
e legitimado para ser ensinado e aprendido na educação básica. Na interface pesquisa histórica, 
historiografia e ensino de história, focalizamos aqui os efeitos das demandas de direito formula-
das pelos movimentos indígenas no Brasil nos currículos de história da educação básica em nossa 
contemporaneidade. Entendemos que a ausência e/ou secundarização da temática indígena nas 
narrativas da História do Brasil produzidas e hegemonizadas nos textos curriculares contemporâ-
neos fazem parte de estratégias discursivas mobilizadas pelos processos de identificação que se 
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pretende investir no âmbito do ensino de história. Foram selecionados como empiria exercícios de 
História do Brasil de uma coleção de livros didáticos bem avaliada pelo PNLD História para o Ensi-
no Médio em suas três edições (2008, 2011, 2015). Por este recorte empírico buscaremos entrar no 
debate que se refere ao indígena como sujeito histórico e às demandas identitárias que interpelam 
a educação em nosso presente. A análise procurou extrapolar a linguagem da denúncia e visões 
essencializadas ou dicotômicas, considerando os diferentes processos que se manifestam tanto em 
termos das perspectivas historiográficas hegemonizadas quanto de seleção dos conteúdos priori-
zados pela tradição disciplinar em História.

Cristiane Mare da Silva (Pontíficia Universidade Católica de São Paulo)
• Entre a História e a Literatura: a biografia como documento

A presente comunicação é fruto de minha pesquisa de mestrado, realizada na PUC/SP, na área de 
concentração de História Social, intitulada A Poética Da Esperança: Um Estudo Sobre Os Sentidos 
Políticos Dos Discursos e Memórias De Nelson Mandela. O líder sul africano nos inspira, na medida 
em que seus discursos, e ressignificação da tradição advém da elaboração de suas experiências e 
na repercussão que provocam. Ele não se configura como ator político simplesmente como uma 
negação aos costumes ocidentais, porém pelo empoderamento da realeza e tradições a qual per-
tence, e do qual forjou seus principais valores. Neste trabalho, como parte da busca destas expe-
riências, focou-se no estudo de biografias publicadas, tornadas documentos, que podem nos dar 
pistas de como Nelson Mandela, transformou-se em peça chave na travessia política do Regime do 
Apartheid para a Democracia em seu país. No encontro 
a História e a literatura, contamos com produções de Vavy Pacheco Borges, Angela de Castro Go-
mes e, Sabina Loriga para nos auxiliar nestas discussões.

Fabiana Santos da Silva (UNIOESTE)
• Escravizado, mas não subjugado: a autobiografia de Mahommah Gardo Baquaqua

Nascido na África no início do século XIX, Mahommah Gardo Baquaqua foi um jovem negro e au-
tor de uma autobiografia que relata momentos difíceis passados sob a condição de escravo. Após 
ser sequestrado, foi submetido à escravidão na sua terra natal e logo em seguida trazido para o 
Brasil. Chegando em Nova Iorque, recebeu o apoio de abolicionistas e fugiu para o Haiti.
A partir da biografia de Baquaqua como objeto de estudo, este artigo tem como problema identifi-
car de que forma o relato desse jovem africano pode contribuir na discussão teórica que houve en-
tre o psiquiatra martinicano Frantz Fanon (na obra Pele negra, máscaras brancas) e o psicanalista 
francês Octave Mannoni (na obra Psychologie de la colonisation), a respeito do suposto complexo 
de inferioridade entre sociedades negras. 
A intenção desse texto é fazer um contraponto à concepção de que os negros foram passivos à 
escravidão a que lhes foram impostas. Documentos como a biografia de Baquaqua são capazes de 
incitar uma produção bibliográfica que procura absorver e dar espaço ao olhar da cultura negra, 
há muito tempo protelado.

Michele Rossoni Rosa (Prefeitura de Porto Alegre)
• Professores, acervos e experiências de investigação histórica na Educação Básica: 

considerações sobre o uso de fontes documentais digitais
Este trabalho aborda a utilização de fontes documentais provenientes de acervos digitais em ativi-
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dades de investigação histórica na Educação Básica, e busca discutir elementos que atuam como 
entraves ou como facilitadores no processo de integração de recursos tecnológicos disponíveis às 
práticas docentes. Inicialmente, é discutido o papel atribuído atualmente ao uso de fontes docu-
mentais nas atividades de ensino, num contexto de resgate do caráter investigativo e interpretativo 
no universo da “história ensinada”, bem como a situação da informatização das escolas e a dis-
ponibilidade de acervos digitais. Observa-se que, embora existam referenciais teóricos indicando 
vantagens específicas na utilização de fontes documentais, gigantescos acervos digitais disponíveis 
e acesso, mesmo que reduzido, a computadores e internet nas escolas, tais elementos ainda não 
foram capazes de influenciar, de forma significativa, a realidade das aulas de história. A seguir, são 
apontados fatores gerais que dificultam o uso de fontes documentais digitais e, mais especifica-
mente, são discutidas questões relativas às estruturas de multimídia oferecidas por museus, biblio-
tecas e arquivos, e à localização e seleção de fontes, a partir de demandas docentes recorrentes. O 
tamanho dos acervos e a diversidade dos materiais, das formas de acesso e formatos disponíveis 
representam desafios importantes no trabalho de incorporação de fontes documentais nas ativi-
dades de ensino. Além disso, são comuns as incertezas sobre como conduzir os estudantes no tra-
balho de investigação, e parecem predominar, ainda, usos conservadores de fontes, nos quais elas 
acabam cumprindo apenas os papéis de “ilustrar” ou “comprovar” o que está sendo lido ou dito. 
Por fim, são apresentados alguns exemplos de plataformas que oferecem interfaces de utilização 
desenvolvidas especificamente para professores da Educação Básica, com orientações, sugestões e 
ferramentas que objetivam mediar as interações dos docentes com os acervos, e que podem indi-
car caminhos viáveis para o efetivo trabalho com fontes documentais nas escolas.

Ana Maria da Mata Almeida (UFPI)
• Os desafios e as perspectivas da formação dos professores de História do Estado do Piauí e os 

impactos na prática pedagógica.
Com a abertura democrática do Brasil a partir dos anos de 1980 e a consequente vinculação das 
políticas públicas dos anos de 1990 aos modelos ditos neoliberais, viu-se no país surgirem nichos 
de comercialização da educação em todos os seus níveis. Esse processo vinculou propostas e nor-
mativas que intentavam melhorar o ensino de história e potencializar a formação dos professores 
de história para o ensino fundamental e médio. Neste sentido é que o presente o artigo, a partir 
das memórias e relatos orais dos professores de história busca refletir a temática respeitante à for-
mação inicial e continuada no estado do Piauí, analisando a contribuição da formação docente e 
as relações que os professores de história estabelecem entre a sua formação docente e sua prática 
pedagógica.

Carla Silvino de Oliveira (Universidade Federal do Piauí - UFPI)
• Formação do historiador e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

aplicadas ao ensino e a pesquisa.
O historiador contemporâneo enfrenta o desafio de integrar as tecnologias digitais da informação 
e comunicação às práticas de ensino e pesquisa. O crescente número de arquivos digitais, sites 
de compartilhamentos de fontes históricas, ambientes virtuais e objetos de aprendizagem, entre 
outras ferramentas colaborativas e interativas da web 2.0, requerem do historiador habilidades e 
atitudes profissionais para produção do conhecimento no contexto atual da era digital. A pesquisa 
teve como objetivo principal analisar a formação do historiador para a utilização das tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC) aplicadas ao ensino e a pesquisa. Discutimos os de-
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safios da produção e circulação do conhecimento (LEVY, 1993), a colaboratividade e interativi-
dade nos processos de pesquisa e ensino (PALLOFF,2006); (SILVA, 2003); (WARSCHAUER, 2006), 
as potencialidades do uso da internet (CASTELLS, 2003) e a formação docente (TARDIF, 2002); 
(CAIMI, 2008); (GOODSON, 2007). Analisamos as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação 
em História (2001;2002) e Formação de docentes para educação básica (2002;2004;2005) no que 
condiz a formação do historiador para utilização das tecnologias digitais de informação e comu-
nicação (TDIC) nas práticas do ensino e da pesquisa. O resultado foi articulado ao Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Piauí, campus Picos 
(2008). Concluímos que há um descompasso entre a legislação e as necessidades da formação do 
historiador na era digital e lacunas entre o currículo prescritivo e as práticas profissionais. A pes-
quisa propõe mudanças que atendam as demandas contemporâneas, integração das tecnologias 
digitais ao currículo, tais como: produção e utilização das fontes históricas em repositórios virtuais; 
gerenciamento de espaços virtuais de memórias – virtualização dos museus e arquivos e na criação 
e utilização de ambientes e objetos de aprendizagem virtual.

Carlos Eduardo Ströher (Rede pública de ensino do Rio Grande do Sul)
• Historiador pesquisador e professor de História: sujeitos em desarmonia?

O pensamento hermético produzido pelos historiadores dentro das universidades trouxe conse-
quências culturais que levaram a uma divisão social do trabalho dentro da área da História: a pes-
quisa e a produção do conhecimento histórico, sob responsabilidade dos historiadores, sobretudo 
bacharéis, a maioria professores do ensino superior; e a docência e a reprodução do conhecimento, 
sob cargo dos professores licenciados em História. Essa diferença de status, em que o pesquisador 
realizaria o trabalho considerado refinado e específico e o professor executaria uma função manu-
al, menos nobre e significante, impregnou-se nos discursos históricos e educacionais ao longo do 
último século. 
A proposta desta apresentação é investigar os caminhos percorridos por pesquisadores e profes-
sores no âmbito da História, buscando identificar pontos de cisão e de aproximação do fazer dos 
historiadores. Face às demandas das políticas públicas que exigem uma interlocução cada vez mais 
intensa entre instituições universitárias e escolares, é fundamental compreender a necessidade de 
articular os saberes acadêmicos aos fazeres educacionais.

Débora Ribeiro (CMEI Santa Cruz)
• A lei nº10. 639/03: Impasses e avanços para (e através de) sua implementação

A Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
9.394/96, inserindo os artigos 26-A, 79-A e 79-B, tornando obrigatório o ensino sobre História e Cul-
tura Afro-brasileira. Os conteúdos deverão incluir o “estudo da História da África e dos Africanos, 
a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à His-
tória do Brasil”, que deverão ocorrer em todo o âmbito do currículo escolar, mas preferencialmente 
nas disciplinas de História, Língua Portuguesa e Literatura e Educação Artística. O calendário es-
colar também passou a incluir o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”.

Isabel Cristina Hentz (Instituto Federal Catarinense - Câmpus Luzerna)
• História Temática como proposta curricular: dificuldades e possibilidades
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), os PCNEM+ e as Orienta-
ções Curriculares para o Ensino Médio da disciplina de História sugerem a organização curricular 
desta disciplina com base na proposta da História Temática. No entanto, quando analisamos o 
Guia do Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio de 2015, percebemos que das 19 
coleções aprovadas, 15 organizam o conteúdo de forma cronológica e apenas três de forma temáti-
ca. Como entender este vácuo entre o que orientam os documentos nacionais e os livros didáticos 
que chegam para o professor na escola e que, muitas vezes, servem de guia para a construção do 
currículo escolar? Sobre a organização curricular, os documentos citados também propõem que o 
professor seja agente de sua própria prática, elaborando um currículo para esta disciplina adequa-
do ao público com o qual trabalha. Porém, em grande parte das escolas brasileiras não se viabiliza 
essa construção, já que os professores não possuem as condições de trabalho para tanto. Vale 
lembrar que apenas em 2008 foi aprovada a lei do piso salarial para os profissionais do magistério 
público da educação básica, instituindo o mínimo de um terço da carga horária docente para ativi-
dades de planejamento e estudo, reinvindicação antiga da categoria. A Rede Federal de Ensino, em 
especial os Institutos Federais, possuem um regime de trabalho docente diferenciado da maioria 
das escolas brasileiras: professores com dedicação exclusiva e carga horária reduzida em sala de 
aula, quando comparada com a dos professores das redes estaduais e municipais. Nesse sentido, 
os Institutos Federais podem se constituir em “laboratórios curriculares”, uma vez que os profes-
sores possuem autonomia para a construção e reelaboração dos currículos de suas disciplinas e 
condições de trabalho que lhes permitem analisar o currículo instituído e propor novas experiên-
cias curriculares. O presente artigo tem por objetivo refletir sobre as dificuldades e possibilidades 
de implementação da proposta curricular da História Temática no Ensino Médio, com base na 
análise da elaboração e implementação do currículo da disciplina de História no Instituto Federal 
Catarinense Câmpus Luzerna. Para isso, serão analisados os PCNEM, os PCNEM+, as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio em comparação com o Guia do PNLD para o Ensino Médio de 
2015. Além disso, será analisado o currículo da disciplina de História dos cursos de Ensino Médio 
Integrado do Instituto Federal Catarinense Câmpus Luzerna, como uma possibilidade de proposta 
de currículo de História Temática.

Natanael Vaz Sampaio Junior (Secretaria Estadual de Educação)
• Cultura popular, esporte e currículo: reminiscências dos professores de Educação Física.

Nesse ensaio, abordamos aspectos referentes de cultura popular, em especial, jogos e brincadeiras, 
bem como, o esporte, na tentativa de percebermos influências desses elementos da cultura corpo-
ral, disseminados no âmbito da sociedade baiana e, especificamente, no currículo escolar, a partir 
das lembranças dos professores de Educação Física. Para esse ensaio, utilizamos da História Oral 
de vida enquanto procedimento que possibilitou o acesso à oralidade e a memória, obtidas atra-
vés de entrevistas gravadas, com a utilização de gravações eletrônicas, onde buscamos captar as 
trajetórias que são históricas e pessoais de cada entrevistado. Para tanto, delimitamos uma baliza 
cronológica, envolvendo apenas os professores com formação profissional a partir da década de 
1990, por percebermos que tal período, se caracterizou na Bahia, em período de grande expansão 
do número de Cursos de Licenciatura em Educação Física e, consequentemente, de profissionais 
com tal formação em efetiva regência na carreira do magistério público estadual, facilitando a de-
finição do universo a ser pesquisado, construindo uma visão mais subjetiva das experiências narra-
das. Das entrevistas realizadas, utilizamos apenas nesse estudo as narrativas de quatro profissionais, 
residentes no município de Jequié/Bahia, servindo como lócus de nossa pesquisa. A partir dessas 
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narrativas, elegemos categorias pautadas na compreensão de memória social e coletiva enquan-
to provável recurso de análise, nos possibilitando interpretá-las, enriquecendo o diálogo entre as 
fontes orais e a literatura. Das categorias analisadas, o esporte assume posição de destaque em 
todas as narrativas, e como elemento que influenciou o currículo de Educação Física durante a fase 
escolar dos entrevistados. A frequência com que o esporte surge nas narrativas, distinguindo-o dos 
jogos e brincadeiras enfatizadas no início de ciclo de socialização e escolarização, e a compreensão 
que dele fizeram, tem demonstrado a importância do esporte enquanto um dos fenômenos sociais 
de grande relevância da modernidade. Nesse sentido, esse ensaio tem por objetivo, considerar os 
aspectos que nortearão o uso dos elementos da cultura corporal nos currículos do passado em 
favor da continuidade de reflexões das politicas curriculares, no presente.

Sandra Aparecida Marchi (Prefeitura Municipal e UFSM)
• Por um ensino de várias cores: formação de professores à luz da História e cultura afro-

brasileira e africana 
O presente trabalho busca provocar discussões no sentido de analisar, refletir, problematizar e im-
plementar na formação continuada dos professores de Educação Infantil(pois políticas de ações 
afirmativas devem ser desenvolvidas desde a mais tenra idade),e séries finais (especificamente do 
componente curricular História) do município de Giruá, a educação das relações étnico-raciais. A 
Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana na Educação Básica, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico Raciais, buscaram traçar orientações curriculares nacionais para os diversos níveis 
da educação brasileira. A formação prevista em lei deve instrumentalizar os professores para que 
estes venham a desenvolver em sala de aula conteúdos, metodologias e práticas que contemplem 
a história e cultura do negro, difundindo conhecimentos base do que vem a contemplar a cultura 
africana e afro-brasileira. A referência metodológica baseia-se em estudos bibliográficos e análise 
documental. O investimento na formação continuada dos professores dos níveis de educação aten-
didos pelo sistema municipal de ensino é de suma importância, visando dessa forma oportunizar 
experiências, atualização, mudança de paradigmas e o efetivo cumprimento da Lei nº 10.639/2003.

099. Narrativas de florestas e cidades amazônicas: patrimônios, histórias e 
literaturas em trânsitos orais, escritos e visuais
Coordenação: Tânia Mara Rezende Machado e Gerson Rodrigues de Albuquerque

Resumo: A proposta deste Simpósio Temático tem como foco discutir os múltiplos aspectos rela-
cionados aos patrimônios, histórias e literaturas das Amazônias e Pan-Amazônia. No entrecruza-
mento cultura-natureza/natureza-cultura estão pontuados os eixos articuladores da perspectiva 
que norteia essa proposta de ambiente de reflexões. Neste sentido, busca-se congregar os mais 
diversos discursos, escritas, abordagens e áreas do conhecimento em que seus atores e autores 
transitam, dialogam e tecem impressões a partir de suas específicas abordagens. As dimensões 
espaciais em foco devem transitar pelos diferentes aspectos do urbano e do rural, de cidades e flo-
restas, da cultura e da natureza, das mobilidades e suas permanências, imaginários e “realidades”, 
que devem ser pensados em suas fronteiras fluidas e em permanentes diálogos, conflitos, usos, 
desusos, heranças e incorporações. Desse modo, intenta-se aproximar tanto as universidades e 
pesquisadores de distintos territórios amazônicos, quanto outras vozes externas a eles, pautadas 
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pelas questões do tempo presente para, entre as persistentes criações, recriações e incorporações 
vividas pelo patrimônio material e imaterial das populações de tradições orais, rurais e ribeirinhas 
amazônicas, pontuar estratégias de valorização de estudos e publicações articuladoras dos saberes 
e vozes de distintos sujeitos sociais, tradicionalmente silenciados no âmbito de uma historiografia 
de caráter amazonialista.
Justificativa: A escrita do conhecimento acerca de patrimônios, histórias e literaturas gestadas 
no ventre de culturas Amazônicas e Pan-Amazônicas pode ganhar consistentes fios em trabalhos 
acadêmicos, cujo foco versa por diálogos com documentos orais, escritos e visuais. Situadas em 
tempos e contextos a agregar temporalidades e espacialidades, tradições e modernidades, locali-
dades e globalidades, essas linguagens permitem leituras capazes de adentrar variados ambientes, 
onde populações locais ou em deslocamentos inscrevem, em seus enfretamentos cotidianos, todo 
um modo de vida e de luta, representados em patrimônios materiais, imateriais, afetivos, práticas 
de trabalho, religiosidades, sociabilidades que exigem e forjam a construção de projetos sociais 
alternativos para defender suas existências. Em relações quase sempre desiguais, grupos nativos 
e diaspóricos, misturando-se em diferentes tempos e espaços nas florestas e cidades das muitas 
Amazônias, desde há muito, encontram-se e se confrontam com epistemologias eurocentradas, 
defendendo, em meio às tensões e conflitos presentes nos contatos e intercâmbios culturais, inte-
resses e necessidades orientadas por cosmologias esquadrinhadas em seus universos culturais. Os 
diálogos e estudos de diferentes pesquisadores dos mundos amazônicos vêm procurando colocar 
em evidência práticas culturais e modos de vida gestados em condições peculiares de relação cul-
tura-natureza. A partir desses estudos procuramos definir as noções de patrimônios, histórias e 
literaturas que tematizam este simpósio.
Patrimônios porque parte da noção própria daquilo que é essencial para a compreensão das cul-
turas amazônicas, a partir das quais homem e “mundo natural” (THOMAS, 2010) se misturam por 
entre rios, cidades, florestas, serras, vales e as altitudes andinas culturalizando-se ou naturalizando-
se na produção de saberes e viveres, crenças, línguas e tudo o que faz parte da produção de hu-
manidades, na perspectiva do tangível e do intangível. Histórias porque tecidas secularmente num 
mundo marcado pelo tempo da grafia e da pena do colonizador (CERTEAU, 1982) que traduz e é 
traduzida pelo corpo do colonizado (PRATT, 1999). Mas também por temporalidades geológicas e 
naturais que produzem outras perspectivas a constituir o ritmo da vida, produzido performances, 
percussões, oralidades impossíveis de serem traduzidas pelas letras brancas. Literaturas porque 
tempo e espaço não perduram à margem de narrativas (RICOEUR, 2011), mas entranhadas como 
dimensão ontológica de sua própria existência. Para além dessa percepção porque ficção e história 
se articulam como parte da própria “invenção” (GONDIM, 1994) de uma Amazônia singularizada 
e a-histórica, impregnada de sedentarismo, que é cotidianamente desafiada pela errância (GLIS-
SANT, 2005) de “corpos inabitáveis” (VILELA, 2001), pelas falas do intraduzível que somente ganha 
sentido como parte dos símbolos, desenhos, gestos, cores, odores, saberes, sabores e espirituali-
dades que se deslocam incessantemente não somente pelas diásporas (HALL, 2003) oriundas dos 
contatos étnicos, linguísticos e culturais, mas da própria condição de ser, viver e produzir os espa-
ços e tempos amazônicos e pan-amazônicos. Nessa direção, a relevância deste Simpósio consiste 
na premissa dele estar norteado pelo princípio de correlacionar práticas investigativas em torno de 
dinâmicas de vida em florestas e cidades amazônicas, pontuando suas semelhanças e diferenças, 
com o compromisso político e a responsabilidade social na defesa do direito à vida, à história, à 
memória, ao patrimônio e à cidadania das gentes que vivem nas Amazônias. Constitui-se, portan-
to, em mais um espaço de afirmação do caráter indissociável entre teoria e prática, academia e 
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sociedade, razão pela qual pesquisadores envolvidos com temáticas do plural e complexo mundo 
amazônico estão convidados a filiarem-se a este movimento de diálogo, socialização e reflexão de 
escritas sobre diferentes formas de patrimônios, histórias e literatura.

Geórgia Pereira Lima (Universidade Federal do Acre)
• “Brasivianos”: culturas fronteiras e identidade

O estudo das diásporas de famílias seringueiras no entre–fronteiras da Amazônia Sul-Ocidental-
-Acre (Brasil) e o Departamento de Pando (Bolívia), como parte da conjuntura do deslocamento 
de trabalhadores brasileiros, chamados de “brasivianos”, para os seringais bolivianos a partir do 
processo de internacionalização dos conflitos sócio–agrários do Brasil, particularmente da Ama-
zônia, na década de 1980, mostra que esses sujeitos ao atravessar a fronteira nessas condições não 
apresentam apenas ser um estrangeiro, mas um “sem-direitos”. Dessa forma, as trajetórias nar-
radas pela comunidade “brasiviana”, pesquisa de campo (2011 a 2013), permitiram reconhecer 
as representações sobre os conceitos de cultura, fronteira e identidade elaborados por esses ho-
mens e mulheres que amordaçados ou não pelo “silêncio” em razão das implicações geopolíticas, 
econômicas, sociais e culturais realizaram uma experiência de vida no trânsito entre–espaços de 
fronteiras latinas. Assim, a diversidade cultural e histórica como locus implica pensar as diferenças, 
mas também as trocas e negociações culturais. Portanto, os entre–lugares fronteiriços dos rios 
Abunã e Acre localizam os chamados “brasivianos” na primeira década do século XXI como um 
campo de possibilidades que permitem analisar as temporalidades dos encontros e desencontros 
das experiências constituídas ao longo da história entre brasileiros e bolivianos nesses espaços in-
teramericanos amazônicos.

Marta Valéria de Lima (UNIR)
• A Umbanda em Rondônia

Este texto discute o processo de umbandização na região amazônica e a relação deste com o declí-
nio do Tambor de Mina, uma religião do universo afro-amazônico que até a década de 1970 deti-
nha a hegemonia no campo das religiões afro-brasileiras de Rondônia. Para tanto se tomou como 
objeto de investigação a história da inserção e expansão da Umbanda nesse território e a conexão 
da mesma com a política partidária. Reconstituiu-se a história do Terreiro de São Sebastião e a re-
lação deste com a fundação da Federação Espírita Umbandista de Rondônia - FEUR. Constatou-se 
que os projetos de integração nacional e as políticas desenvolvimentistas do Governo Federal con-
tribuíram para a inserção da Umbanda na região; que a fundação do Terreiro de São Sebastião e da 
FEUR foi decisiva para a difusão da Umbanda e também do Candomblé; e que as crises sucessórias 
dos terreiros de Tambor de Mina cooperaram para a inserção social da Umbanda, mas que o novo 
modelo preservou rituais do Tambor de Mina o que favoreceu a sua popularização.

Altaíza Liane Marinho
• Dez anos no Amazonas (1897-1907): “Imagens” e “representações” de um imaginário social 

da Amazônia
O artigo intitulado “Dez anos no Amazonas (1897-1907): “Imagens” e “representações” de um ima-
ginário social da Amazônia” têm como corpus de análise as narrativas de Alfredo Lustosa Cabral 
em seu livro “Dez anos no Amazonas (1897-1907): Memória de um sertanejo nordestino emigrado 
àquelas paragens em fins do século passado” (1984). A abordagem de suas narrativas é entrela-
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çada por diversas histórias, causos e relatos vividos pelo autor, constituídos pelo discurso de um 
lugar “inferior”, “vazio” e “não civilizado”. Discurso este, que brota exatamente das representações 
produzidas/reproduzidas pelos escritos históricos, bem como, escritos literários e científicos, que 
concomitantemente, têm a intenção de afirmar/reafirmar um estereótipo, permeado por “ima-
gens” e “representações” de crianças, mulheres e homens amazônicos. O objetivo é problematizar 
a partir destas narrativas, propondo uma reflexão sobre o “olhar” lançado a Amazônia e uma rein-
terpretação das memórias narradas por Alfredo Lustosa Cabral, ao longo destes dez anos na Ama-
zônia. Para isto, dialogaremos com Raymond Williams (1979), e Roger Chartier (1988), no intuito 
de compreender “jogo” que permeia a configuração das representações que nomeiam, constroem 
e reconstroem uma “realidade” social.

Iza Vanesa Pedroso de Freitas Guimarães (Universidade Federal do Amapá)
• Na Planície Amazônica (1926): De “... humilde oferenda intelectual da radiosa Amazônia” a 

experimento renovador da literatura regional
O objetivo deste trabalho é analisar a obra Na Planície Amazônica (1926) do jornalista e escritor 
paraense Raymundo Moraes (1872-1941). Esse livro teve três edições diferentes no mesmo ano de 
lançamento e apesar de ter rendido ao autor um prêmio da Academia Brasileira de Letras (ABL) 
e ter sido adotado como manual na instrução pública dos estados do Amazonas e Pará, ainda é 
pouco conhecido e estudado. Trata-se de referência historiográfica indispensável para compre-
ender como ocorreu o processo de “reconhecimento” do território amazônico, de suas paisagens 
natural e humana nos anos de 1920. Nos ensaios reunidos no livro, através de representações como 
homem/natureza, natureza/civilização e raça/nação, é possível perceber como se construíram os 
vários sentidos para a Amazônia no contexto do modernismo na floresta e como esse imaginário 
sobre a região se difundiu no Brasil na primeira metade do século XX.

Eliane Miranda Costa (SEDUC/PA)
• Patrimônio arqueológico e memória: reflexões sobre a construção da identidade no rio 

Mapua, Marajó, Pa/Brasil
O texto tem como foco de discussão as memórias de um morador do rio Mapuá, região do muni-
cípio de Breves, no Arquipélago do Marajó. Dentre os vários temas narrado por este morador, des-
tacam-se: patrimônio arqueológico, práticas de cura, tesouros enterrados e vida pessoal (identida-
de), os quais serão analisados no presente texto. A discussão proposta vislumbra refletir acerca das 
dimensões simbólicas desses elementos por meio da relação identificada na narrativa do citado 
morador com o tempo e o espaço no Mapuá na interface com a abordagem teórica. Metodologi-
camente, trata-se de um texto que analisa uma narrativa oral com base em autores como: Bezerra 
(2009; 2011), Bosi (1999), Gonçalves (2009), Lowenthal (1998), Nora (1993), entre outros. As refle-
xões e análises engendradas permitem argumentar que se faz necessário pensar os elementos em 
destaque como instrumentos culturalmente construídos que, em geral, contribuem para revelar e 
conhecer aspectos dos diferentes modos vida presentes no contexto das realidades específicas do 
Arquipélago do Marajó.

Joel Pantoja da Silva (Universidade Federal do Pará (UFPA))
• Pela lente da série “Brasil: céu e inferno” Ritos de partida e retorno em narrativas midiáticas 

na Amazônia Marajoara
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A descoberta do Novo Mundo – a América, depois do deslocamento dos colonizadores europeus 
da Ásia e África para o continente americano, construiu narrativas da alteridade com representa-
ções e interpretações etnocêntricas, voltando-se para uma visão edênica e infernal sobre a natu-
reza e a humanidade dos povos conquistados. Neste artigo, discutimos como a mídia televisiva 
edita e reproduz, contemporaneamente, esse paraíso terrestre ora visto como céu, ora identificado 
com o inferno no cenário brasileiro, com destaque para a região amazônica, mais precisamente no 
município de Melgaço – Marajó das Florestas-PA. Com objetivo de descrever como o telejornal da 
Band, a partir da série de reportagem Brasil: Céu e Inferno atualizou a imagem ritualista de uma 
viagem relacionada ao sentido de morte na perspectiva ocidental. Desta forma, analisamos essa 
narrativa midiática fundamentada na antropologia clássica e contemporânea em interação com 
a perspectiva histórica. Os códigos dessa narratividade deixam ver como a noção de céu e inferno 
é traduzido modernamente com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) marajoara. 

Francisco Bento da Silva (UFAC)
• Sobre águas, lugares, gentes e identidades: literatura e história na Amazônia acreana

A Amazônia de uma maneira geral e as populações que nela vivem sempre estiveram em grande 
medida identificadas com o “mundo das águas”. É uma relação dual e constante. Ora a água é vista 
como excessiva, perigosa, destruidora e adversária do elemento humano e suas obras. Noutra ela 
é fonte de vida, substancia necessária para os afazeres alimentares, de higiene, atividades laborais e 
até militares, bem como meio de transporte fundamental aos sujeitos amazônicos. No Acre iremos 
encontrar diversos canais de expressão onde as águas irão aparecer dentro da ótica acima descri-
ta: são romances, jornais, relatórios oficiais, memórias e obras historiográficas. Neste artigo tenho 
como objetivo discutir as imagens, discursos e relações de identidades que homens e mulheres 
reais e ficcionais constituem com o mundo das águas, notadamente os rios em seus regimes de 
cheias e vazantes quando afetam vidas de milhares de pessoas que residem em cidades e vilas cons-
tituídas historicamente às margens desses mananciais de água. Iremos dialogar com autores como 
Leandro Tocantins, em O rio comanda a vida; Keith Thomas, O homem e o mundo natural; Victor 
Leonardi, Os historiadores e os rios; e, a obra organizada por Mary Del Priore e Flávio Gomes, Os 
senhores e os rios. Como fontes iremos dialogar com a obra do escritor Océlio Medeiros, intitulada 
A represa, publicada pela primeira vez em 1942; matérias sobre enchentes e seus impactos nas ci-
dades acreanas nas primeiras décadas do século XX, publicadas no jornal Folha do Acre; e, por fim 
poemas que tenham esta temática como foco.

Jairo de Araujo Souza
• Sujeitos, Identidades e Outra(s) Amazônias(s) nas Letras das Canções de Nilson Chaves

A proposta deste trabalho é discutir outras leituras, saberes e valores sobre a Amazônia, seus su-
jeitos e suas identidades a partir de algumas letras de canções do compositor paraense Nilson 
Chaves, abrindo um diálogo com os discursos construídos e instituídos historicamente sobre o 
território amazônico e como esses elementos se apresentam no trabalho do compositor paraense, 
que faz uso de uma linguagem que nos permite explorar a temática, deslocando nosso(s) olhar(es) 
para refletirmos de forma crítica, a Amazônia nomeada e narrada pela história oficial e por discur-
sos hegemônicos e totalizantes ancorados na Modernidade. Acreditamos poder contribuir com o 
debate acerca de outras Amazônias que nos “desafiam” não mais a compreender suas existências, 
mas relê-las a partir de suas vivências, conflitos e fronteiras “forjadas” pelo mundo colonial e pelo 
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moderno, e que no entanto, resistem e insistem em nos “convidar” a contar outras histórias. Fazem 
parte da discussão aqui proposta, temas recorrentes na produção musical desse compositor, como 
cultura, arte, política e o Imaginário Social com saberes e valores que ora “desconcertam” e ora 
“atestam” a lógica do discurso colonial, do cientificismo e do “saber universal”.

Jerônimo da Silva e Silva (Ufpa e Arquivo Público do Estado do Pará)
• A Cidade das Cobras Encantadas: devir-cobra, devir-gente em terras de Clio

Entender o processo de ocupação e povoamento da floresta amazônica, para além dos fatores 
relativos a dinâmicas migratórias, atividades econômicas, lutas políticas e a própria história am-
biental, vemos emergir, paralelo ao surgimento da cidade “física”, a existência de cidades localiza-
das no fundo dos rios e debaixo de raízes de árvores, tais locais são as cidades encantadas “feitas” 
por uma população de entidades denominadas de “Encantados”. Seres associados a entidades do 
panteão religioso afro-brasileiro, ameríndio e cristianismo, aos encantados é atribuído o poder de 
viverem em locais responsáveis pela sustentação e dinâmica da habitação humana. Capazes de 
viverem em corpo de cobras, botos e plantas, eventualmente controlam as marés, a pesca, a caça e 
a diminuição ou proliferação de doenças. No nordeste paraense, região bragantina, ao ouvir pajés, 
rezadeiras e mães de santo enquanto realizava pesquisa de campo com esses sujeitos e algumas 
entidades incorporadas em seus respectivos “cavalos”, paulatinamente, tornaram-me conhecedor 
de uma cidade de cobras encantadas localizada no fundo do Rio Caeté, nas margens da cidade de 
Bragança. Ao evocar memórias nas vozes e performances de pessoas e encantados, a ponência 
evidencia postulados de cosmologias locais envolvendo tempos de escravidão africana e indígena, 
violências e péssimas condições de vida de migrantes nordestinos, muitas vezes, pelo menos nessa 
perspectiva, negligenciado pelo fazer da pesquisa histórica. Trata-se de nos interrogar sobre outras 
possibilidades de leitura das terras de Clio (História) na Amazônia Oriental.

Ana Lucia Reis Melo Fernandes da Costa (Instituto Federal do Espírito Santo)
• Arquitetura Cabocla no Acre.

Serão descritos exemplos de Arquitetura Cabocla encontrados na Reserva Extrativista Chico Men-
des RESEX, em Xapuri, na bacia do rio Acre, na floresta Amazônica. RESEX é um conceito sustentá-
vel de habitar a floresta e foi criada na década de 80 no Brasil. A reserva extrativista Chico Mendes 
é a primeira experiência e tem sido uma referência para outras implantadas no país desde então. 
Foram realizadas cinquenta (50) visitas nas colocações, lugares onde residem pessoas com as mais 
diversificadas atividades, na RESEX, em dez (10) diferentes tipos de vegetação, tais como: floresta 
primária nativa, floresta com mata secundaria, floresta com taboca, bambu, palheiras em áreas ala-
gadas, etc. Foram reveladas de maneira amostral modelos de construções tradicionais, nomeados 
aqui de caboclas, configurando uma cultura local, que utiliza extensivamente o espaço de entorno 
da construção como espaço doméstico e que vem mantendo de alguma maneira o emprego de 
recursos madeireiros como tradicionais. Da natureza espacial se observa uma interação com o 
meio ambiente que não tem isolado novos procedimento e novas tecnologias. Ao contrário, vem 
absorvendo novas práticas que interagem com as circunstâncias tradicionais: digestores, energia 
solar, etc. Na verdade são novos discursos da modernidade que controladamente vem sendo incor-
porados às práticas cotidianas, sob a alegação gestora de melhorias e sustentabilidade.

Ilca Pena Baia Sarraf (Secretaria de Estado de Educação)
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• Cartografia de sentidos: Memória e Migração na Experiência Docente em Melgaço-PA
Fundamentados no campo teoricometodológico da cartografia em interfaces com a História Oral, 
analisamos narrativas de cinco mulheres paraenses que, no início da década de 1980, migraram 
para o município de Melgaço, no arquipélago de Marajó-PA, e tornaram-se professoras da Edu-
cação Básica. Os eixos centrais selecionados para esse estudo foram as razões da migração àquele 
município marajoara e o cotidiano de convivências pessoais e profissionais construído, destacando 
sociabilidades, tensões e superações. Ao final, atentos aos sentidos da experiência migrante do 
passado nos atos de rememoração do presente, desvelamos aspectos da avaliação que as próprias 
narradoras fazem de sua vida, formação e trabalho no magistério em Melgaço nos últimos 30 anos.

Arlete Francisca Marques (Seduc/PA), Candice Vidal e Souza (Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais)
• Migração, memória e as cidades da Amazônia: histórias de Xinguara (PA)

Ao longo de décadas, a formação das cidades do Sul do Pará vem ocorrendo por combinações 
de ciclos econômicos e deslocamentos de população. A proposta desse trabalho é apresentar a 
experiência de migração daqueles moradores de Xinguara que viveram os tempos iniciais da trans-
formação da cidade e da região, propiciada pelas atividades econômicas de extração de madeira, 
garimpo de ouro e ocupação de terras. As narrativas que trazemos contam sobre os lugares, as 
pessoas, os modos de vida; falam do espaço e do tempo em constante mudança na região, pois que 
a cidade se formou no entroncamento entre rodovias, cidades e fluxos de deslocamentos ainda em 
atividade nos tempos atuais. Nesse sentido, exploramos a possibilidade de entender a mobilidade 
nas e entre as “cidades de borda” amazônicas (conforme a denominação de Bertha Becker) como 
expressão de um conjunto de valores que concebem a “andança” como parte da vida. Desse modo, 
entendemos que as histórias dos processos urbanos devem considerar as narrativas de vidas em 
tensão entre fluxos e paradas, os contextos de fronteira marcados por alegrias e desafios do des-
bravamento do novo, mas também pela violência destrutiva de certos grupos, ambiente e modos 
de vida preexistentes. Em relação a Xinguara, concluímos que a cidade se configura como lugar de 
“culturas misturadas”, resultado da história dos encontros de diferentes pessoas e horizontes cultu-
rais presentes desde sua formação nos anos 1970 até a atualidade.

João Otavio Malheiros (CAPES-Cnpq)
• O olhar da nova cidade para o mundo novo: animais e árvores da Amazônia na história 

natural de Cristóvão de Lisboa (1624-1627)
A partir de um projeto ‘biblio-historiográfico’ inconcluso - Partes e preceitos da história (c. 1622), 
concertado entre o missionário capucho Cristóvão de Lisboa e seu irmão historiador, também 
franciscano, Manuel Severim de Faria, estudo o caderno de esboços e apontamentos, que con-
servou-se: o manuscrito História dos animais e árvores do Maranhão (c. 1624-1627), elaborado na 
permanência de onze anos em territórios do recém-criado Estado colonial do Maranhão (1618-
1626). O códice, publicado em 1967, contém a coleção de 259 imagens de bichos e plantas das 
terras hoje amazônicas, incorporadas aos domínios pluricontinentais e multiculturais dos Filipes. 
Reunidas pouco mais de uma década da Conquista (1614-1615), e coletadas não só a partir da 
nova cidade letrada (RAMA, 1996), São Luís, a cabeça do Estado (que começa então a ser erguida 
em madeiras, palhas, taipa de vara e de pilão, provavelmente obedecendo ao risco do engenheiro-
mor Francisco de Frias da Mesquita); mas também desde a povoação junto ao forte do Presépio, 
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erguido em 1616 onde está a atual Belém, na última grande expansão imperial hispânica (CAR-
DOSO, 2011; 2012, 2013). Imagens inacabadas, díspares, esboçadas e retocadas por autodidatas, 
elaboradas umas por meio de observação in situ, outras obedecendo aos arquétipos fantasiosos 
vigorantes à época (TAPADAS, 2006), mas que expressam, quando conectadas às demais formas 
do campo discursivo na experiência do colonialismo ibérico do período Habsburgo (1580-1640), 
como, por exemplo, as relações (RAMINELLI, 2008) , um tipo singular de narrativa praticado por 
diversos autores (como Evreux, Abbeville, nos mesmos territórios, ou Joseph de Acosta, no Peru) 
na apropriação cognitiva subjacente ao movimento colonizador, que é, pari passu à apropriação 
territorial, também um processo de transculturação (ORTIZ, 1983) na zona de contato (PRATT, 
2002) de europeus e indígenas, neste pedaço da América ao sul da Linha Equinocial. Tido como de 
pouco valor ou fruto de apropriação, por autores como José Honório Rodrigues (1979) e Nelson 
Papavero (1999), et pour cause subvalorizado na historiografia brasileira, o trabalho que preserva 
uma narrativa visual e é atribuído ao intelectual clerical português expressa um olhar da natureza já 
em trânsito do renascentista ao moderno, impulsionado pela disseminação da tecnologia do livro 
impresso (FEBVRE; MARTIN, 1992; CHARTIER, 1998) e que distingue este autor dos demais nar-
radores missionários que observaram e descreveram a natureza da atual Amazônia nas primeiras 
décadas dos Seiscentos.

Fabielle Ribeiro Esperanca (SEMED)
• O uso de imagens na historia: Representações do espaço urbano de Tefé a partir de sua 

iconografia (1960-1980).
Este artigo faz parte de pesquisa documental realizada nos arquivos da Rádio Educação Rural de 
Tefé, de onde a experiência da Iniciação científica nos propiciou o contato com fontes primárias, 
notadamente fotografias da cidade de Tefé, seus habitantes e espaços urbanos em frequente trans-
formação. Vincula-se portanto a uma história do espaço urbano ou cidade, e utiliza como suporte 
teórico metodológico o conceito de representação da História Cultural. O uso da fotografia como 
fonte para os estudos da iconografia e posteriormente da iconologia ganharam força na segunda 
metade do século XX. O enfoque central são as transformações pelas quais a cidade de Tefé passa 
a partir dos anos de 1960 até 1980, onde novos bairros surgem e o espaço urbano se modifica no 
imaginário dos habitantes mais antigos do lugar.

Sergio Roberto Gomes De Souza (UFAC)
• Próximos da ciência, distantes dos seringueiros: o instituto Oswaldo Cruz no Acre (1912 a 

1913)
Entre o final de 1912 e início de 1913, em decorrência de contrato assinado com o Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, que solicitara um diagnóstico sobre as condições sanitárias do 
vale do Amazonas, uma comissão do Instituto Oswaldo Cruz realizou uma expedição científica à 
Amazônia, passando por seringais e cidades do então Território Federal do Acre (THIELEN et al, 
1991). 
A perspectiva era que, a partir do diagnóstico produzido, fosse proposto um conjunto de medidas 
com intuito de melhorar as condições sanitárias da referida região o que, em tese, deveria contri-
buir para a recuperação da produtividade dos seringais amazônicos. Dessa forma, o governo fede-
ral parecia reproduzir estratégias já utilizadas por setores privados, a exemplo da contratação dos 
médicos Oswaldo Cruz e Belisário Pena no ano de 1910, pela companhia Madeira Mamoré Railway, 
com a incumbência de promover ações que propiciassem mudanças nas precárias condições de 
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saúde dos trabalhadores. A empresa citada era responsável pela construção da estrada de ferro 
Madeira Mamoré. 
Na obra “Trem Fantasma: a ferrovia Madeira Mamoré e a modernidade na selva”, Francisco Foot 
Hardman ressalta que os serviços de terraplanagem e instalação dos trilhos, dependiam “dos avan-
ços obtidos pela ciência médica no domínio de microrganismos, que reinavam impassíveis no tró-
pico insalubre” (HARDMAN, 2005, p. 170). Tal concepção evidenciava a necessidade de sanear o 
território, melhorando as condições de saúde dos trabalhadores, para garantir o crescimento da 
produtividade. Este preceito, aplicado pela iniciativa privada, ao ser adotado pelo governo federal 
para a Amazônia, deveria contribuir para minimizar a crise decorrente da competição causada pela 
borracha produzida em seringais de cultivo, estabelecidos no sudeste asiático. (WEINSTEIN, 1993; 
DEAN, 1989, MARTINELLO, 2004). 
À frente da mencionada expedição estavam os médicos Carlos Chagas, do Instituto Oswaldo Cruz; 
Pacheco Leão, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e João Pedro de Albuquerque, da Dire-
toria Geral de Saúde Pública (DGSP). Resultou da viagem e das pesquisas realizadas, um relatório 
enviado ao ministro Pedro de Toledo, publicado oficialmente no dia 11 de setembro de 1913. Nesse 
sentido, a perspectiva desta proposta é apresentar um conjunto de narrativas sobre como se deu a 
passagem dos referidos médicos/ pesquisadores pelo Acre, abordando especificamente o contato 
com sujeitos sociais que viviam nas cidades e seringais, bem como a viabilidade das medidas que 
foram propostas.

Patrícia Carvalho Redigulo (Faculdade Meta)
• “Experiencia, silêncio e testemunho” em três tempos.

Nesse estudo tento realizar uma análise documental de três depoimentos – a partir do texto de 
Eugênia Vilela. No primeiro depoimento apresento Evilásia e seu objeto memória, residente do asi-
lo Lar Vicentino, situado em Rio Branco, mulher cujo testemunho atravessa a linguagem, enfrento 
o abismo de comunicar o incomunicável, seu gesto marca sua história e sua perda; o segundo José 
Bento, ex-seringueiro também residente do lar vicentino, em que relata o silêncio e os silenciamen-
tos impostos nos seringais; o terceiro caso, apresento um relato-testemunho de Hozana, residente 
de um orfanato, aluna/menina, narra à experiência da criança que enfrenta as dores, as lutas ao 
vivenciar na instituição escolar a exclusão, a violência, humilhação e a superação de todas essas 
“curvas que a vida dá”. Testemunhar é habitar uma dor, dizer o que não pode ser dito, em uma lín-
gua impossível, dizer-se em uma linguagem inventada. É a experiência dos silêncios e silenciamen-
tos, antilinguagem. O gesto, o silêncio, o canto solitário do seringueiro na/para a floresta enquanto 
lugar em que reinventa uma linguagem proibida, rompe com toda interdição à ordem, Ato de 
resistência em que se descria o que existe, ultrapassa o que pode ser dito. No testemunho o sujeito 
perde-se e encontra-se, se refaz diante da dor impossível de ser dita. O sujeito que testemunha 
enfrenta a dor de dizer o indizível, de tentar traduzir em palavras o que não se pode dizer.

Cláudia Laurido Figueira (Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira- SEDUC/PA)
• A cultura do puxirum e o sentido comunitário na Festa do Sairé em Alter do Chão (PA).

O presente estudo analisa como experiências e lembranças de moradores da vila de Alter do Chão 
(PA) foram fundamentais para a reorganização da Festa do Sairé em 1973 a qual permaneceu proi-
bida pela Igreja Católica durante trinta anos. Desse modo, através das narrativas das lideranças e 
das atas do Conselho Comunitário é possível compreender a lógica da cultura do puxirum que 
traduz o sentido comunitário presente no processo de reorganização da festa, visto que os sujeitos 
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sociais envolvidos compartilhavam saberes e lembranças as quais expressam a identidade de uma 
cultura rural amazônica que foi se readaptando frente às mudanças ocorridas na região na década 
de 1970.

Eduardo Gomes da Silva Filho (Seduc - AM/Semed - AM)
• A Escrita Waimiri-Atroari, Uma Etnografia da Etnologia Indígena: Memórias e a Construção 

Social da Resistência.
O presente texto é parte da minha Dissertação de Mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Nele abordaremos a escrita do povo 
Waimiri-Atroari a partir das suas memórias e da produção dos seus relatos, que foram escritos, nar-
rados e recuperados pelo casal de missionários Egydio e Doroti Schwade, quando eles trabalharam 
em um projeto de alfabetização junto a este povo na aldeia Yawará em Roraima, entre os anos de 
1985 e 1986. Os relatos são referentes às atrocidades que ocorreram a este povo no período em que 
vigorou o regime civil-militar no Brasil. Essas memórias emergiram como novas fontes e formas de 
representação, além de se constituírem como um dos elementos norteadores de suas práticas de 
organização e resistência frente às práticas genocidas por eles enfrentadas.

Lenilson Melo Coelho (Semed Manaus)
• A História da rodovia br 174 e os contatos com a etnia waimiri – atroari nos anos 70: 

doenças e desenvolvimentismo na Amazônia
A Rodovia BR 174, a barragem do rio Uatumã, no Estado do Amazonas, pela hidrelétrica de Balbi-
na, no final da década de 80, Assim como a Mineração em terras dos Waimiris Atroaris pode ser 
considerado um dos maiores genocídios do século XX. Suas terras localizam-se nos municípios de 
Novo Airão e Itapiranga no estado do Amazonas e em Caracaraí em Roraima.
Em nome do desenvolvimentismo dos anos 60 e 70. E das politicas de ocupação desordenada 
financiadas pelo capital nacional e estrangeiro. E o principio de que a Amazônia era um vazio de-
mográfico e que deveria ser ocupada.
Em 1968, as áreas dos Waimiris Atroaris sofreram invasões e como consequência a destruição de 
seus povos; de 1968 a 1975, essa etnia, sofreu uma violenta diminuição de população de 3.000 para 
menos de 1.000. Muitas vezes impostas por violência extrema e por falta de ações de saúde.
A imagem que se tinha desse povo, era a de “bárbaros”, mas ninguém é bárbaro por defender sua 
terra. Sofreram muitas perdas humanas e de terras, com vários projetos governamentais.
Embora os Waimiri-Atroari tenham conseguido a demarcação e homologação de sua área. Dois 
episódios foram emblemáticos, causados pelo contato atabalhoado que se passou a travar com os 
Waimiri Atroari, decorrente da pressão pela construção acelerada da rodovia BR 174. As mortes de 
equipes que atuaram na tentativa de atrair os Waimiri Atroari uma foi a do padre e antropólogo 
Giovane Calleri, em 1968, a quem se incumbiu de consumar o contato com eles num período de 
três meses outra, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, chefiada pelo indigenista Gilberto Pinto 
Figueiredo, que tentara restabelecer a Frente de Atração, com o intuito de promover um contato 
sem aquela urgência, em meio a circunstâncias já por demais tumultuárias. Gilberto não tinha a in-
tenção etnocêntrica de “integrar os índios à civilização”; antes, tinha por premissa o estabelecimen-
to de um convívio interétnico assentado no respeito mútuo, única maneira de orientar as coisas de 
modo a que o advento do domínio ocidental, dos pontos de vista econômico, social e tecnológico. 
Outra teriam sido as práticas de ações de saúde, que de forma premeditada teriam sido omissas e 
inoperantes em atender aos índios doentes. 
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Portanto a que se pensar que esses contatos com a etnia acarretaram consequências avassaladoras 
que fizessem tábua rasa da tradição da cultura autóctone, em face da modernidade histórica do 
capitalismo em expansão.

Tânia Mara Rezende Machado (UFAC)
• Narrativas de formação e de práticas pedagógicas de professores indígenas vinculados ao 

parfor ACRE
Este estudo toma como objeto de estudo a formação inicial e as práticas de professores indígenas 
vinculados ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- PARFOR /Acre. Pla-
no instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro 
de 2009 e implantado em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios o Distrito 
Federal e as Instituições de Educação Superior– IES. Foca as narrativas de alunos ouvidas e escritas 
por uma professora pesquisadora do cotidiano escolar durante a regência de uma disciplina deno-
minada Investigação e Prática Pedagógica II junto ao referido Plano de Formação. As bases teóricas 
que o sustenta pautam-se dentre outros autores em ANDRÉ (2008) para o tratamento de como e 
para que fazer pesquisa sobre o cotidiano; Freitas (2012) para construir a crítica as políticas oficiais 
de formação de professores no Brasil e RICOUER (2011) para a discussão do significado histórico, 
pedagógico e científico das narrativas.

Pabla Alexandre Pinheiro da Silva (Instituto Federal do Acre - IFAC)
• O Rio Croa: Resultado de muitas vozes

O Rio Croa está localizado no munícipio de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Estado do 
Acre. A riqueza de sua flora e a diversidade de sua fauna têm chamado atenção de muitos turistas 
do Brasil e fora dele, que buscam nesse recanto encontrar a paz e a espiritualidade. Este artigo 
se propõe a refletir sobre as notícias veiculadas no Estado do Acre através de sites que narram/
representam o Rio Croa como um paraíso, lugar de encanto, de um povo gentil e com um grande 
potencial turístico. Ao analisar esse discurso por meio do pensamento de Bakhtin pode-se com-
preender como foram tecidas essas narrativas. Como o discurso foi construído a partir de nuances 
de uma realidade que já foi dada, fruto de uma memória discursiva e como dialogicamente, novos 
elementos foram sendo inseridos ao enunciado, mediante a perspectiva do turismo na região. A 
comunidade Nova Era que vive às margens desse rio está dialogicamente inserindo novos significa-
dos, novas leituras de um lugar, revelando que a imagem edênica, presente nas narrativas europeias 
do século XVI está viva e ainda povoa o imaginário da atualidade. É o antigo discurso, tecendo um 
novo.

Lucas Monteiro de Araújo
• Os Marajós em Relatos: narrativas de viajantes no século XIX

A nível regional, podemos notar que os Marajós foram narrados por diversos grupos de viajantes 
durante o século XIX. Estes registros são materializados sob forma de jornais, crônicas, revistas, 
boletins, diários e livros. Tal conjuntura forma a tipologia textual conhecida como Literatura de 
Viagem. 
Em contrapartida a este quadro de grande quantidade de fontes disponíveis, verificamos duran-
te pesquisas realizadas para este e outros projetos antecessores, um fato singular: a escassez de 
trabalhos acadêmicos que focalizem a região marajoara na segunda metade do século XIX, prin-
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cipalmente se tratando de Belle Époque amazônica. Acusamos tal fato a grande polarização dos 
estudos que focalizaram as regiões centrais como Belém e Manaus. Assim, percebemos que mar-
geando a historiografia oficial existem outras relações históricas forjadas por populações locais que 
necessitam ser estudadas e analisadas.
Partimos, então, com este trabalho, para uma busca, objetivando análises por dentro dos registros 
dos viajantes do século XIX, representações da cultura marajoara. Cremos que mais do que relatar 
as aventuras vivenciadas por seus autores, tais tomos narram histórias de grupos, descrevem luga-
res, contam hábitos, maneiras, mitos, lendas, fazeres e saberes locais. Para além, em estudos mais 
aprofundados, podemos perceber ainda conflitos de percepções, laços de pertença e cosmologias 
de populações marajoaras.
A Amazônia marajoara pode melhor ser entendida em nossa ótica, quer em seus aspectos geo-
gráficos, quer nos sociais, na geopolítica de um arquipélago. No primeiro caso, para além de ser 
considerada uma ilha, a região é composta por inúmeras outras ínsulas que circundam a principal, 
a exemplo temos a Mexiana e a Caviana. No segundo caso, pois para mais do que uma visão histo-
ricamente forjada que acabou por silenciar identidades, culturas e patrimônios africanos, indígenas 
e afroindígenas (PACHECO, 2012) em prol de uma representação simplista e totalizante (SILVA, 
2013), esta parte da Amazônia foi formada a partir de relações interculturais (CANCLINI, 2009), 
resultado de trocas contatuais no decorrer do tempo. 
Este trabalho se justifica, na medida em que se percebe que os Marajós para além sua importância 
arqueológica, geográfica, natural e socioeconômica, também é polo produtor, de circulação e (re)
afirmação de saberes e fazeres tradicionais (PACHECO e SILVA, 2013). Há uma crescente e inces-
sante necessidade de pesquisas, análises e estudos acerca de sua cultura, objetivando entender e 
buscar novas narrativas sobre sentidos atribuídos por agentes regionais.

Agenor Sarraf Pacheco (Universidade Federal do Pará)
• Patrimônios marajoaras nas teias de Clio: Um Outro Olhar à Belle Époque Paraense

Neste texto, analisamos escritas de viajantes, naturalistas e jornalistas sobre a presença, construção 
e condições de preservação de patrimônios urbanos marajoaras nas últimas décadas do século 
XIX, no chamado período da Belle Époque Amazônica. Com base nos Estudos Culturais e na His-
tória Cultural, problematizamos o lugar da região marajoara na historiografia da Belle Époque e 
o modo como esses tempos foram vividos pelas populações locais. Contíguo a esse exercício de 
escrita, pelas teias de Clio nos esforçamos para apreender rastros do passado como territórios de 
transmissão, recepção e contestação de visões e práticas socioculturais de um determinado con-
texto geohistórico. Por esse ângulo, assinalamos que o complexo e contraditório cotidiano de vida, 
fé e trabalho vividos pelas populações marajoaras no auge da economia da borracha e registrado 
na pena de homens das letras, desmonta leituras históricas consagradas acerca da expansão da 
modernidade e suas conquistas patrimoniais na Amazônia Marajoara.

Edson Holanda Lima Barboza (UNILAB- Univ. Integ. Inter. da Lusofonia Afro-brasileira)
• Entre recrutamentos e a “tolerância criminosa”: retirantes cearenses na Amazônia e os 

limites da lei no final do Império
O trabalho trata da migração de cearenses para a região amazônica em decorrência da grande seca 
que afetou o Ceará entre os anos de 1877 e 1880. Nossa abordagem propõe superar perspectivas 
historiográficas tradicionais sobre a presença de cearenses na Amazônia que privilegiam exclusi-
vamente as experiências de migrações associadas aos interesses de extração da borracha, produ-
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zindo a identificação automática entre a figura do retirante e a expansão do extrativismo. Assim, 
propomos evidenciar projetos de inserção de retirantes cearenses em outras atividades, tais como 
o engajamento em obras ou funções públicas. Por ora, centramos a atenção especialmente para as 
potencialidades e os riscos de recrutá-los para os destacamentos de guardas urbanos, corpo de po-
lícia e batalhões do exército nas províncias do Pará e do Amazonas. A incorporação de migrantes 
nacionais e mestiços às forças públicas provocou diversos dissabores aos intentos de setores das 
elites amazônicas, devido a certa tolerância por parte dos cearenses com a prática de crimes ou de 
contravenções cometidas por seus conterrâneos, entre outros imprevistos.

Bruno Miranda Braga
• A Igreja, o Estado e uma horda de selvagens: a Catequese e Civilização de Índios no 

Amazonas 1845-1898.
Neste trabalho, abordaremos alguns aspectos relevantes de como deu-se a política de Catequese e 
Civilização dos Índios no Amazonas. Ainda no período colonial, o Império do Brasil, tornou público 
o Decreto nº 426 de 24 de julho de 1845, conhecido como Regulamento das missões, que ditava 
como devia dar-se o contato com os autóctones de então. Essa legislação perdurou durante a colô-
nia, todo o Império. Com a instauração da República no Brasil, muitas coisas mudam e muitas per-
manecem, exemplo disso é que no estado do Amazonas surge de forma pioneira no alvorecer da 
República o Decreto nº 248 de 28 de maio de 1898, propondo inovações no serviço de catequese e 
civilização. Porém, o índio resiste, e isso se constitui num desafio atemporal para todos os políticos.

Armando Cezar da Silva Pompermaier (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Acre)
• Linguagem musical e identidade cultural na Amazônia globalizada do século XXI: algumas 

sínteses entre elementos regionais e tradicionais com universais e modernos no rock’n roll 
amazônico
Utilizando referenciais de áreas diversas como a filosofia dialógica da linguagem de Mikhail Bakhtin, 
a teoria da literatura latino-americana de Octavio Paz, a história cultural entre práticas e represen-
tações de Roger Chartier, a perspectiva das identidades descentralizadas dos sujeitos de Stuart Hill, 
a concepção de unidade da diversidade da experiência dos sujeitos históricos no ambiente moder-
no de Marshall Berman, analisamos as linguagens musicais e as identidades culturais da Amazônia 
acriana da passagem do século XX para o XXI em algumas de suas múltiplas possibilidades repre-
sentadas na forma de canções autorais dos subgêneros musicais do rock’n roll. Partindo dos con-
ceitos de polissemia e plurivalência dos enunciados, situamos a análise das canções no contexto de 
um território coberto em mais de 90% por florestas com populações tradicionais de seringueiros, 
assim como de povos indígenas – alguns destes com probabilidades de ainda não terem feito con-
tato com a Civilização Ocidental desde o início da Colonização da América – e seus respectivos 
modos de vida, alguns buscando um retorno e outros um distanciamento de suas origens, ao mes-
mo tempo em que há populações urbanas com modos de vida que se esforçam para entrar em sin-
tonia com as grandes metrópoles nacionais ou estrangeiras do mundo globalizado, em sua grande 
maioria não se dando conta, não se interessando ou até mesmo se contrapondo, alguns até forte-
mente, às realidades tradicionais diversas que os cercam. Pretendemos assim acompanhar os trân-
sitos dos sujeitos históricos entre os diferentes espaços e suas respectivas práticas e representações, 
para chegarmos finalmente a algumas dentre as diversas formas de interações entre os elementos 
de universos considerados regionais e tradicionais com outros universais e modernos, a algumas 
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das diversidades das possibilidades de formações identitárias da Amazônia acriana no contexto do 
mundo globalizado, por meio de letras e músicas de canções como Padrinho Sebastião do cantor 
Pia Vila, anunciando a chegada da conflituosa modernização capitalista da economia amazônica 
através da pecuária no período da Ditadura Militar por meio de uma corrente espiritual entre o 
mestre da Igreja do Santo Daime – que sincretiza a cultura indígena e a religião cristã – e Antônio 
Conselheiro – líder messiânico do Arraial de Canudos –, assim como por meio do jovem músico 
que traz consigo dos seringais o imaginário sobre os seres encantados da floresta para interpretar a 
dimensão do drama dos moradores da periferia da capital Rio Branco na música A Fuga de Ronnie 
Blues, ou do outro jovem músico de cultura urbana que se insere nos ambientes das práticas tra-
dicionais dos povos da floresta para conhecer os saberes de seus ancestrais em Quintal do Mundo 
de Daniel Lima.

José Oliveira da Silva Filho (IFMA)
• Propagando Visões: Um estudo das primeiras fotografias do Maranhão publicadas na 

Revista Elegante.
A presença da fotografia como construtora de uma visualidade urbana fez parte do universo de 
imagens que que postas em circulação passou a contribuir para a consolidação de referências vi-
suais das principais cidades brasileiras no século XIX. Bastante difundidas com barateamento dos 
suportes de fixação da imagem, as imagens técnicas postas em circulação por uma nascente im-
prensa ilustrada, passará a fazer parte aos poucos do cotidiano de um certo público privilegiado. 
Este estudo, parte da análise de 34 fotogravuras publicadas entre os anos de 1898 a 1901 na revis-
ta Elegante, periódico ilustrado, que circulou inicialmente quinzenalmente e posteriormente de 
modo mensal, editado na tipografia a vapor da Alfaiataria Teixeira, de propriedade dos irmãos 
Teixeira na cidade de São Luís do Maranhão, entre os anos 1892 a 1902.

Francis Mary Soares Correia da Rosa (SEC-Bahia)
• Subjetividades indígenas: descolonizando horizontes

Os processos históricos que determinaram um olhar uniforme e colonial sobre a configuração dos 
sujeitos indígenas no Brasil como, por exemplo, a literatura indianista instituíam uma visão sobre 
os indígenas como “elementos exóticos da terra” tendo sua imagem e representação “forjadas a 
partir de identidades europeias criadas por autores brancos.” (MARTHA, 1999: p.324). Tal literatura 
tornou-se por muito tempo uma hegemonia discursiva no que se refere a elaboração e reprodução 
de uma imagem sobre as diversas nações indígenas e suas especificidades. 
Com o crescimento da produção literária de autoria indígena nos parece forçoso revisitar tais as-
pectos e compreende-los a luz de um arcabouço teórico crítico que nos permitam elaborar apro-
ximações destas outras formas de afeto, desejo e horizontes politicos, assim como as formações 
culturais e sociais que propiciaram o surgimento de diferentes subjetividades e identidades dos 
sujeitos indígenas marcadas pelo hibridismo cultural em um mundo onde o pressuposto globali-
zante tende a eliminar as diferenças culturais. Tal perspectiva busca empreender um movimento 
que articule ao processo de descolonização além dos aspectos políticos e econômicos, um outro 
olhar, sobretudo na própria descolonização da subjetividade e das formas de saber.
Desta forma, a proposta deste artigo é evidenciar como a literatura contemporânea de autoria 
indígena entendida como meio de produção promove deslocamentos e linhas de fuga na confi-
guração de uma dada subjetividade indígena tendo como foco a obra literária de Olívio Jekupé: 
Kambai- A ajuda do Saci. O objetivo central é evidenciar como tal obra promove uma desconstru-
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ção numa dada representação hegemônica sobre a subjetividade indígena possibilitando outros 
sentidos, uma autodeterminação, assim como outros agenciamentos fora de uma visão canônica 
de literatura e mesmo, como atua no sentido de subverte-los.

100. Narrativas identitárias: lugares, memórias
Coordenação: Marcia Regina Capelari Naxara e Virginia Celia Camilotti

Resumo: Propomos, neste Simpósio, colocar em discussão pesquisas interessadas na abordagem 
de narrativas identitárias que tem nos discursos historiográfico, literário e iconográfico vetores fun-
damentais à sua constituição. Interessa, sobretudo, inventariar modulações de identidades nar-
rativas, com foco prioritário sobre os conceitos e as linguagens que lhe dão forma. Esta proposta 
guarda vínculo com as reflexões que, de longa data, marcam as preocupações do “Núcleo História 
e Linguagens Políticas: razão, sentimentos e sensibilidades” (CNPq), a que procuramos somar es-
tudos relativos à linguagem, bem como a conceitos centrais ao conhecimento histórico, na forma 
como vimos trabalhando no interior do “Grupo de Pesquisa Historiar – narrativas identitárias, con-
ceitos, linguagens”, na perspectiva de contribuir com o tema central ao evento - o lugar dos histo-
riadores, entre velhos e novos desafios.
Justificativa: A proposta em questão guarda vínculo com as reflexões que, de longa data, marcam 
as preocupações do “Núcleo História e Linguagens Políticas: razão, sentimentos e sensibilidades” 
(CNPq – Coordenação: Stella Bresciani e Izabel Marson), a que procuramos somar estudos relati-
vos à linguagem, bem como a conceitos centrais ao conhecimento histórico, na forma como vimos 
trabalhando no interior do Grupo de Pesquisa “Historiar – narrativas identitárias, conceitos, lin-
guagens” (CNPq -Coordenação: Marcia Naxara e Virgínia Camilotti), na perspectiva de contribuir 
com o tema central ao evento – o lugar dos historiadores, entre velhos e novos desafios.
Tendo por pressuposto que os conceitos são centrais às formas pelas quais o mundo é continua-
mente re-configurado por meio de linguagens e narrativas, que são múltiplos os lugares e cenas 
para a sondagem e identificação de possíveis configurações identitárias, interessam-nos, de forma 
central, reflexões que buscam aprofundar o estudo sobre narrativas identitárias e seus modos de 
constituição. Consideramos ainda que são também múltiplas as argumentações intelectuais, os 
pensamentos políticos e os sentimentos morais que as estruturam, assim como os modos de cons-
tituição de identidades e subjetividades em suas relações com a memória e o esquecimento.

 Marcos Aurelio Pereira (PUCPR)
• As faces de uma guerra: um estudo comparativo sobre a guerra entre Brasil e Paraguai nos 

manuais didáticos de história brasileiros e argentinos
O presente trabalho é resultado de um estudo comparativo das narrativas históricas sobre a guerra 
entre Brasil e Paraguai (1864-1870) apresentados nos livros didáticos de História para alunos do 
Ensino Médio no Brasil e Argentina. Realizado no campo da Educação, com uma abordagem so-
ciológica, este estudo decorre do fato de que, na escolarização formal, o livro didático se constitui 
no recurso pedagógico por excelência na produção de um conhecimento sobre o passado, em que 
o aluno tende a criar um laço entre sua subjetividade e a identidade nacional, reconhecendo-se 
como pertencente a uma nação e portador de uma identidade que o distingui dos demais. É nessa 
imbricada relação que se forja uma memória coletiva, reificada diuturnamente no espaço escolar, 
seja pelo currículo oficial ou pelas tradições escolares, como as chamadas comemorações cívicas 
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ou das efemérides como dia dos pais, das mães, do estudante, do índio, da criança etc. Na formu-
lação da identidade nacional, a escola é o espaço eleito pela sociedade em que reúne as novas ge-
rações para apropriarem-se de um conjunto de valores e comportamentos tidos como necessários 
para a inserção social. E, na execução desta tarefa, há procedimentos pedagógicos realizados por 
uma equipe de profissionais com atributos e qualificação, que desejando tornar sua ação mais 
eficiente, recorre a recursos pedagógicos de diferentes naturezas. Um deles é o livro didático, cuja 
ação transpõe os muros da escola, prolonga-se para além das práticas educativas realizadas no in-
terior da escola e alcança outros indivíduos, além dos alunos, a quem ele de fato se destina. Assim, 
o estudo da narrativa sobre a guerra entre brasileiros e paraguaios na segunda metade do século 
XIX possibilita verificar de que maneira o livro didático tem contribuído para a construção de uma 
sociedade plural, uma identidade supranacional e de um conhecimento meta-histórico, num mo-
mento em que as fronteiras entre os países sul-americanos ficaram mais voláteis com as políticas 
de liberalização do mercado e a identidade nacional tende a se homogeneizar com a globalização 
do mercado e o aumento do fluxo da informação com o advento da Internet. Como o livro didáti-
co tem uma função específica no universo da educação formal, o estudo desta narrativa histórica 
permite identificar o hiato entre o conteúdo apresentado ao aluno e aquele produzido pelas ins-
tituições de pesquisa, reconhecidas como responsáveis pela produção científica, que é a matriz da 
qual deve derivar os conteúdos e conhecimentos a serem veiculados nas escolas de Ensino Médio.

Matheus Amilton Martins (Universidade Estadual de Campinas)
• Bolívar em seu centenário natalício: narrativas, usos e significados da festa cívica em Caracas 

(1883).
A Venezuela, na posição de terra natal de Simon Bolívar (1783-1830), produziu, historicamente, 
ressignificações institucionais para tal personagem, possibilitando sua apropriação em diversos pe-
ríodos e propósitos. Dos governos que se utilizaram de sua efígie, os mandatos do autocrata An-
tonio Guzmán Blanco (1870-1877; 1879-1884 e 1886-1888) ganham destaque, não só pelo ímpeto 
com que se reivindicou a memória do herói, mas também porque nesse período transcorrera a efe-
méride de seu centenário natalício (1883). Ao abordar dado contexto, esta apresentação tem por 
objetivo analisar os sentidos construídos para as narrativas veiculadas sobre Bolívar e a Libertação 
das Américas, durante a celebração de sua centúria em Caracas. Para tal escopo, nossas leituras se 
focalizam nas crônicas de Ramón Hurtado Sánchez intituladas “Las fiestas del primer centenario 
del libertador Simon Bolivar” (1883), que apresentam um breve histórico do herói inserido no 
movimento emancipatório, como ponto de partida para exposição dos festejos. Referido escrito, 
repleto de transcrições dos discursos enunciados pelo próprio Guzmán Blanco, possibilita-nos in-
vestigar as formas com que a imagem do Libertador é abarcada pelo projeto político de regeneraci-
ón da Venezuela em duas vertentes: prover de um passado histórico que permita estabelecer uma 
relação de continuidade; e conceber a percepção de evolução com a qual se expõe a modernização 
do Estado venezuelano. Percorrendo esse enredo, somos apresentados às recordações cívicas dedi-
cas à Libertação das Américas, atreladas a episódios do cunho da inauguração do ferrocarril entre 
Caracas e La Guaira, e da Exposição Nacional venezuelana. Dessa forma, a festa dos cem anos do 
Bolívar constitui-se como um evento privilegiado para lançar um olhar sobre a maneira com que 
uma memória reivindicada como identidade venezuelana, sofre um esforço de apropriação impli-
cado na construção do discurso de progresso que o Governo de Guzmán Blanco projeta sobre si 
mesmo no comando do aparelho estatal.
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Fabio Pereira Costa (UEFS)
• Os Corcéis Fogosos da insatisfação e o Cavalo Domado: o editor Monteiro Lobato e os 

provocadores intelectuais da educação (1918-1930)
Nos últimos decênios do século XIX e início do século XX uma gama de intelectuais acreditavam 
que saberes técnicos como a medicina, a engenharia e a educação apontavam saídas para os pro-
blemas sociais do Brasil. Um nome relevante nesse cenário é o de José (Bento) Monteiro Lobato 
(1882-1948) que durante as primeiras décadas do século XX articulou muitos outros intelectuais 
interessados em viabilizar em terras brasileiras modelos sociais de civilidade por vias da educação. 
Sua atuação foi bem notória no campo da edição de tais intelectuais e essa ação pode ser percebi-
da a partir de relevantes periódicos que abriram espaço para as discussões dos temas da infância 
e da educação como a Revista do Brasil (1918-1925) e a Revista da Sociedade de Educação (1923-
1924). Lobato foi editor dos dois veículos de impressos citados e sob sua tutela tais meios emitiram 
problematizações e ações que sugeriam parâmetros aos órgãos de organização política vigente. 
Então, com o sentido de conceder esclarecimentos a essa faceta da trajetória de Monteiro Lobato 
que está estreitamente articulada com as de outros intelectuais reformadores e, pensando as estra-
tégias dessas edições para a divulgação de um projeto social que visava a constituição de um mo-
delo particular de República brasileira, pontua-se a problemática histórica: qual o papel do escritor 
e editor Monteiro Lobato no processo de viabilização das estratégias dos intelectuais da educação 
para a instituição de um projeto de educação cívica na Primeira República? O intuito deste traba-
lho não é pensar a educação, mas sim, a cultura e o povo brasileiro se preocupando em por meio 
da tônica da História Social remontar no contexto do processo histórico republicano brasileiro as 
interlocuções sociais, a discussão sobre a cultura e o povo, tomando a experiência dos intelectuais 
e das identidades sociais construídas e performadas. Os primeiros resultados da pesquisa ainda 
em fase de andamento apontam que Lobato e intelectuais liberais baseados em suas experiências 
e partilhando uma concepção de cultura se envolveram em discussões sobre os saberes técnicos, 
realizando uma defesa da educação cívica, por perceber o povo como uma massa parasitária, des-
preparada e inapta, como algo a ser depurado e resignificado. Uma vez que eram inaptos e, segun-
do eles, desprovidos de cultura, deveriam ser preparados para os padrões civilizados de vida em 
sociedade e para o trabalho. A alfabetização e o ensino técnico dariam conta desses problemas e a 
edição de tais indivíduos em defesa desses ideais educacionais nos periódicos editados por Lobato 
cumpririam a função de divulgar tais planos educativos.

Thais Gonsales Soares (Colegio Piracicabano)
• Os republicanos na Piracicaba imperial e o apoio ao Colégio metodista Piracicabano

Em 1923, quase um ano depois das comemorações dos cem anos da Nação brasileira, parte dos 
letrados e figuras públicas baianas se mobilizou para celebrar o que para eles seria, de fato, o ano 
do centenário da independência do Brasil. Em verdade, a mobilização se iniciara cerca de três anos 
antes, no findar do ano de 1919, com a constituição de uma comissão executiva para organizar a 
festa centenária, composta por personalidades reconhecidas do IGHG. Em um contexto de perda 
de prestígio econômico, político e cultural, de “destronamento da Rainha” (Leite, 2012) da posição 
privilegiada gozada durante o período imperial e do lugar marginal na geopolítica que se configura 
com a ordem republicana, a celebração do centenário do 2 de Julho almejava algo nada modesto: 
a redenção da Bahia. Entre os preparativos, destacam-se convites à imprensa de São Paulo e da 
capital do País, reformas urbanas com vistas disfarçar as feições provincianas da cidade, além de 
outros melhoramentos (iluminação pública, calçamento de ruas, etc). Outra preocupação foi a 
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mudança da programação tradicional da festa, com a retirada dos carros simbólicos dos Cablocos 
e a sua substituição por uma parada cívico-militar, retirando dos festejos manifestações populares. 
Além do esforço no sentido de preservar do olhar dos visitantes sulistas a impressão de uma cidade 
descuidada e anti-higiênica, intentando apresentar uma capital em sintonia com o mundo civiliza-
do e a evolução do progresso econômico (cf. Albuquerque, 2009), o evento foi marcado por uma 
intensa produção discursiva, destacando-se um conjunto de escritos que compõe o Diário Oficial, 
publicado no dia 2 de julho de 1923. Nas mais de 700 páginas daquilo que chamo o Livro da Bahia, 
constata-se um minucioso inventário de vários aspectos da vida baiana: economia, política, reli-
gião, instituições, educação, artes, episódios e vultos históricos, etc, constituindo-se, segundo a edi-
toria, num imenso esforço patriótico para divulgar os progressos e grandezas da Bahia e reafirmar 
o seu lugar como terra mater da nação brasileira. Tomando este arquivo de textos como discurso, 
portanto afetado pela história, e partindo do suposto de que as identidades são ideias históricas, 
sistemas de representação cultural, metáforas de comunidades imaginadas, apresento neste tra-
balho a análise do Diário de 1923, na qual procuro perceber, no jogo do inscrever e silenciar que 
constituem as narrativas identitárias, como uma ideia de Bahia é ali configurada e as circunstâncias 
históricas que possibilitaram esta configuração. A partir daí, especulo que o regionalismo baiano 
e o discurso da baianidade que lhe dá suporte, expressam um soluçar da açucarocracia diante da 
perda de territórios existenciais e de poder provocada pelos novos tempos.

Valter Guimarães Soares (Universidade Estadual de Feira de Santana)
• De inscrever e silenciar: o que é que a Bahia tem? - Uma leitura do “livro da Bahia” (1923)

Em 1923, quase um ano depois das comemorações dos cem anos da Nação brasileira, parte dos 
letrados e figuras públicas baianas se mobilizou para celebrar o que para eles seria, de fato, o ano 
do centenário da independência do Brasil. Em verdade, a mobilização se iniciara cerca de três anos 
antes, no findar do ano de 1919, com a constituição de uma comissão executiva para organizar a 
festa centenária, composta por personalidades reconhecidas do IGHG. Em um contexto de perda 
de prestígio econômico, político e cultural, de “destronamento da Rainha” (Leite, 2012) da posição 
privilegiada gozada durante o período imperial e do lugar marginal na geopolítica que se configura 
com a ordem republicana, a celebração do centenário do 2 de Julho almejava algo nada modesto: 
a redenção da Bahia. Entre os preparativos, destacam-se convites à imprensa de São Paulo e da 
capital do País, reformas urbanas com vistas disfarçar as feições provincianas da cidade, além de 
outros melhoramentos (iluminação pública, calçamento de ruas, etc). Outra preocupação foi a 
mudança da programação tradicional da festa, com a retirada dos carros simbólicos dos Cablocos 
e a sua substituição por uma parada cívico-militar, retirando dos festejos manifestações populares. 
Além do esforço no sentido de preservar do olhar dos visitantes sulistas a impressão de uma cidade 
descuidada e anti-higiênica, intentando apresentar uma capital em sintonia com o mundo civiliza-
do e a evolução do progresso econômico (cf. Albuquerque, 2009), o evento foi marcado por uma 
intensa produção discursiva, destacando-se um conjunto de escritos que compõe o Diário Oficial, 
publicado no dia 2 de julho de 1923. Nas mais de 700 páginas daquilo que chamo o Livro da Bahia, 
constata-se um minucioso inventário de vários aspectos da vida baiana: economia, política, reli-
gião, instituições, educação, artes, episódios e vultos históricos, etc, constituindo-se, segundo a edi-
toria, num imenso esforço patriótico para divulgar os progressos e grandezas da Bahia e reafirmar 
o seu lugar como terra mater da nação brasileira. Tomando este arquivo de textos como discurso, 
portanto afetado pela história, e partindo do suposto de que as identidades são ideias históricas, 
sistemas de representação cultural, metáforas de comunidades imaginadas, apresento neste tra-
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balho a análise do Diário de 1923, na qual procuro perceber, no jogo do inscrever e silenciar que 
constituem as narrativas identitárias, como uma ideia de Bahia é ali configurada e as circunstâncias 
históricas que possibilitaram esta configuração. A partir daí, especulo que o regionalismo baiano 
e o discurso da baianidade que lhe dá suporte, expressam um soluçar da açucarocracia diante da 
perda de territórios existenciais e de poder provocada pelos novos tempos.

Rachel Saint Williams (Universidade de São Paulo)
• Complexas pertenças: escrita da história e formação das identidades coletivas na Monarquia 

Hispânica
A discussão sobre as identidades coletivas tem alcançado um lugar de destaque nas Ciências Hu-
manas em geral especialmente a partir do impacto gerado pela globalização e pela reconfiguração 
de antigos parâmetros culturais, políticos e sociais ao redor do mundo. O impacto desta discussão 
para a historiografia é evidente, ainda mais se seguimos a intuição, expressa pelo historiador e filó-
sofo Jörn Rüsen, de que a identidade encontra-se localizada nas áreas limítrofes que demarcam a 
conexão entre passado e futuro, o que confere sua característica histórica essencial, transforman-
do-a assim em um tema, ao mesmo tempo, da consciência e da memória histórica. Nesta seara, 
pode-se dizer que complexas pertenças configuravam-se no interior da Monarquia Hispânica, pos-
to que esta encontrava-se alicerçada em uma estrutura política descentralizada, formada por um 
coletivo de jurisdições e comunidades diferenciadas entre si que, no entanto, prestavam lealdade a 
um mesmo monarca. A dinâmica estabelecida entre os territórios de tal entidade política, a prin-
cípio, permitia e garantia a perpetuação da identidade cultural, política e jurídica de cada uma de 
suas partes componentes. Contudo, um certo desequilíbrio, pendendo ao centro, tendeu a modi-
ficar as relações existentes entre a Coroa principal e seus reinos periféricos, especialmente após a 
ascensão ao trono de Felipe II. As alterações nas relações entre os territórios acabaram por afetar 
diretamente as complexas noções identitárias dos coletivos que viviam organizados em formações 
compostas, tanto das regiões centrais como periféricas. Deseja-se aqui investigar as intrincadas e 
multifacetadas questões em torno das identidades coletivas em sua associação intrínseca com a 
produção dos discursos históricos no período moderno, buscando analisar de que maneira tais 
narrativas poderiam ser empregadas em projetos de enaltecimento e/ou formação das identidades 
coletivas. Dar-se-á especial atenção à obra De rebus Hispaniae (1592), publicada também em cas-
telhano sob o título de Historia general de España (1601), do padre jesuíta Juan de Mariana.

Ana Renata Do Rosário De Lima Pantoja (IFPA)
• Era uma vez um lugar de cabanos: memórias da Cabanagem no Cuipiranga (Baixo 

Amazonas -PA)
A documentação arquivistica do século XIX, tanto reunida em códices quanto do poder Judiciário 
da Comarca de Santarém, apontam fortemente para o lugar de nome Cuipiranga como o Quartel 
General do Cabanos no Baixo Amazonas. Após a tomada de Belém em 1835 e a tomada de San-
tarém em 1836, a região do Baixo Amazonas ganha destaque pela intensidade de noticias e pelas 
especificidades da cultura da guerra e a grande tomada de terrenos envolvendo numero significa-
tivo de rebelados. 
Assim, cruzando as pistas do arquivo com trabalhos de campo realizados, os moradores da Comu-
nidade do Cuipiranga trazem a tona em suas narrativas, um tempo complexo de muito derrama-
mento de sangue e dor que deixaram suas marcas no lugar onde moram. Destacam que no “tempo 
dos cabanos, aqui no Cuipiranga, tinha muito preto e bastante índio” e o sangue ainda marca a cor 
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da areia vermelha da praia, que “ronca” de dor. Somado à tudo isso, os achados como ponta de 
botas de soldados, capas de bala e bolas de canhão são identificados pelos narradores, como as 
marcas no lugar onde moram e moraram seus antepassados e também de um tempo de conflito. 
Dessa forma, traços do passado revolucionário do Grão Para no tempo da Cabanagem no século 
XIX, dos heterogêneos cabanos e suas lutas, são em parte (re) atualizados pelos camponeses do 
Cuipiranga 170 anos depois.

Marisa Saenz Leme (Faculdade de Ciências Humanas e Sociais-UNESP-FRANCA)
• Liberdade, cidadania, soberania e fiscalidade: entendimentos díspares no Brasil da 

Independência
No decorrer dos processos de Independência e constituição do 1º Reinado, confrontaram-se pro-
jetos para a construção do estado-nação no Brasil, em que os termos “liberdade”,“cidadania”,“abso-
lutismo” e “federalismo” empregavam-se indistintamente, para se justificarem posicionamentos 
políticos muito divergentes e, mesmo, antagônicos. Com o objetivo de adensar o entendimento 
desses conceitos __ tendo-se em vista as concepções de soberania a eles subjacentes __ avaliam-se 
nesta apresentação duas visões contrapostas. De um lado, trata-se dos posicionamentos esposa-
dos por Frei Caneca, sobremaneira explicitados após a dissolução da Constituinte, no periódico 
Typhis Pernambucano; de outro, avaliam-se as visões apresentadas na imprensa paulista do perío-
do, constituída pelos jornais O Farol Paulistano e O Observador Constitucional. Nesse confronto, 
sobressaem os entendimentos sobre as possibilidades de controle fiscal a ser exercido pelo centro 
político que se configurava no Rio de Janeiro.

 Fabiana Helma Friedrich (UFSM)
• Comida de imigrante: Identidade gastronômica dos imigrantes alemães na região central do 

Rio Grande do Sul (1850-1900).
Entre fins do século XIX e princípios do século XX, os fluxos migratórios germânicos atingiram 
proporções significativas no Rio Grande do Sul. Deve-se tal fenômeno, em especial, à construção 
de novas colônias na região central do Estado e estímulos do governo a expansão de lavouras 
agrícolas para abastecimento interno do país. Este texto é resultado da pesquisa de mestrado que 
tratou a cozinha como um modelo capaz de expor relações sociais no sentido de compreender 
os vínculos entre construção de identidade e experiência imigratória, neste caso, alemã, tomando 
como espaço privilegiado a Colônia de Santo Ângelo na região central do Rio Grande do Sul nos 
anos de 1850 - 1900. Ao longo do primeiro período da ocupação imigrante alemã desse território, 
ocorreram intensas trocas entre os recém-chegados e a população local, embora de ambos os 
lados, houvessem resistências à culinária do outro. Esse intercâmbio ultrapassou preconceitos e 
dificuldades econômicas. Nessa perspectiva, a alimentação ascende como um agente social que 
atuava dentro e fora das colônias de imigrantes, na região central do Rio Grande do Sul. Partindo 
da avaliação das diferenças entre o local de origem dos imigrantes e o Rio Grande do Sul, buscou-se 
identificar as receitas e os ingredientes trocados entre estes e a população local, bem como a adap-
tação dos gostos importados aos novos produtos e padrões de consumo dando origem a comida 
imigrante. Ao tratarmos da questão do imigrante, é válido observar a relação dele com a alimenta-
ção, com a língua, com sua história, sua identidade e memória. Para isso, foram analisados cadernos 
de receitas, cartas pessoais, relatos de viajantes e imagens à luz da bibliografia específica da história 
da alimentação. Tal material é de grande importância para os estudos das culturas alimentares, 
considerando a evolução histórica das cozinhas, as quais estão permanentemente associadas à 
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esfera social e étnica dos seres humanos. Este trabalho insere-se na Linha de Pesquisa “Migrações e 
Trabalho”, do curso de Mestrado em História do Programa de Pós-Graduação em História da Uni-
versidade Federal de Santa Maria, orientado pelo professor Drº. André Luís Ramos Soares, e contou 
com o financiamento da CAPES.

Gerson Ribeiro Coppes Junior (Universidade Estadual Paulista Campus Assis)
• Cartografando saberes e identidades regionais: a Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

de São Paulo (1895-1949)
A imagem de São Paulo como uma locomotiva à frente do Brasil foi resultado de uma produção 
histórica que se desenvolveu no início do século XX, principalmente pelos intelectuais paulistas 
reunidos nas instituições científicas de São Paulo. Este discurso valorizava uma hegemonia políti-
ca e econômica do Estado sobre a nação e teve no bandeirante um símbolo que representava as 
características do paulista: bravura, coragem, um povo que valoriza o trabalho. Tendo em vista a 
ampla variedade de estudos que trataram deste discurso bandeirante escolhemos analisar uma 
categoria de texto: as “histórias regionais”. A presente comunicação, fruto da pesquisa desenvolvida 
no mestrado em História no Programa de Pós-Graduação da UNESP/Assis, apresenta uma carto-
grafia da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo entre 1895 e 1949. Este recorte 
compreende desde o primeiro volume da Revista até o volume em que são publicados os discursos 
de comemoração de 50 anos da Instituição, produzindo um balanço dos próprios sócios sobre 
a historiografia que havia sido produzida neste local. Com um olhar voltado para a história de 
cidades tais como Sorocaba, Franca e Ariri, questionamos de que maneira as identidades constru-
ídas sobre estes locais se comportam como componentes de uma identidade paulista geral. Desta 
forma, buscamos analisar a formação de outros discursos que contribuíram para a formação de 
uma nova história de São Paulo e também para a formação de uma identidade cultural e espacial 
paulista a partir desta “história regional”.

Thais Chang Waldman
• Narrativas Identitárias: as narrativas bandeirantes na São Paulo da década de 1920

O objetivo deste trabalho é acompanhar o processo de (re)construção do mito bandeirante em 
São Paulo da década de 1920, quando as narrativas sobre os heroicos civilizadores dos séculos XVI 
e XVII, responsáveis pela incorporação de imensas regiões ao domínio brasileiro, são resgatadas 
como fundadoras da nacionalidade e como símbolos da pujança paulista. Re(criadas) a partir de 
documentos, mapas, inventários e dos cronistas dos séculos anteriores, as narrativas míticas sobre 
os audaciosos aventureiros bandeirantes -também chamados de “mamelucos”, “gente de São Pau-
lo” ou “portugueses de São Paulo”-, parecem se tornar as mais evocadas, enaltecidas e duradouras 
da capital paulista do período.
Se tomarmos o mito como um conjunto (sempre aberto) de suas versões e variantes, podemos 
dizer que o que se convencionou chamar de mito bandeirante compreende na verdade persona-
gens e historicidades distintas -vide, por exemplo, os intrépidos sertanistas luso-indígenas dos sé-
culos XVI e XVII, os “quatrocentões” (supostos descendentes dos bandeirantes antigos) e os “novos 
bandeirantes” do século XX, sejam eles imigrantes, migrantes, negros, mulatos e/ou não paulistas. 
Trata-se, portanto, de uma pluralidade de narrativas míticas, que o presente trabalho pretende 
acompanhar de perto. Narrativas que, na São Paulo da primeira metade do século XX (e para além 
desse período), se afirmam, se cruzam, se opõem e se sobrepõem -nem sempre harmonicamente-, 
enquanto outras vão surgindo.
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Allan Cavalcanti de Moura
• “Adaptou-se. Trabalhou. Integrou-se. Prosperou”: Reflexões sobre a integração do imigrante 

italiano em Brás, Bexiga e Barra Funda (1927) , de António de Alcântara Machado.
A presente comunicação tem como finalidade abordar o momento de fatura da obra literária Brás, 
Bexiga e Barra Funda, de António de Alcântara Machado. Publicada em março de 1927, começou a 
ser produzida em fins de 1924. Nessa abordagem pretende-se evidenciar o quanto este compêndio 
de contos, que narra uma inexorável integração do imigrante italiano à sociedade paulista no de-
correr das gerações, poderia estar sendo escrito em oposição a diversas correntes argumentativas 
que defendiam uma baixa disposição dos imigrantes italianos de se misturarem ao elemento nacio-
nal. Tais correntes argumentativas estariam presentes, por exemplo: nas discussões parlamentares 
acerca da revolta de 1924 em São Paulo; na imprensa fascista que defendia a prevalência da italiani-
dade nos descendentes radicados fora da Itália; nos discursos de defesa da expulsão de estrangeiros 
envolvidos nas agitações operárias das décadas de 1910 e 1920 e mesmo na produção literária com 
a qual Alcântara dialogava. Pretende-se compartilhar algumas das pistas encontradas no esforço 
que integra a pesquisa de mestrado em desenvolvimento, que tem por finalidade situar Brás, Be-
xiga e Barra Funda no conjunto de discursos que estavam disponíveis para António de Alcântara 
Machado para, por fim, perscrutar o que este autor poderia estar querendo dizer ao escrever este 
livro.

Rogério Rosa Rodrigues ( Udesc)
• João Ribeiro e o cenário cultural brasileiro na Primeira República

Em carta enviada ao amigo Graça Aranha no ano de 1900 João Ribeiro registra em tom pessimista 
a impossibilidade da arte brasileira ser espontânea e expressar a alma popular. A confissão efetuada 
em momento de conflito interior, reaparece elaborada em artigos sobre arte e estética publicados 
nos jornais do Rio de Janeiro. Ela tem como parâmetro o cenário cultural alemão do século XVIII 
e XIX e flerta com o debate nacional acerca da identidade brasileira. Joao Ribeiro questiona em 
que medida intelectuais e artistas brasileiros seriam capazes de captar e expressar a alma do povo 
e, dessa forma, contribuir para a própria construção de uma identidade nacional? Intelectual ser-
gipano que atuou na Academia Brasileira de Letras e se consagrou como autor de um dos mais 
referenciados manual didático no Colégio Pedro II, no campo historiográfico João Ribeiro (1860-
1934) raramente é investigado sob a lente da construção da identidade e da cultura nacional e, 
mais raramente, na convergência entre arte e cultura. O objetivo dessa abordagem será revisar seus 
textos de crítica literária e de estética, bem como suas correspondências pessoais para analisar qual 
a sua concepção de arte, suas matrizes intelectuais e seu “projeto” cultural para o Brasil no início 
do século XX. Essa proposta está inserida no projeto de pesquisa intitulado “Espírito germânico 
em terra brasílica: João Ribeiro e cultura histórica alemã” que conta com apoio financeiro do CNPq 
(edital Universal) coordenado por mim desde 2011.

Danilo Wenseslau Ferrari (UNESP - Campus de Assis)
• As referências a Portugal n’”A barca de Gleyre” de Monteiro Lobato

O trabalho tem como objetivo identificar e analisar as referências a Portugal, feitas por Monteiro 
Lobato no conjunto de cartas publicadas na obra A barca de Gleyre. Este recorte faz parte de uma 
pesquisa de doutorado cujo fito é o de identificar possíveis inspirações internacionais na criação do 
mais famoso personagem lobatiano, o Jeca Tatu, símbolo de certa identidade nacional brasileira.



1545

O personagem surgiu nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo, nos textos “Velha praga” e “Uru-
pês”. Lobato queixava-se dos hábitos do caipira paulista na lida com a terra e questionava a imagem 
idealizada que se tecia a respeito do homem do campo. Os textos causaram furor nos meios cultu-
rais da época e trouxeram a desejada fama ao escritor, dando início a uma agitada e diversificada 
carreira. Na época, Lobato estava fortemente ligado com a produção visual nacional e internacio-
nal. Nos anos 1910, foi crítico de arte do jornal O Estado de S. Paulo, e ilustrava, ele próprio, à tinta 
ou a lápis, as histórias que escrevia, cenas da vida do campo e da cidade, além de colaborar, como 
desenhista, nas revistas ilustradas brasileiras.
A busca pelas identidades nacionais, que marcou o século XIX e as crises subsequentes, teve pas-
sagem pela caricatura. No Brasil e no exterior, diversos desenhistas criaram personagens que ca-
talisaram certa identidade de seu povo. Entre eles, o mais semelhante ao Jeca de Lobato, foi o Zé 
Povinho, concebido pelo ilustrador português Rafael Bordalo Pinheiro. Assim como o Jeca, Zé Po-
vinho representava um camponês analfabeto e acometido pelo descaso dos poderes públicos. O 
personagem bordaliano teve ampla repercussão na cultura portuguesa, e também no Brasil, onde 
foi reinventado em diversos segmentos culturais.
É bastante conhecida a admiração de Lobato pela cultura portuguesa, mais precisamente pelo 
escritor Camilo Castelo Branco (1825-1890), muito citado nas cartas de A barca de Gleyre. Porém, 
outras referências a Portugal também foram frequentes neste conjunto de missivas, tal como o 
profundo desejo de conhecer a região do Minho e a leitura, sempre retomada, de autores da gera-
ção de 1870, de Portugal, como Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão e Fialho de Almeida, contempo-
râneos e amigos pessoais de Bordalo Pinheiro.
As cartas de A barca de Gleyre, reunidas para publicação, como exercício de autorrepresentação, 
fornecem ao pesquisador alguns “bastidores” a respeito da obra de Monteiro Lobato, não publica-
dos nas páginas dos livros, jornais e revistas que o autor produziu. A análise em questão permite 
antever as possibilidades de inspirações internacionais, mais precisamente portuguesa, na obra 
lobatiana, justamente no momento de elaboração de seu personagem tradicionalmente reconhe-
cido pelo forte caráter nacional, como o Jeca Tatu.

Pamela Beltramin Fabris
• Identidades e racialização em tempos de guerra

A crença no progresso da civilização humana sofreria fortes abalos no início do século XX; uma 
guerra, a Grande Guerra, culminaria com o fim da Belle Époque e daria início a questionamentos 
em torno de paradigmas até então, quase, “inabaláveis”, os quais não ficaram restritos ao cenário 
europeu. Embora a considerável distância geográfica, Curitiba também sentiu no seu cotidiano as 
consequências da Primeira Guerra Mundial. Tratava-se de um tempo em que o nacionalismo, e 
suas variantes, encontravam-se na ordem do dia. 
O momento inspirava indagações e sugeria mudanças. Entre outras coisas, o desenrolar da guerra, 
foi um momento propício para que viessem à tona elementos conflituosos, formados ao longo 
dos anos, resultantes das experiências cotidianas do processo de sociabilidade de indivíduos que 
diferiam em sua condição social, étnica e de classe. Neste sentido, em Curitiba, a Primeira Guerra 
Mundial desencadeou uma espécie de efeito catalisador. Ou seja, possibilitou que emergisse uma 
atmosfera de agitação e contestação acerca da presença e das próprias condutas, práticas e cos-
tumes dos indivíduos de origem germânica. No rol dos questionamentos que o tempo de guerra 
propiciava, também surgiram debates em torno do tema “raça” e do “elemento nacional”, temas 
que passaram por um processo de ressignificação. De forma geral, a busca por uma identidade 
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nacional inseriu no debate atores antes pouco ou nada mencionados como fomentadores do pro-
gresso regional. Estava em jogo a busca pelos chamados “brasileiros autênticos”.
Este trabalho tem como objetivo analisar alguns dos aspectos concernentes ao contexto dos anos 
da Grande Guerra (1914-1918), na cidade de Curitiba, tendo como foco principal, a mudança de 
discurso na imprensa local no que se referia a identidade dos “allemães” e os chamados “nacionaes”. 
Portanto, trata-se de um estudo que se propõe a discorrer acerca de um período em que para-
digmas ligados a fatores como, identidade nacional, racialização, entre outros, encontravam-se na 
ordem do dia seja para afirmá-los ou contestá-los.

Virginia Celia Camilotti (UNIMEP)
• Revistas culturais binacionais e a promoção da latinidade

Nas primeiras décadas do século XX gestou-se um campo de revistas culturais binacionais ou mul-
tinacionais integrado pela Renaissance latine (1902-1905), a Latina (1909-1910), a Atlântida (1915-
1920) e a Revue des Nations Latines (1916-1918). Constituídas por agrupamentos de intelectuais 
de vários países de tradição latina, tinham como objetivo comum promover a comunidade assen-
te de povos latinos (fundada em línguas neolatinas) em comunidade política em sentido estrito, 
sob a forma de federação ou confederação. A observação atenta sobre os modos de operação e 
organização de tais revistas indica a existência de um itinerário de uma para com a outra no cum-
primento do projeto que lhes era comum. A comunicação objetiva explorar os modos como cada 
um destes agrupamentos de intelectuais atuou na direção de converter a latinidade de território 
histórico/lingüístico em comunidade política, bem como o lugar reservado às repúblicas da latino-
-américa e ao Brasil neste território.

Maria Ester de Siqueira Rosin Srtori (PUCCAMP)
• Diário de uma Mulher Viajante do Século XIX: a memória perpetuada na palavra escrita.

Ao longo dos séculos XVI a XIX, viajar não era privilégio masculino, antes das modernas discussões 
historiográficas sobre gênero e seus papéis na sociedade, mulheres viajavam ora movidas pelo espí-
rito aventureiro, ora empurradas pelo casamento, como damas de companhia ou trazidas à força, 
seja pela escravidão ou imposição familiar. Dentre as “mulheres viajantes”, algumas deixaram regis-
tradas, em diários ou memórias, suas experiências e são esses relatos que abarcam, se não todos 
os caminhos do privado feminino, pelo menos grande parte deles. Permitem, da mesma forma, 
ocultar ou revelar a intimidade de seus pensamentos ou ficções oferecendo em seus escritos pes-
soais a oportunidade de reconhecer ações efetivas e participativas de mulheres em setores diversi-
ficados da vida sejam no mar, nas fazendas ou atuando em estudos etnográficos e que registraram 
em diários pessoais ou relatos de viagens seu cotidiano, pensamentos e apreensões. Tais fontes 
transgridem as fronteiras disciplinares e registraram formas pessoais e individuais de ver o mundo 
traduzindo-o pela escrita intimista feminina e são bastante significativos para perceber e repre-
sentar aspectos da vida social, emergentes das trajetórias de vida de pessoas cuja memória parece 
perpetuada na palavra escrita. Na perspectiva da História Cultural, esses registros constituem-se 
como gêneros discursivos que – apesar de sua diversidade – revelam aspectos do cotidiano femi-
nino, dessa forma, apesar de recentes os estudos que se debruçam sobre escritos produzidos por 
mulheres viajantes, muitas foram àquelas que aliaram aos babados dos vestidos e seus modos de-
licados à vivência a bordo de navios ou a gestão dos bens dos maridos. É sobre um diário feminino 
que inflete esse artigo: as viagens e as memórias de D. Maria do Carmo de Mello Rego, viajante do 
século XIX, expedicionária, mãe adotiva e escritora cujo diário pessoal carrega de forma intimista e 
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sentimental a trajetória assumida por uma mulher em particular, que transgride o modelo imposto 
pela sociedade na época ao viajar por territórios brasileiros com expedições científicas masculinas; 
ao registrar sua impossibilidade de ser mãe, adotar uma criança índia; assumir socialmente a crian-
ça como filho legítimo e deixar relatada sua vida como forma de perpetuar a existência do filho ín-
dio adotivo que, por infortúnio, morre num curto espaço de tempo. A escolha dos relatos pessoais 
e das memórias dessa viajante em particular deve-se, inicialmente, ao fato de que, em seus escritos, 
D. Maria do Carmo de Mello Rego traz elementos que lançam luz sobre questões que ampliam a 
sutileza historiográfica no tocante a forma como se pensava a questão racial no século XIX, o papel 
(papéis) da mulher na sociedade e o pensamento europeu, sobretudo, em relação aos indígenas.

Clóvis Frederico Ramaiana Moraes Oliveira (UNEB/UEFS)
• Tristes Partidas: o dicionário da musica de Elomar e a narrativa da desruralização brasileira, 

1979-1985.
Montada em ligeiros cavalos mecânicos e brilhantes cometas ela chegou no sertão brasileiro. Mu-
niz Sodré chamou-a de “bicho”. Em dolorosa cantiga de saudades, Sá e Guarabira disseram dela que 
“desfazia a natureza”. E veio, seguindo antigo conselho de Rosa: armada, as armas vieram em lumi-
noso balaio de ferro. Não eram apenas de matar, no balaio metálico vieram seduções: com uma 
mão foram distribuídos dinheiros facilitados para a renovação de técnicas agrícolas, com a outra 
montou-se arrojado programa de eletrificação; adiante caixas de imagens levaram um “Brasil na 
TV” para gentes e gentes. A viajante foi imaginada em gabinetes militares, foi gestada por dirigentes 
que queriam o desenvolvimento do país, sujeitos desejosos de superar o “secular atraso brasileiro”. 
Como forma mandaram-na, a modernização, para reinventar os sertões brasileiros. Naqueles anos 
que se seguiram ao golpe de Estado de 1964 as paisagens rurais nordestinas foram poderosamente 
impactadas, velhos álbuns de práticas e vidas foram rasgados. Pelo imenso sertão, o mundo rural 
experimentou a roedora crítica da modernização. Pais viram filhos na estrada, pais foram para os 
caminhos da cidade, famílias inteiras se desencontraram na dolorosa passagem do rural para o 
urbano. Comunidades e comunitarismos foram desfeitos. Cercas substituíram aboios e vaqueiros. 
Máquinas calaram cantigas de trabalho. “A roça acabou”. O gigantesco moinho de gentes elaborou 
outros cantos e “deslugarizou” personagens das ruralidades. O músico Elomar Figueira de Mello é 
dos sujeitos que experimentaram a chegada dramática desses tempos. Com a sua poética buscou 
respostar, como em um desafio de violas, às modernagens brilhantes e barulhentas. Seu cantar é 
um esforço de registrar um mundo assediado pelo fim e ameaçado pelo que não entende. Diante 
do esmigalhamento das sociabilidades e consequente êxodo de personagens, o cantor da Vitória 
da Conquista esmerou-se em condensar, nas suas composições, as marcas das experiências do fazer 
a roça. Como cuidadoso arquivista registrou aboios, cantos de trabalho, histórias de vaqueiros, tro-
peiros, roceiros. Esses arquivamentos trazem as marcas dos momentos em que são feitos, as coisas 
arrumadas em escaninhos são registros das operações de guarda, rastros dos momentos em que 
são retiradas do cotidiano para repousarem em arquivos e suscitarem refazimentos de narrativas e 
reencontros com memórias em crise. Um aspecto em especial chama atenção na produção do su-
jeito em apreço, o refinamento na escolha das palavras para suas composições, o delicado esforço 
de cantar com sotaques e palavras do falar das ruralidades. Neste trabalho tematizo a construção 
de um dicionário elomariano como instrumento de narrar o universo rural sertanejo e os “suces-
sos” trazidos pela modernização.

Emilio Alapanian Colmán
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• Unanimidad: Reconfiguração da identidade nacional paraguaia na disputa pelos Saltos Del 
Guairá/Sete Quedas no jornal La Tribuna (1965-1966).
Durante a década de 1960, as relações entre Brasil e Paraguai passaram por uma “prova de fogo”: 
um conflito diplomático envolvendo antigo litígio fronteiriço em torno dos e Saltos Del Guairá/ 
Sete Quedas explodiu. O complexo de quedas d’água era único, integrado, mas o homem o dividiu 
em dois países, com línguas diferentes e identidades nacionais que às vezes se aproximavam outras 
se opunham fortemente. A partir de 1962, o projeto brasileiro de uma usina hidrelétrica para apro-
veitar o potencial energético das Sete Quedas foi difundido na imprensa brasileira. Em junho de 
1963, a chancelaria paraguaia reagiu e enviou seus protestos, recuperando o litígio fronteiriço que 
envolvia a região dos Saltos. O conflito chegou ao momento de maior tensão entre 1965 e 1966 
e foi acompanhado pela imprensa dos países envolvidos que repercutiu os interesses nacionais 
de forma acalorada. Entre tais jornais, esteve o mais importante diário paraguaio no período, La 
Tribuna (1925-1983) e o brasileiro O Estado de São Paulo (1875-2015), ambos focos da minha pes-
quisa de Mestrado. Entretanto, nessa apresentação, pretendemos analisar somente La Tribuna que 
tratou do conflito diplomático, reinterpretou e mobilizou a identidade nacional, além de recuperar 
imagens do Brasil, entre outubro de 1965 e abril de 1966.
A tensão chegou ao limite nas comemorações da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) quando 
antigas rivalidades vieram à tona. Não havia meios de acordo acerca dos limites dos países, do do-
mínio brasileiro na região e do condomínio da energia elétrica a ser produzida. Em junho de 1965, 
tropas brasileiras atravessaram a fronteira e ocuparam a parte paraguaia dos saltos. Em contrapar-
tida, uma mobilização nacionalista tomou conta de Assunção.
Ambos os países viviam sob ditaduras militares, em fases diferentes de consolidação. O regime 
paraguaio comandado pelo General Alfredo Stroessner se consolidava, enquanto no Brasil, um gol-
pe de estado instaurava uma ditadura militar (1964-1985). Como no caso brasileiro, a identidade 
nacional cumpriu um papel fundamental na legitimação e na consolidação do regime paraguaio. 
Reinterpretada, passou a se pautar em uma modernidade econômica e tecnológica. O binômio 
“paz y progreso” se tornou o lema do governo paraguaio.
A apresentação pretende discutir que a mobilização de identidades não poderia ser efetivamente 
feita sem o concurso da imprensa escrita. Consumido por um público crescente durante a década 
de 1960, o jornal paraguaio ajudou no crescimento das tensões diplomáticas provocadas pelo lití-
gio fronteiriço. O periódico La Tribuna participou da construção da narrativa nacional e, em seus 
editoriais, mobilizou dispositivos antigos da identidade paraguaia para reinterpretá-la e reconfigu-
rá-la em novas bases.

Edinaldo Bezerra de Freitas (Universidade Federal de Rondônia)
• História e Literatura. O Romanceiro do Trem. Representações da Estrda de Ferro Madeira 

Mamoré em Rondônia.
Importante empreendimento industrial modernizador, construido no início do Século XX em ple-
na floresta Amazônica, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré será reconhecida pelo seu carater de 
epopéia, saga, tragédia. Nesse contexto desde então a ferrovia esteve sujeita a narrativas diversas, 
que certamente corroboram com seu perfil mitológico, mas que tambem são capazes de nos dá 
lições de estruturas sociais, econôminas, políticas e culturais e que, na sua diversidade, compôe um 
conjunto diversificado de simbologias, que podem ser projetadas para pensar a linha de fronteira 
dinâmina entre a história e a literatura. Neste caso, aqui são abordados o que chamamos de o “Ro-
manceiro” do Trem”, composto por um conjunto de obras de autores nacionais e internacionais, 
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e que ao longo de mais de um século produziram em paralelo a uma historiografia desta forma 
apropriadamente mais identificada, narrativas romanceadas, capazes de junto com a sensibilidade 
da arte literária, representar tambem a caracterização de valores e contradições. São textos que 
abordam temáticas diversas, que vão, desde a construção da estrada de ferro e a implantação do 
maquinário, o surgimento de uma cidade nos entornos do empreendimento ( a cidade de Porto 
Velho atual capital do estado de Rondônia),as dificuldades e conflitos étnicos, entre populações 
indígenas, e entre as mais de cinquenta representações de nacionalidades diversas que participa-
ram deste enredo. E ainda mais, panorâmas de relações de poder e interesses além de apontar para 
um quadro do desafio da expansão capitalista em regiões complexas como a floresta amazônia, e 
portanto reportando a muitas dificuldades diante do desafio de relações entre homem e natureza, 
sociedade e meio ambiente. Assim, a arte literária é aqui eleita como capaz de dar lições de histo-
ricidade, seja no seu efeito de ir a mais do que discrição e factualidade, e de portar subjetividades e 
sensibildades, dando lições para a história do cotidiano, e de questões tão importantes, no quesito 
para pensar história e sentimentos, sonhos e frustações, história e relações de gênero. Estas tantas 
histórias que nos convidão a empreender na linha do tempo, a complexa experiência dos humanos.

Aline Martins Martello (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Olhar-se no espelho e reconhecer seu algoz: a elaboração do discurso patrimonial argelino 

(1830-1962)
O objetivo da comunicação é analisar o contexto de colonização da Argélia juntamente ao proces-
so de patrimonialização e de construção da nação argelina. Parto das discussões de Homi Bhabha, 
Stuart Hall e Edward Said para pensar como as nações independentes constroem sua noção de 
patrimônio a partir de uma noção colonial do mesmo; prentendo, assim, entender melhor esse 
interstício. Ou seja: como a Argélia constrói seu discurso de patrimônio nacional a partir de uma 
visão orientalista, elaborada pela França em fins do Século XIX e XX e, ao mesmo tempo, após sua 
independência em 1962, articula o discurso de patrimônio nacional argelino como “híbrido”, isso é, 
sem romper com suas raízes locais, mas não negando as transformações trazidas pelo colonizador.

Thais de Santis Rocha (Universidade de São Paulo)
• Escritas da Guerra na obra “Meu coração Ferido”: cartas de uma judia a seus filhos

Na obra biográfica “Meu coração ferido”, escrita por Martin Doerry em 2002, encontramos cartas 
transcritas de sua avó, Lilli, e seus filhos durante o período no qual esteve confinada em Breitenau, 
entre 3 de setembro de 1943 e 17 de março de 1944, e ainda sua última carta escrita em Auschwitz 
em 5 de julho de 1944. Através da leitura dessas cartas, buscamos entender como a partir de uma 
experiência individual como houve a alteração da vida dessa mulher e como essa experiência de 
guerra na qual há o silenciamento traumático se reverberou para as gerações posteriores. Ten-
taremos nesse artigo apresentar como a vida dessa mulher foi alterada com o nazismo e como 
através dessas cartas podemos compreender a vivência dentro de um campo de concentração. 
Concomitantemente, exploraremos como as crianças perceberam a guerra, sob a perspectiva dos 
filhos dela. Através da exposição dessas duas perspectivas, terminaremos com uma reflexão sobre 
o conceito transferência segundo Dominick LaCapra dessas memórias da guerra contidas nessas 
epístolas para os descendentes de vítimas do Holocausto.

Monique Mendes Silva Batista (Unesp)
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• Folclore e identidade nacional na modernidade pelo olhar de Mário de Andrade
O folclore é um dos aspectos mais importantes da obra de Mário de Andrade, pois domina seu lado 
de poeta, contista, romancista, crítico e ensaísta e é também seu campo predileto de pesquisas e 
estudos especializados. Ao longo da década de 1930, o intelectual protagonizou uma série de ações 
em prol da institucionalização do folclore brasileiro, principalmente enquanto esteve no cargo de 
diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, entre 1935 e 1937. Defendia que era necessário 
e urgente o registro da cultura folclórica nacional e que para isso era preciso a capacitação de pes-
quisadores que fossem colher entre o povo os costumes e tradições que rapidamente iam sendo 
esquecidos devido aos rumos do progresso em escala mundial. Em sua extensa documentação 
epistolar, e especificamente nas correspondências trocadas entre Mário de Andrade e grandes no-
mes do folclore e das ciências sociais no Brasil da primeira metade do século XX, é possível registrar 
o que o intelectual toma por folclore e suas ambições quanto à consolidação da cultura folclórica 
como cerne da identidade nacional, assim como as concepções defendidas por seus correspon-
dentes. Realizar um balanço da noção de folclore defendida por Mário de Andrade e das principais 
contribuições do intelectual em pensar a cultura folclórica como elemento fundamental de uma 
identidade nacional compartilhada pelo brasileiro como um todo é o objetivo desta comunicação.

Thainã Teixeira Cardinalli
• Trajetórias do olhar: as construções imagéticas da cidade de São Paulo nas obras de Claude 

Lévi-Strauss
Este artigo almeja aprofundar as discussões realizadas no grupo de pesquisa, “Núcleo História e Lin-
guagens: razão, sentimentos e sensibilidades” (CNPq) bem como os debates em torno de narrativas 
identitárias através da análise da construção da(s) imagem(s) da cidade de São Paulo nos textos do 
antropólogo francês, Claude Lévi-Strauss (1908-2009). A sua primeira aproximação com a cidade 
paulistana acontece em 1935, quando vem ao Brasil para lecionar sociologia na recém-formada 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Além das atividades acadêmicas, Lévi-Strauss se 
dedicava a etnografia indígena nos arredores do estado de São Paulo e Mato Grosso, e participava 
das reuniões e dos grupos de estudos promovidos pelos intelectuais ligados ao Departamento de 
Cultura do município de São Paulo.
As experiências pessoais e profissionais na cidade paulistana foram relatadas pelo antropólogo nas 
obras Tristes Trópicos (1955) e Saudades de São Paulo (1996), assim como nas entrevistas realizadas 
ao longo de sua vida. O distanciamento entre a vivência em São Paulo e a escrita dos textos poderia 
revelar visões contrastantes ou diferentes da cidade; no entanto, Lévi-Strauss descreve os anos em 
que viveu em São Paulo da mesma forma, exaltando determinados acontecimentos: o telefonema 
do seu orientador, Celéstin Bouglé, no outono de 1934, o convidando para integrar a missão fran-
cesa; o espanto ao chegar em São Paulo e encontrar uma cidade em intensa transformação urbana, 
onde, segundo ele, se construía uma casa por hora; os problemas com Paul Arbousse-Bastide, pro-
fessor de sociologia na USP; a descrição dos alunos do curso de sociologia, os quais desconheciam 
as obras clássicas de filosofia, entretanto, tinham um vasto conhecimento sobre as novas teorias; 
as pesquisas de campo solicitadas aos seus alunos, propondo que observassem a rua em que mo-
ravam, as construções e os mercados mais próximos; e por fim, a amizade com Mário de Andrade 
e Paulo Duarte, lembrando do interesse comum por estudos sobre manifestações folclóricas. 
Adentrar nas construções imagéticas de C. Lévi-Strauss sobre a cidade de São Paulo será o tema 
central deste artigo, de modo a desvendar as referências pessoais, literárias e/ou profissionais que 
marcam o olhar do antropólogo para as cidades – e no caso especifico deste trabalho, para São 
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Paulo. Pretendo, desta forma, recorrer a diversos momentos da trajetória de Lévi-Strauss, acompa-
nhando como estes períodos acrescentam elementos, referências e leituras essenciais para criação 
da imagem de São Paulo nos seus textos e da mesma forma, consolidam o olhar do antropólogo 
para as aglomerações urbanas.

Jacy Alves de Seixas (UFU)
• Brasil, país do futuro – políticas do esquecimento e imagens identitárias da denegação

Em 1941, é publicado em vários países o ensaio “Brasil, um país do futuro” do escritor austríaco 
Stephan Zweig. Da parte de seu autor, o livro é, em certa medida, a expressão de um esquecimento 
voluntário (“me retirar do mundo que se destrói”) e um investimento psíquico em um ideado “país 
do futuro” (“Percebi que havia lançado um olhar para o futuro do mundo”), percebido como um 
contraponto à barbárie alcançada pela civilização europeia com a ascensão do nazismo e o terror 
da política totalitária e dos campos de extermínio. Como se sabe, Zweig foge de Viena em 1934 e, 
após refugiar-se em vários países, estabelece-se em Petrópolis onde se suicida em janeiro de 1942. 
Por outro lado, a imagem enunciada, a figuração Brasil, país do futuro, revela uma identidade fun-
dada na procrastinação e na postergação, na negação do tempo presente, projetando-se em im-
precisos amanhãs. Nessa perspectiva, interessa pensar as aproximações e distanciamentos entre as 
narrativas historiográficas (que, de uma forma ou de outra, incorporam a memória como “fonte” 
inscrevendo-a assim nas diversas “operações historiográficas”) e as linguagens da memória e o es-
quecimento, que não são a elas redutíveis. Esta reflexão pretende interpelar as formas do esqueci-
mento público em ação nesta construção identitária singular que articula estética, ética e política.

Valéria Alves Esteves Lima (Universidade Metodista de Piracicaba)
• História da arte e identidade nacional: peças para um debate

A Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879), personagem polivalente da história cultural e artís-
tica brasileira, atribui-se, entre outros, o feito de ter iniciado a escrita de uma História da arte bra-
sileira, notadamente através da peça lida em sessão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB), no ano de 1841. A peça, intitulada Memória sobre a antiga Escola de Pintura Fluminense, 
insere-se entre as produções literárias e artísticas de autoria de Porto-Alegre, aqui compreendidas 
enquanto narrativas que permitem vislumbrar propostas de formulações identitárias para o Brasil 
de meados do século XIX. Personagem de uma trajetória que se inicia ainda no Primeiro Reinado, 
momento em que se aproxima do poder imperial através de seu mestre na Academia Imperial de 
Belas Artes, Jean-Baptiste Debret, Porto-Alegre assumiria papel decisivo nos ensaios nacionalistas 
do reinado de d. Pedro II. Se assumidas as relações intrínsecas entre poder imperial, Academia de 
Belas Artes e IHGB, é profícuo investigar as produções do escritor, pintor, caricaturista, cenógrafo 
e arquiteto gaúcho como narrativas que buscavam localizar o Brasil no conjunto das nações eu-
ropeias e, ao mesmo tempo, construir para o cenário local uma matriz identitária. Porto-Alegre 
oscilou, entre seu período de formação (que incluiu um estágio relativamente longo na Europa) e 
sua atuação no Brasil, entre diferentes modelos e perspectivas estéticas. Formado no Neoclassicis-
mo francês pelas mãos de Debret, abraçou a perspectiva romântica durante sua estada na Europa, 
entre 1831 e 1837, momento em que produz e publica outra das peças que guiam esta comunica-
ção. Trata-se, desta feita, de um texto produzido a seis mãos, largamente considerado como um 
manifesto do início do Romantismo brasileiro: Resumo da história da literatura, das ciências e das 
artes no Brasil. Nele Porto-Alegre assina a parte relativa às artes, enquanto Domingos Gonçalves 
de Magalhães discorre sobre a literatura e Francisco de Sales Torres Homem sobre as ciências. O 
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texto fora lido, em sessão de 24 de julho de 1834, no Instituto Histórico de Paris, sendo publicado 
posteriormente na revista do mesmo Instituto e, em 1839, como parte do terceiro volume da obra 
de Debret, Voyage Pittoresque et Historique au Brésil. 
O objetivo desta comunicação é reconstituir os processos de elaboração dessas duas peças, e 
propor nelas enxergar uma das dimensões do debate em torno da identidade nacional, tomando 
como eixo problematizador a relação entre as artes (em especial as artes plásticas) e a política.

Marcia Regina Capelari Naxara (UNESP-Franca)
• Percurso fotográfico de São Paulo ao Araguaia: lugares, gentes, paisagens [Agenor Couto de 

Magalhães, 1939|45]
Proponho explorar algumas reflexões sobre a temática que vincula lugar e paisagem a partir do 
conjunto de fotografias, acompanhadas de comentários, que documentam a expedição que par-
tiu de São Paulo em direção ao Araguaia, realizada por Agenor Couto de Magalhães em 1939 e 
publicada em 1945. Ao elaborar o relato que introduz o álbum, a partir de uma perspectiva épica 
dos bandeirantes paulistas – sua história e importância na exploração da hinterlandia brasileira e 
sua incorporação ao território nacional – o autor indica, em sintonia com o tempo em que viveu, a 
necessidade de conhecimento e ocupação das terras interiores do Brasil, acentuando a perspectiva 
futura de sua integração e da exploração de seu potencial, tanto econômico e social como turístico.

101. O Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial: cultura, política, sociedade e 
Forças Armadas
Coordenação: Dennison de Oliveira e Vágner Camilo Alves

Resumo: Este Simpósio Temático pretende reunir profissionais e estudantes de diferentes disci-
plinas e áreas do conhecimento que em tempos recentes tem refletido sobre questões afetas a 
cultura, defesa, segurança nacional, relações internacionais, forças armadas, política e sociedade a 
partir do exame da experiência da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, seus antece-
dentes e desenvolvimentos subsequentes. A compreensão da história da participação do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial tem se beneficiado com novos estudos que enfatizam as determinações 
da inserção internacional do país e seus impasses políticos e diplomáticos num contexto de tran-
sição do modelo primário-exportador para a economia industrial. Outros pesquisadores tem se 
dedicado ao exame da importância dos estímulos à tal transição trazidos pela guerra em si, e seus 
efeitos sobre a segunda metade do século XX. No que se refere à cultura, nota-se a expansão dos 
estudos dedicados tanto às transformações mais amplas pela qual passou a sociedade brasileira 
no contexto da guerra (americanização, urbanização, expansão da industria cultural, etc.) como as 
transformações culturais internas às instituições tanto do Estado (a influência dos EUA e da França 
sobre a doutrina e modo de operação das Forças Armadas brasileiras, por exemplo) quanto da so-
ciedade civil (a polarização ideológica que afetou sindicatos, associações profissionais, o movimen-
to estudantil, etc.) Os estudos de defesa e segurança nacional também tem se dedicado ao exame 
da experiência histórica da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em particular no 
que se refere ao exame das transformações institucionais das nossas Forças Armadas antes da guer-
ra e a decisiva reorientação doutrinária destas no imediato pós-guerra, agora pautadas pela emer-
gência dos temas e questões colocados pela Guerra Fria. Embora ainda restritos, também se nota 
a intensificação dos estudos das operações militares em si, das forças brasileiras de mar, terra e ar, 
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cuja experiência tem impacto substancial na forma pela qual estas definiram seu papel no decorrer 
do século passado. Finalmente, também se pretende congregar os pesquisadores que se dedicam 
ao tema já clássico do estudo das relações internacionais nesse contexto de conflito global.
Justificativa: Estudos de História partem do pressuposto de que é tanto mais útil e necessário se 
conhecer determinado episódio, contexto ou personagem quanto mais ele possa revelar sobre 
nossa própria realidade atual. No melhor dos casos, o tema em questão permite estabelecer uma 
conexão entre o passado e o presente de tal forma intensa e relevante que um (presente) só pode 
ser entendido através do outro (passado) – e vice versa. Esse esforço de justificação do estudo da 
História parece ser tanto mais viável quanto mais contemporâneo for o objeto de estudo. Embora 
o caráter praticamente atemporal de um grande número de temas os torne permanentemente 
contemporâneos (democracia, identidade, cidadania, etc.) parece claro que é na época contem-
porânea que mais recorrentemente encontramos as melhores e mais oportunas ocasiões de se 
interpretar essa ligação entre passado e presente. O estudo da história da participação do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial, tanto das forças armadas que se dedicaram à defesa do território nacio-
nal quanto o envio da Força Expedicionária Brasileira (FEB) para lutar na Campanha da Itália são 
alguns um dos temas de estudo que se enquadram nessa categoria. 
Decorridos já setenta anos do início de operações de guerra do Brasil na Campanha da Itália 
(15/09/1944) percebe-se que o estudo e interpretação do período se torna cada vez mais relevan-
te para o entendimento do contexto que vivemos. As negociações políticas e diplomáticas que 
precederam a entrada do Brasil na guerra, as medidas econômicas da mobilização para a guerra, 
a expansão e modernização pela qual passaram as Forças Armadas brasileiras, a formação de uma 
Força Expedicionária Brasileira, sua atuação em combate, a forma pela qual foi desmobilizada, o 
impacto do conflito no cenário nacional e internacional e as transformações culturais e institucio-
nais pelas quais passou o país, são apenas alguns dentre tantos outros temas que possuem uma 
clara e esclarecedora ligação com os dias de hoje. Dentre tantos temas que já há algum tempo vem 
atraindo a atenção dos pesquisadores da área destacamos os seguintes:
- as relações internacionais do Brasil no período da Segunda Guerra Mundial e a forma pela qual 
impactaram o período 1930-74, isto é, do início da Era Vargas até o rompimento do acordo-militar 
Brasil-EUA; 
- o efeito da guerra sobre o modelo econômico vigente, isto é, o nacional-desenvolvimentismo e 
suas mutações no contexto de 1929-1990, ou seja, entre a crise do modelo primário-exportador e 
o início da privatização das empresas estatais criadas durante a mobilização para a Segunda Guerra 
Mundial;
- as relações entre Forças Armadas e Sociedade no período 1942-1988, isto é, do início do recruta-
mento dos efetivos da FEB ao dispositivo constitucional relativo aos ex-combatentes da Segunda 
Guerra Mundial 
- uma avaliação do desempenho em combate e suas vicissitudes das diferentes unidades consti-
tuintes das Forças Armadas no Brasil e na FEB
- o processo de reintegração social dos ex-combatentes da FEB e suas implicações
- a posição relativa do Brasil no contexto mundial, em especial no que se refere a inserção na divisão 
internacional do trabalho e as relações Brasil-EUA

Andrea Helena Petry Rahmeier (FACCAT)
• 1942 – ano do corte das relações diplomáticas e a da declaração de guerra entre Brasil e 

Alemanha. Como isto aconteceu?



1554

A presente comunicação abordará a conjuntura do corte das relações diplomáticas entre Brasil e 
Alemanha em janeiro de 1942 até a declaração brasileira de guerra em agosto do mesmo ano. Ao 
trabalhar com este tema utilizou-se a documentação marítima e diplomática alemã, que apresenta 
a conjuntura e o contexto das ações e reações, principalmente ocorridas no oceano. Abordando 
questões relativas aos militares, as relações diplomáticas e a política.

João Rafael Gualberto de Souza Morais
• A Intelectualidade Militar Brasileira e sua Reflexão Sobre a Blitzkrieg na Revista A Defesa 

Nacional
Este artigo, Fruto de uma dissertação de Mestrado, mapeia e analisa o debate acerca da Blitzkrieg 
entre a intelectualidade militar brasileira no periódico A Defesa Nacional. O enfoque é dirigido 
ao impacto das vitoriosas doutrinas alemãs, aplicadas nos primeiros anos da II Guerra sobre o 
pensamento militar brasileiro, que, principalmente após a queda da França, em 1940, levantaram 
questão sobre a validade da doutrina militar francesa, emulada por duas décadas através da Missão 
Militar Francesa de Instrução, e passaram a aproximar a instituição militar brasileira de outras in-
fluências, notadamente, dos EUA, cujo meio militar produziu abundante produção de reflexões e 
inferências a partir das experiências alemãs (seus erros e acertos, tomando-se os dois momentos da 
guerra, um até 1941 e outro a partir de 1942, quando há a derrocada das Forças Armadas alemãs). 
Orientado pela Missão Militar Francesa desde princípios da década de 1920, o Exército brasileiro 
vinha emulando a doutrina dos manuais franceses, respectivos às diversas armas, e estava, no início 
da Segunda Guerra Mundial, orientado pelos mesmos preceitos de doutrina militar que funda-
mentavam as armas francesas. Quando as primeiras campanhas da Segunda Guerra tiveram início, 
observadores de todo o mundo passaram a constatar, atônitos, que os alicerces da doutrina militar 
de vários países europeus, inclusive potências militares de primeira grandeza, estavam ruindo em 
face dos métodos introduzidos pela máquina de guerra alemã. Os dois primeiros anos do conflito 
provocaram fortes reações no meio militar, pois testemunharam a ascensão de uma nova forma 
de combate, então apelidada de “guerra relâmpago” devido à sua capacidade de decisão rápida.
Pode-se dizer que a Blitzkrieg representou a reinvenção da ofensiva na guerra, após o impasse nas 
trincheiras ocidentais, em 1914-18. Ela foi o marco de ruptura que proporcionou aos exércitos a 
retomada do controle das ações ofensivas ao equilibrar novamente fogo e movimento, os dois 
elementos fundamentais do combate, esfacelando as doutrinas legadas pela Primeira Guerra Mun-
dial. Por essa ruptura pode-se inferir o quão revolucionário pareceu quando a “guerra relâmpa-
go” surgiu e derrotou o Exército polonês. Mais ainda, quando o avanço alemão pela Floresta das 
Ardenas estraçalhou a retaguarda francesa e empurrou as forças aliadas na direção do Canal da 
Mancha, em maio de 1940. Para os militares brasileiros, então habituados à assimilação sistemática 
do modelo francês, esses eventos tinham o potencial para significarem um abalo sísmico. Assim, o 
trabalho é uma proposta de discutir a produção intelectual militar brasileira à luz daqueles even-
tos, buscando entender seus padrões e quantificar suas etapas, e mapear como o Exército brasileiro 
refletiu essa ruptura.

Ludolf Waldmann Júnior
• A Marinha e a aliança Brasil-Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial

O alinhamento brasileiro à causa Aliada em 1942 foi precedido por um intenso período de nego-
ciações diplomáticas que remetem aos meados da década de 1930 e que envolviam Brasil, Estados 
Unidos e Alemanha. Ainda sob efeito da Grande Depressão e em busca dos recursos necessários 
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para a reconstrução de sua economia, a Alemanha sob regime nazista buscou negociar com os 
países não industrializados, com destaque para o Brasil, na base do comércio de compensação, 
trocando matérias-primas por produtos industriais. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, já sob a 
Política da Boa Vizinhança, negociavam com o Brasil na busca de manter o continente americano 
sob sua influência, tendo em vistas o conflito hegemônico que se desenhava no cenário interna-
cional. O governo brasileiro, por seu lado, negociou com ambas potências em busca de barganhar 
os recursos necessários para a industrialização do país e o reequipamento militar das Forças Ar-
madas, consideradas as duas grandes prioridades do regime de Vargas. Internamente, o governo 
Vargas era marcado pela divisão entre grupos pró-Eixo e pró-Aliados, que se confrontavam quanto 
à definição da posição brasileira frente à cada vez mais tenebrosa conjuntura internacional. A Ma-
rinha, na época, encontrava-se numa situação difícil, pois sua esquadra encontrava-se obsoleta e 
em péssimo estado material, num quadro agravado pelas tensões com a Argentina e da ameaça 
de um conflito global que certamente chegaria às águas brasileiras. Assim como em grande par-
te das esferas burocráticas do governo, a Marinha também encontrava-se dividida politicamente: 
havia um numeroso núcleo integralista em suas fileiras, uma tradicional influência britânica so-
bre o material bélico e organização da força, além da crescente influência estadunidense, oriunda 
sobretudo da Missão Naval Americana, contratada em 1922. A necessidade brasileira de novos 
navios de guerra e a posição cada vez mais pró-Estados Unidos da Marinha do Brasil tornaram essa 
instituição uma peça estratégica para a política de alinhamento buscada por Washington. Assim, 
inicialmente os Estados Unidos contra-atacaram o crescimento do comércio alemão oferecendo 
navios usados; posteriormente, prometeram a transferência de novos navios e apoio na construção 
naval brasileira para conseguir uma aliança com o país. Nossa hipótese é que os Estados Unidos 
buscaram, dentro das suas possibilidades, apoiar a renovação material da Marinha – que era mais 
favorável à aquisição de armamentos estadunidenses que o Exército – oferecendo esse apoio em 
troca de uma posição brasileira mais favorável internacionalmente. Desta maneira, objetivamos 
compreender neste trabalho o papel da Marinha brasileira dentro do processo da construção da 
aliança Brasil-Estados Unidos.

Jônatan Coutinho da Silva de Oliveira (SEEDUC)
• Oswaldo Aranha e a política externa brasileira: o papel da diplomacia em tempos de crise 

mundial (1938-1944)
Apesar da existência de uma vasta bibliografia sobre a política externa brasileira da Era Vargas 
(1930-1945), poucos trabalhos se debruçaram sobre a participação e a influência do advogado, 
ministro e diplomata Oswaldo Aranha. Se o recorte se der nos anos em que Aranha foi ministro das 
relações exteriores de Vargas (1938-1944) esta lacuna faz-se ainda mais visível. De acordo com uma 
historiografia mais clássica sobre o tema, percebemos que o Brasil, dado o ambiente de crise inter-
nacional nos anos que circundam a Segunda Guerra, teria conseguido barganhar vantagens polí-
ticas de norte-americanos e alemães. Nesta mesma historiografia, Oswaldo Aranha aparece como 
um importante e decisivo diplomata na aproximação entre Brasil e Estados Unidos. No entanto, 
uma historiografia mais contemporânea, tem procurado problematizar estas relações a partir de 
novas ferramentas metodológicas e por novas fontes antes desconhecidas ou desconsideradas. 
Assim, o presente trabalho, que é uma versão preliminar de uma pesquisa em nível de mestrado a 
ser realizada no Programa de Pós Graduação em História Social da UFRJ, pretende rever e relativizar 
a participação e influência de Oswaldo Aranha nos processos envolvidos nas negociações com os 
governos norte-americano e alemão. De acordo com as pesquisas iniciais, podemos perceber que 
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o diplomata, no período em análise, não teria sido o player político mais decisivo e influente nos 
processos de negociação, nem mesmo com os Estados Unidos da América. Devido a um contexto 
de grande autoritarismo interno (Estado Novo) e pressões do grande capital norte-americano, 
mesmo desde os anos pré-guerra, o ministro das relações exteriores possuía pouco espaço para 
decisões políticas e econômicas de grande importância.

Dennison de Oliveira (UFPR)
• Relações internacionais militares Brasil-EUA na Segunda Guerra Mundial: o caso das 

comissões militares conjuntas
O tema desta pesquisa é a aliança militar firmada entre Brasil e Estados Unidos da América durante 
a Segunda Guerra Mundial, e seu objeto são as comissões militares conjuntas Brasil-EUA. Para pla-
nejar e executar as extensas e complexas operações militares abrangidas pelo texto do acordo fir-
mado por ambos os países em 23 de maio de 1942 foram criadas duas comissões conjuntas: a Joint 
Brazil United States Defense Commission – JBUSDC (Comissão Conjunta de Defesa Brasil Estados 
Unidos - CCDBEU) com sede em Washington (EUA) e a Joint Brazil United States Military Com-
mission – JBUSMC (Comissão Militar Conjunta Brasil Estados Unidos - CMMBEU) com sede no 
Rio de Janeiro (RJ). Foram consultados acervos documentais inéditos destas comissões no Brasil e 
nos EUA, permitindo compreender melhor o papel desempenhado por estas entidades. Em ordem 
de importância foram as seguintes as principais ações desenvolvidas pelos membros estaduniden-
ses da comissão no Rio de Janeiro, durante a Segunda Guerra Mundial e sempre em frequente con-
tato com seus equivalentes na comissão em Washington: 1) agir como principal agência executora 
do Lend Lease para o Brasil, tanto para compras civis quanto militares, 2) planejar e executar um 
amplo processo de criação de novas organizações militares brasileiras, incluindo escolas, oficinas, 
unidades combatentes e de serviços, 3) pressionar pela adoção por parte do Exercito Brasileiro de 
normas, munições, armas e sistemas de armas exclusivamente de origem estadunidense, 4) organi-
zar a disseminação das doutrinas estadunidenses no Exército Brasileiro através da seleção e envio 
de militares para estudar em academias e centros de treinamento nos EUA, 5) executar políticas 
não escritas, não só para vedar o acesso brasileiro a tecnologias militares sensíveis, como também 
para desovar estoques de armas obsoletas, 6) treinar e assessorar a Força Expedicionária Brasileira 
no Brasil e na Itália, 7) planejar e executar em conjunto com a Embaixada estadunidense no Rio 
de Janeiro o domínio do mercado da aeronáutica civil brasileira por parte da indústria dos EUA, 
8) tentar se opor à desmobilização da FEB, 9) gerenciar o tratamento e evacuação dos feridos de 
guerra brasileiros internados em hospitais dos EUA, 10) ajudar a organizar para o Exercito Brasileiro 
o “projeto sul” de 1944. Cabe examinar de que forma a documentação consultada pode informar 
a respeito de cada um desses eventos.

Adriano Moura de Oliveira (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo)
• O pensamento geopolítico na construção da doutrina das Forças Armadas brasileiras (1945-

1964)
Embora seja um elemento indispensável da ideologia das Forças Armadas brasileiras, muito pou-
co ou quase nada se estudou sobre o pensamento geopolítico dessa instituição. A controvérsia 
se aprofunda ao olharmos a produção, de dentro e de fora da caserna, que versa sobre o tema; 
capitães, coronéis, generais, enfim, uma gama incontável de oficiais que se dedicaram a pensar a 
realidade brasileira pelos olhos da geopolítica. Soma-se a isso, o fato da Escola Superior de Guerra, 
instrumento decisivo na criação da ideologia militar e cooptação de quadros dirigentes para seu 
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interior, além de editar duas grandes revistas especializadas no assunto - a revista Segurança e 
Desenvolvimento e revista A Defesa Nacional - também mantinha a toda força cursos, palestras 
e eventos de grande porte, que tinham por objetivo levar a cabo a consolidação desses estudos 
. Pretendemos inserir o pensamento geopolítico na construção do ideário militar na década de 
1940 e 1960 buscando compreender suas rupturas e continuidades. Temos que esse pensamento 
foi determinante na reformulação dos conceitos de Segurança e Desenvolvimento, permitindo a 
construção de um arcabouço ideológico onde se pensava o Brasil como potência mundial, edifi-
cando uma visão de mundo particular, sobretudo nas questões estratégicas e recursos naturais.

Reverson nascimento Paula (Universidade Estadual do Ceará)
• Do “american way of life” a interação de um convívio: boa vizinhança, uso, soldados, novos 

costumes e os cidadãos fortalezenses.
Neste artigo pretendemos compreender o processo de intensificação da influência norte-america-
na nos costumes das classes abastadas fortalezenses no período de 1942 a 1945, durante a Segunda 
Guerra Mundial. Nosso objeto ganha relevância através da problematização do cotidiano através 
do desenvolvimento e das transformações das relações sociais e das práticas culturais existentes 
(DIAS, 1995). Discutiremos em um primeiro momento a aproximação entre Brasil e Estados Uni-
dos no contexto deste conflito, passando pela participação do Brasil ao lado dos aliados, da ins-
talação de bases norte-americanas em Fortaleza, do convivo com os soldados estadunidenses e 
da incorporação de costumes norte-americanos. Em um segundo momento, analisaremos como 
estes acontecimentos, juntamente com o “American Way of Life” e a Política de Boa Vizinhança 
permitiram a solidificação desta influência cultural estadunidense em Fortaleza, assim influencian-
do o vestuário, a alimentação, o idioma e os utensílios utilizados por esses setores de maior poder 
econômico. O recorte temporal se justifica, respectivamente, através do ano de instalação das ba-
ses militares norte-americanas e do fechamento das mesmas, período este que compreendemos 
como o apogeu de intensificação deste processo de influência estadunidense em terras alencari-
nas. Através do cruzamento de fontes como os anuários, os livros de memórias e os periódicos (O 
Nordeste, O Povo e o Unitário), tentaremos compreender este processo levando em consideração 
o lugar social (CERTEAU, 1982) dos responsáveis pela produção das fontes que elegemos. Assim, 
nossa pesquisa se torna um campo fértil para discussões em torno de conceitos como processo 
civilizador (ELIAS, 2011), táticas e estratégias (CERTEAU, 1994) e tradução cultural (BURKE, 2009).

Bruno Leal Pastor de Carvalho (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• O “Homem dos Pedalinhos”: o Caso Cukurs e questão dos criminosos nazistas no Brasil do 

pós-guerra
No decorrer do pós-guerra, jornalistas, escritores, cineastas e investigadores particulares tiveram 
sucesso ao produzir e difundir a perspectiva de que o Brasil, à exemplo de outros países sul-ameri-
canos, foi um verdadeiro paraíso para criminosos nazistas. Para cidades como Rio de Janeiro e São 
Paulo, entre outras, mais ou menos conhecidas, teriam afluído um grande número desses foragidos 
internacionais, atraídos pela proteção de governos inescrupulosos e pelas quase invisíveis (e pode-
rosas) redes de solidariedade nazistas. Como os historiadores se mantiveram durante muito tempo 
afastados deste tema, tal perspectiva logrou um enorme êxito, oferecendo ainda hoje explicação 
para praticamente todos os casos ocorridos no pós-guerra, de Eichmann a Mengele. Meu objetivo 
neste trabalho é apontar os limites e os equívocos desta perspectiva histórica. Para isso, debruço-
me sobre o chamado “Caso Cukurs”. O caso se refere à entrada e permanência do imigrante Her-
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berts Cukurs, colaboracionista letão, acusado de crimes de guerra nazistas, que chegou ao Brasil 
em 1946 e aqui viveu por quase vinte anos, antes de ser executado por agentes secretos de Israel.

Marlíbia Raquel de Oliveira (Universidade Federal de Pernambuco)
• O Inquérito Policial Militar Luiz Vieira Lima e o Processo de Reintegração Social dos 

Pracinhas Sergipanos (1945-1950)
Em maio de 1947 o ex-pracinha Luiz Vieira Lima, um dos fundadores da Associação dos Ex- Com-
batentes do Brasil, Secção Sergipe, tomou conhecimento de que o também veterano de guerra 
Manuel Ribeiro sofria de graves problemas de saúde e encontrava-se em difícil situação financeira. 
Sensibilizado com a notícia, Luiz Vieira Lima decidiu, com o apoio de outros membros da Associa-
ção, criar uma campanha em prol do colega e seus familiares. As ações planejadas pelo grupo, po-
rém, foram encaradas como ofensivas por um segmento do 28º Batalhão de Caçadores: Batalhão 
Campo Grande, localizado em Aracaju. Após denuncia, um processo foi instaurado contra Luiz 
Vieira Lima no qual ele era acusado de difamar o Exército e as autoridades brasileiras, espalhan-
do que os expedicionários após o conflito mundial haviam sido “esquecidos e abandonados pela 
pátria”. Neste sentido, tomando como fonte principal a análise do inquérito militar sobre o caso, 
buscaremos analisar o processo de reintegração social e profissional dos pracinhas sergipanos no 
pós-guerra. A pesquisa, ainda em caráter inicial se propõe, sobretudo, a investigar as formas de 
organização encontradas por segmentos deste grupo, ligados à Associação de Ex-Combatentes de 
Sergipe, para lutar contra esse possível “abandono e esquecimento” e a favor do cumprimento de 
direitos prometidos antes de seguirem para o front europeu.

Wilson de Oliveira Neto (Universidade da Região de Joinville)
• O nordeste catarinense no contexto da Segunda Guerra Mundial: história e musealização do 

passado.
O objetivo deste trabalho é apresentar os primeiros resultados do projeto de pesquisa “Um Museu 
para a Paz: narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial e a Força Expedicionária Brasileira através 
do Museu da Paz, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina”, iniciado em fevereiro de 2015. São recorren-
tes na memória social e na historiografia catarinenses relatos sobre os diversos reflexos do envol-
vimento brasileiro com a Segunda Guerra Mundial que afetaram o cotidiano dos habitantes de 
Santa Catarina, em particular, nos municípios de colonização europeia situados no nordeste do 
estado e no vale do rio Itajaí. Um dos aspectos dessa memória / história diz respeito à conscrição 
e o envio de dezenas de cidadãos locais à Força Expedicionária Brasileira – FEB, cuja 1ª Divisão de 
Infantaria Expedicionária participou de operações militares no teatro de operações italiano, entre 
1944 e 1945. A partir do pós-guerra, em Santa Catarina, em particular, no nordeste catarinense, foi 
iniciado um processo de constituição de uma memória acerca dos feitos dos pracinhas locais. Um 
dos seus desdobramentos foi a criação do Museu da Paz, em 2009, na cidade de Jaraguá do Sul. 
As origens do MPZ, como também é conhecido, remontam à década de 1990. Inicialmente, ele foi 
chamado de Museu do Expedicionário, sendo seu acervo formado por itens comprados junto ao 
colecionador João Luis Channe e doados por famílias de ex-combatentes locais. Em 1997, o Museu 
do Expedicionário foi desativado. Entre 2001 e 2008, parte do seu acervo foi exposto em uma sala 
temática do Museu Histórico “Emílio Silva” para, finalmente, em 2009, ser incorporado ao recém-
criado Museu da Paz. A criação do Museu da Paz foi o resultado do esforço da Fundação Cultural 
de Jaraguá do Sul e da ANVFEB – Núcleo Jaraguá do Sul que há muito tempo reivindicava um 
espaço adequado para a musealização da memória dos seus sócios. O Museu da Paz é um lugar 
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de memória, um museu histórico que, segundo ensina o historiador Ulpiano Toledo Bezerra de 
Meneses, lida com “problemas históricos”. Neste sentido, além da historicidade do Museu da Paz, 
o projeto que deu origem a este trabalho também procura identificar e interpretar os problemas 
históricos tratados pelo MPZ e suas respectivas representações sobre a história da Segunda Guerra 
Mundial e da Força Expedicionária Brasileira que tanto marcaram a memória e a história de Jaraguá 
do Sul e seus arredores.

Marcos Eduardo Meinerz
• O “novo perigo alemão”: o imaginário conspiratório da formação do IV Reich na América do 

Sul após a Segunda Guerra Mundial
Após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas que foram considerados crimi-
nosos de guerra deixaram a Alemanha. Um dos locais que mais recebeu essas pessoas foi a América 
Latina, principalmente no Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Josef Mengele, Adolf Ei-
chmann e Klaus Barbie, foram alguns dos nomes mais conhecidos que se refugiaram no continente. 
Esse fato deu o mote para a formação de muitos imaginários sobre a presença desses nazistas no 
continente envolvendo suas pretensas atividades secretas com vista à reformulação do nazismo. 
Até mesmo Adolf Hitler teria passado o resto de sua vida na América, juntamente de seus “discí-
pulos”, planejando a formação do IV Reich. Literatura, cinema, programas de televisão, reportagens 
de jornais e revistas, dedicam-se a abordar essa temática desde o final do conflito até os dias atuais. 
Esse material, ainda que diferente no gênero, enfatiza: experiências genéticas com humanos, reu-
niões secretas, bases nazistas escondidas no meio da selva, perseguições e aventuras à la Sherlock 
Holmes e James Bond, a sobrevivência de Hitler, a formação do IV Reich neste continente, entre 
outros. A presente comunicação, portanto, visa apresentar os questionamentos e reflexões para 
tentar entender a formação dos imaginários formados sobre o nazismo: como compreender a difu-
são e permanência desses discursos em vários meios de comunicação desde o final da guerra? Por-
que são produzidos? Qual o papel dos meios de comunicação em difundir essas histórias? Quais 
tipos de sentimentos estão presentes nesses imaginários? Do ponto de vista teórico-metodológico, 
apoiamo-nos nas reflexões sobre o conceito de mito e imaginário político, principalmente nos 
estudos que enfocam a carga emotiva que envolve a ideia de conspiração; e no debate entorno da 
cultura de mídia.

Ianko Bett (MMCMS)
• “Isso é a guerra. Uma grande estupidez”: Diário de Guerra de um combatente da Força 

Expedicionária Brasileira – FEB
Em junho de 2013 o Museu Militar do Comando Militar do Sul – MMCMS recebeu uma doação 
de objetos que pertenceram ao ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira – FEB, Coronel 
Solon Rodrigues D’Ávila, militar que atuou nos campos de batalha da Itália como Oficial (2º Te-
nente) de Transmissões do 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado. Dentre uma série de 
objetos que compõe o acervo doado, referentes ao período que esteve em combate, tais como 
correspondências, mapas, fotografias, diplomas e condecorações, destacam-se duas cadernetas 
utilizadas como um diário de guerra, no qual o Tenente Solón registrou o cotidiano da sua traje-
tória na Segunda Guerra Mundial. A presente comunicação tem por objetivo principal apresentar 
algumas possibilidades analíticas desta fonte de pesquisa, com ênfase na pluralidade das expecta-
tivas e das memórias registradas, que podem incidir na problematização da complexidade social, 
cultural e emocional que envolveu os combatentes brasileiros que fizeram parte do contingente 
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militar enviado à Europa.

Caroline Martins Ojeda (UFMT)
• Força Expedicionária Brasileira: memórias de guerra e formação de identidades

Diversos estudos históricos que possuem como temática a Segunda Guerra mundial apontam para 
as perdas humanas, as batalhas, o herói e o vilão, os traumas, dentre tantas outras querelas que 
ocorreram naquele momento. Aqui nos detemos a pensar na participação brasileira neste conflito 
de abrangência global, e propomos analisar a formação da identidade da Força Expedicionária 
Brasileira, enquanto corpo e instituição militar, que apresenta objetivos específicos e limitados a 
um contexto histórico. Cremos que a memória produzida sobre este grupo militar não pode ser 
considerada a representação exata do passado, mas sim o que os indivíduos trazem ao mundo do 
real sobre aquilo que acreditam ser parte de seu passado. . Deste modo, as memórias fazem parte 
da construção das identidades. Pretendemos, enfim, desenvolver tal análise em torno da produção 
documental a respeito dos heróis brasileiros da FEB – também conhecidos como pracinhas da FEB 
– tendo como foco de estudo a relação produzida entre memória e identidade, a partir da partici-
pação destes indivíduos na Segunda Guerra Mundial.

Leandro Mayer (Secretaria de Estadoda Educação de Santa Catarina)
• Repressão em Itapiranga (SC) durante o Estado Novo (1937-1945)

A comunicação trata da repressão sofrida pelos moradores de Itapiranga, antiga colônia Porto 
Novo durante o período do Estado Novo de Vargas, a partir de 1942, visto que ali, se concentrava 
um núcleo relativamente homogêneo de alemães católicos. A repressão é parte de um contexto 
macro, ligado à Campanha de Nacionalização de abrangência nacional, mas, fortemente marca a 
história regional e remodela a sociedade local especialmente a partir de 1942, assumindo um cará-
ter particular ajustado pelos agentes locais.
Palavras– chave: Itapiranga, Estado Novo, Repressão.

Adriano de Freixo (Universidade Federal Fluminense - UFF)
•  Futebol em tempos de conflito: a mobilização dos clubes cariocas para o “esforço de guerra” 

(1942-1945)
Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo, após um intenso período de manifestações 
populares que se iniciaram após o torpedeamento de embarcações brasileiras por submarinos ale-
mães em fevereiro daquele ano e que mobilizaram diversos setores da sociedade, mesmo sob um 
regime ditatorial. Essa declaração de guerra é o culminar de um processo iniciado no ano anterior 
quando o Brasil se distancia gradativamente da Alemanha – que tinha chegado a ser uma das 
nossas principais parceiras comerciais nos anos finais da década de 1930 - e consolida a sua apro-
ximação com os EUA, que se traduz, efetivamente, no rompimento de relações diplomáticas com 
as potências do Eixo, durante a Conferência do Rio de Janeiro (janeiro de 1942), como decorrência 
direta do ataque japonês a Pearl Harbour e da entrada da potência norte-americana no conflito.
No período subsequente à declaração de guerra, houve uma intensa mobilização do Estado brasi-
leiro para articular o front externo – através da estruturação da Força Expedicionária Brasileira – e 
o interno, entendendo-se este último como a mobilização maciça dos recursos civis para os esfor-
ços de guerra. No entanto, a produção historiográfica sobre o período tem priorizado a discussão 
da atuação do Estado nesse processo, seja através da análise da participação brasileira no conflito, 
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tanto no âmbito dos estudos militares quanto nos de política externa, seja enfatizando o seu cará-
ter autoritário e os mecanismos repressivos por ele utilizados para mobilizar e controlar a socieda-
de. Com isto, têm sido deixados de lado os estudos sobre a atuação de entidades da sociedade que, 
de forma autônoma, também atuaram no “esforço de guerra”.
Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar de que maneira os principais clubes cariocas – num 
momento em que o futebol já havia se tornado um “esporte de massas” – participaram desse es-
forço, utilizando como fontes a imprensa da época e a documentação existente nos arquivos dos 
clubes. Como exemplos dessa mobilização, podemos citar os casos do Fluminense Football Club e 
do Clube de Regatas Vasco da Gama, que fizeram campanhas entre seus sócios e doaram aviões ao 
governo brasileiro para serem usados pela FEB. O C.R. Vasco da Gama chegou a ceder o Estádio de 
São Januário como sede para uma Escola de Instrução Militar e para o alojamento de soldados da 
FEB provenientes de outros estados.

Luiz Antonio Pinto Cruz (Universidade Federal da Bahia)
• Histórias e memórias à beira mar. As populações litorâneas e a guerra dos u-boots em 

Sergipe (1942-1943)
A historiografia não analisou a relação entre os “torpedeamentos navais” e as “populações litorâne-
as de Sergipe”. Esse distanciamento do lugar da catástrofe restringiu a amplitude do que foi guerra 
submarina no Atlântico Sul e ignorou o seu alcance social. De dentro para fora, o objetivo deste 
artigo é analisar as respostas dos aracajuanos para a guerra em seu mar, para tanto, percebeu-se 
como os náufragos (vivos ou mortos) dos navios torpedeados produziram cada qual um aconteci-
mento onde quer que eles cheguem. Se junta a isso a prática dos malafogados, referência utilizada 
para os objetos que escaparam desta catástrofe e foram recolhidos à beira-mar. Tanto os náufra-
gos quanto os objetos revelaram a dimensão trágica do fenômeno bélico e ajudaram a alimentar 
o campo de percepção dos aracajuanos com o sentimento de insegurança generalizado. Diante 
desta situação de anormalidade, percebeu-se a dinâmica de apropriação, pois foi a partir do que se 
chegou às praias de Sergipe, que os aracajuanos constituíram as suas memórias coletivas sobre as 
ações dos u-boots na costa do Brasil (1942-1943). Através das entrevistas e a análise de documen-
tos variados, notou-se também como a cidade de Aracaju se tornou um campo de observação 
privilegiado para o historiador social analisar o alcance social da guerra submarina, e, portanto, o 
abrasileiramento da Segunda Guerra Mundial.

Moisés Wagner Franciscon (Secretaria de Estado da Educação do Paraná)
• Os jornais do PCB e a representação no Brasil da atuação soviética na Segunda Guerra

Ao utilizar as técnicas de análise de discurso sobre o texto jornalístico, o artigo procura abordar 
o impacto do cinema bélico soviético sobre a Segunda Guerra no Brasil. Tal impacto decorria do 
fato de que os membros e simpatizantes do PCB possuíam acesso aos jornais diários ou semanais 
que, entre suas matérias, davam certo destaque ao cinema soviético, exibido por trás da Cortina 
de Ferro e replicado por agências de notícias de Moscou, às vezes, campeão em festivais interna-
cionais, ou, mais ocasionalmente, presente no próprio território brasileiro (durante os anos em que 
se procurou reatar relações diplomáticas e comerciais entre os dois países). Esses jornais permitem 
apreender tanto a visão dos militantes sobre a Segunda Guerra, quanto as variações dessa visão, 
provocadas pelas subsequentes fissuras no antigo monólito partidário. O que deixará marcas nas 
sinopses dos filmes ou nas colunas dedicadas às películas e sua produção.
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Wanilton Dudek (Centro Universitário de União da Vitória - PR)
• Resistência anti-nazista no brasil: o movimento dos alemães livres em São Paulo no contexto 

da II Guerra Mundial
Os debates e pesquisas sobre o fenômeno do nazismo aumentaram consideravelmente durante as 
últimas décadas. No escopo da discussão encontramos variadas linhas de pesquisa sobre o tema, 
atraindo grande número de estudiosos das ciências humanas e sociais. Questões que versam sobre 
a ascensão do Partido Nazista ultrapassaram as fronteiras da Alemanha, assim como o próprio 
partido, que durante as décadas de 1930 e 1940 chegou a ter adeptos em 83 países, somando a 
quantia de 29 mil integrantes espalhados pelo mundo. A clivagem antagônica entre o fascismo e 
o comunismo trouxe grande instabilidade política, causando impactos profundos na cultura do 
mundo ocidental, adquirindo características regionais particulares, de acordo com o contexto de 
cada país. A quantidade e a qualidade dos estudos de tais impactos aumentam a cada década. No 
entanto, as discussões sobre movimentos anti-nazifascistas ainda carecem de mais pesquisas, so-
bretudo quando diz respeito a atuação desses movimentos no Brasil. Tendo como referência Otto 
Strasser, dissidente do Partido Nazista, imigrantes e descendentes alemães organizaram grupos a 
fim de combater o avanço nazifascista na América Latina. Nesse estudo pretendemos analisar o 
grupo de resistência de alemães anti-nazistas em São Paulo, denominado Movimento dos Alemães 
Livres, sob a ótica das investigações do DOPS daquele Estado.

Celso Fernando Claro de Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina)
• “Hitler odeia bons vizinhos”: A importância da mobilização econômica brasileira nas 

páginas da revista “Em Guarda”
A revista “Em Guarda” foi um dos principais veículos empregados na promoção dos ideais da Polí-
tica de Boa Vizinhança e do Pan-americanismo durante Segunda Guerra Mundial. Criada em 1941 
pelo Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), a publicação divulgava a ima-
gem de um continente unido em que todos os países, sob orientação de Washington, faziam a sua 
parte na luta contra o Eixo. A edição em língua portuguesa, distribuída no Brasil, tinha por objetivo 
apresentar aos leitores o quão importantes e necessárias eram as contribuições do país para uma 
vitória no conflito. O presente artigo visa a analisar a imagem do fronte interno nacional formulada 
e divulgada pela revista, buscando compreender como os aspectos econômicos e sociais da mobi-
lização civil considerados importantes pelos Estados Unidos foram apresentados ao público-alvo 
da “Em Guarda” – as elites e classes-médias brasileiras. Para tanto, serão abordados não somente 
o conteúdo textual das reportagens em questão, mas também o contexto de publicação, o uso de 
elementos visuais, e como o tais materiais se relacionava com os projetos estadunidenses para o 
Brasil durante o conflito.

Rodrigo Carrapatoso de Lima (Universidade Federal de Pernambuco)
• O caso do jogador Allemãosinho: restrição na Liga Pernambucana de Desportos Terrestres 

(1918)
No início do século passado, pretendia-se que a prática do futebol, símbolo de elegância e sofis-
ticação, fosse um espaço restrito de lazer e sociabilidade de grupos dominantes. Estes detinham 
tanto os instrumentos caros para a prática do futebol (bolas, chuteiras e uniformes) quanto o co-
nhecimento das regras com terminologia inglesa. A criação de ligas transparecia o desejo de tomar 
o papel de liderança sobre os rumos do esporte bretão. A fixação de regras para pertencimento a 
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elas foi um instrumento utilizado para restringir a associação de pessoas indesejadas.
Expondo o estatuto excludente e restritivo que definia o perfil dos jogadores que deveriam ser re-
gistrados na Liga Pernambucana de Desportos Terrestres, a discussão em torno da aceitação de um 
jogador demonstra o refinamento que se pretendia nesta Liga. Allemãosinho, como era conhecido 
nas rodas esportivas, registrado na Liga desde o ano de 1915, apresentou-se espontaneamente ao 
Exército e tornou-se voluntário especial em 1918. 
Acontece que Allemãosinho “querendo seguir definitivamente a carreira militar, isto é, cursar a 
Escola Militar” prestou um concurso para sargento e o resultado foi a sua aprovação. Então, deixou 
de ser voluntário especial para ser praça de pret.
O Santa Cruz, alegando que o agora Sargento Augusto Leal de Barros estava fora das exceções feitas 
pela alínea E do artigo 86, protestou perante a Liga, para que este não jogasse pelo Torre. Pertencen-
te a uma categoria inferior na hierarquia militar, Augusto Leal não era bem aceito por aqueles que 
desejavam a manutenção da segregação entre camadas sociais.
Essa relutância em aceitá-lo demonstra como se dava o preconceito com pessoas que ocupavam 
posições subalternas na sociedade, sendo neste caso um militar ocupante de uma posição subordi-
nada. Ao se realizar a leitura do artigo 86 do Estatudo da Liga, observa-se, de maneira transparente, 
que a proibição de inscrição de jogadores na Liga alcançava também outras ocupações/posições 
de classes mais pobres quando trabalhadores ferroviários também não eram dignos da companhia 
dos sportmen.
Para resolver o caso do sargento Augusto Leal de Barros, a Liga marcou uma reunião extraordinária 
do conselho. Nesta ocasião foi proposta a remoção do referido artigo onde os indivíduos conside-
rados de classe baixa não eram aceitos nos clubes elegantes e finos filiados à Liga. 
A retirada do referido artigo diminuía o caráter restritivo da Liga. Isso não quer dizer que uma gran-
de massa de indivíduos “inferiores” filiou-se aos clubes de futebol. Pelo contrário, outras medidas 
restritivas ainda estavam sendo executadas, como por exemplo, a necessidade de pagamento de 
joias por parte dos novos associados.

Gustavo Silveira Ribeiro (casa)
• Um entretenimento para os tempos de guerra: representações e propaganda ideológica em 

Captain America Comics (1941 – 1943)
Este trabalho tem como objetivo analisar como a editora Timely tentou por meio das histórias do 
Capitão América, publicadas entre 1941 e 1943, influenciar a opinião de quem as consumia. Emba-
sados pelos estudos culturais e das mídias, entendemos que essas histórias possuem uma série de 
representações culturais que transmitem as posições políticas da editora.

102. O Ensino de História e a Educação de Jovens e Adultos: materiais didáticos, 
currículos, práticas docentes e identidades.
Coordenação: Paulo Eduardo Dias de Mello, Alessandra Nicodemos Oliveira Silva

Resumo: Congregar estudos, pesquisas e experiências docentes relacionadas ao Ensino de História 
no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na dimensão de reconhecer os desafios atuais 
e as especificidades que a escolarização de jovens e adultos trabalhadores coloca para os sujeitos 
da escola e para as políticas públicas no atual contexto escolar e societário. Reconhecendo, des-
sa forma, o espaço escolar, particularmente o espaço da EJA, como um espaço, potencialmente 
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construtor, de um Ensino de História, comprometido com o desafio de problematizar e incorporar 
conhecimentos e experiências discentes, a partir dos sujeitos da/na educação escolar e não-escolar. 
Essas investigações podem discutir: propostas pedagógicas e práticas docentes em diálogos com as 
especificidades dos alunos jovens e adultos e voltados para a sua emancipação; políticas públicas 
para a produção e/ou avaliação e materiais didáticos; seleção, aquisição, distribuição e usos de ma-
teriais didáticos; intervenções pedagógicas que elaboraram e/ou utilizaram materiais didáticos em 
espaços escolares e não escolares; material didático como objeto de pesquisa; critérios usados por 
professores para selecionar materiais didáticos; formação de professores; estágio docente; projetos 
do Programa de Iniciação à Docência em História desenvolvidos na EJA; projetos de intervenções 
pedagógicas em torno de construções de identidades locais, regionais e nacionais e de relações 
étnico-raciais e de gênero; práticas escolares de mediação cultural; concepções teóricas e metodo-
lógicas para essa modalidade; propostas curriculares e construções curriculares docentes.
Justificativa: Nas últimas décadas o Ensino de História tem se fortalecido como campo de investi-
gação cientifica, o que pode ser comprovado pela qualidade e quantidade de trabalhos produzidos 
na área. Paralelamente às atividades científicas, o ensino de História também tem se fortalecido 
politicamente com a consolidação de um Grupo de Trabalho destinado especificamente a discu-
ti-lo. Levando-se em consideração esse quadro é possível compreender a emergência de simpósios 
temáticos sobre o ensino de História em diversos eventos no campo da Educação e da História. 
Entretanto, o que se percebe nesses eventos é a abertura de grupos de discussões, por um lado, 
voltados a questões mais gerais que envolvem o ensino e, por outro, dedicadas às concepções e 
práticas da escola dita “regular”. Na perspectiva de ampliar essa tendência, compreendemos que o 
Ensino de História na modalidade Educação de Jovens e Adultos, particularmente, ainda não teve 
um fórum próprio para discutir as suas especificidades. 
O processo de institucionalização da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em espaços oficiais de 
ensino tem carregado inúmeras contradições político-pedagógicas ao longo das últimas décadas, 
principalmente aquelas sobre a construção, nos espaços formais de escolarização ou não escolares, 
de materiais didáticos, currículo e práticas docentes emancipatórias e que efetivamente dialoguem 
com as especificidades sociais, culturais e de classe do educando jovem e adulto trabalhador. Dife-
renciando a EJA das concepções de educação escolar para crianças e adolescentes, onde o elemen-
to identificador é o conceito de ensino estruturado na lógica etária, busca-se no reconhecimento 
das especificidades de jovens e adultos em seus processos de escolarização, não como educandos 
de uma etapa de ensino, mas sim, sujeitos que carregam em suas existências uma gama complexa 
de características sociais e culturais, que invadem cotidianamente as salas de aulas, especialmente 
as noturnas, desafiando os docentes a apurar o olhar, principalmente para além do conceito restri-
to de ensino e de certificação escolar. Na construção hegemônica dessa tendência, esse Simpósio 
Temático procurará agregar em diálogo com o campo do Ensino de História, saberes e práticas na 
educação de jovens e adultos trabalhadores, vinculados e comprometidos com a transformação 
social e a emancipação dos discentes, colocando centralidade político-pedagógica, ao que se cons-
trói no chão da escola como espaço de resistência docente e escolar.

 Lediane Pereira Ramos
• Olhares sobre o ensino de História na educação de jovens e adultos: CEJA Luiza Miotto 

Ferreira
O objetivo do presente trabalho é investigar e discutir as práticas e perspectivas dos professores 
de História que atua nesta modalidade de ensino. Partido do pressuposto de que o ensino em EJA 
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deve acontecer de uma forma diferente do ensino regular das escolas públicas, e, em se tratando de 
História esses alunos muitas vezes são agentes da história, vivenciaram acontecimentos e tem um 
contexto de vida já estabelecido. Como o objetivo do Ensino de História, não é a aquisição acumu-
lativa e acrítica de informações, mas sim a construção de uma postura diante do conhecimento, 
que possibilite ao estudante reconhecer-se como ser social, político e cultural através de sua parti-
cipação na ação coletiva de ensino e aprendizagem. Meu objetivo é perceber como os professores 
organizaram e transmitem os saberes históricos em sala de aula. Para obter tal resposta entrevistei 
os professores de história que atuam nesta escola entre os anos de 2011 e 2014. Com esse trabalho 
não quero analisar as práticas individuais ao longo do ensino em sala de aula e consequentemente 
não pretendo dar um diagnostico final sobre o Ensino de História na EJA em Matupá, apenas pre-
tendo entender como se dão as vivências do cotidiano escolar.

Henrique dos Santos Pacheco (Seeduc/Rj; Prefeitura Municipal de Itaboraí)
• Saber falar aos doutos e aos escolares: os saberes históricos e a dicotomia pesquisa/ensino no 

tempo presente
Este trabalho nos traz problemáticas acerca da produção e da difusão do conhecimento histórico 
no tempo presente. Considerando que neste métier só há sentido quando torna seu produto cog-
noscível, discutimos a dualidade percebida entre o saber histórico acadêmico e o saber histórico 
escolar, articulada ao ensino de História na Educação de Jovens e Adultos trabalhadores. Desta 
forma, abordamos o conceito de experiência e a forma como se relaciona à produção e à reprodu-
ção do conhecimento científico em História. Paralelamente, buscamos a compreensão do ofício 
do historiador na sua obrigação de difundir e esclarecer, de fazer compreender em detrimento de 
julgar. Considerando a educação de jovens e adultos trabalhadores como uma totalidade rica em 
múltiplas determinações numa pedagogia histórico-crítica, problematizamos, inclusive, a forma 
como o conhecimento histórico ganha sentido nas aulas, a partir das assimilações de conceitos 
como conjuntura, tempo presente, concreto real e concreto pensado.

Aline do Carmo Costa Barbosa (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - UFG)
• Investigações acerca da consciência Histórica de alunos da EJA (educação de jovens e 

adultos)
O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa empírica realizada 
com alunos matriculados na modalidade eja (educação de jovens e adultos) em uma escola de goi-
ânia que teve como intuito investigar a consciência histórica destes sujeitos. Para acessar as ideias 
históricas dos alunos baseamos nosso instrumental no questionário do projeto os jovens diante da 
história, elaborado por luis fernando cerri. Entre as várias questões propostas, destacamos neste 
trabalho aquelas que os convidaram a refletirem sobre problemas concretos de nossa sociedade, 
principalmente no que se refere a desigualdade entre ricos e pobres. A partir da análise destas 
respostas foi possível realizar um debate acerca da consciência econômico-social, que, segundo 
pandel (1987), refere-se ao modo como os homens interpretam as diferenças econômicas e sociais 
presentes na vida social. Este debate permitiu que colocássemos em questão as contribuições da 
didática da história para a vida prática dos alunos, ao percebermos como a experiência de vida 
destes alunos recaem sobre interpretações históricas e como elas podem ser incorporadas nas dis-
cussões que intentam produzir relevância histórica na vida prática dos homens.

Joana Vieira Borges (UFSC)
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• “Santa Afro Catarina” na Educação de Jovens e Adultos: a presença dos africanos e 
afrodescendentes em Florianópolis entre os séculos XIX e XX.
A proposta deste trabalho é contribuir para a reflexão sobre o ensino de História e a Lei 10.639 de 
09 de janeiro de 2003 na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesse sentido, a experiência a ser 
problematizada é resultado de investigações, observações e atividades realizadas por estudantes 
da disciplina de Estágio Supervisionado do curso de História na Universidade Federal de Santa Ca-
tarina durante o ano de 2014 junto a um núcleo de EJA do município de Florianópolis/SC que tem 
como proposta “educar pela pesquisa”.
Há alguns anos os/as estudantes do curso noturno de História da UFSC realizam seus estágios 
obrigatórios em núcleos de EJA na cidade de Florianópolis. A intenção é sensibilizar o olhar dos/as 
estudantes de História para o cotidiano dos/as estudantes e professores/as da EJA/Fpolis, tanto na 
realização das aulas-oficinas e práticas de pesquisa quanto nas interações que estabelecem entre si, 
compartilhando ideias, valores e comportamentos construídos a partir de suas vivências, produ-
zindo marcas que singularizam esse trabalho pedagógico. 
Em 2014 construímos um projeto de intervenção no intuito de contemplar as especificidades en-
contradas no núcleo E.B.M. Donícia Maria da Costa – tanto em relação a sua proposta pedagógica 
quanto às práticas cotidianas - e as diretrizes colocadas pela Lei 10.639/2003 - que trata da obri-
gatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” em toda a rede de ensino brasileira 
– considerando ainda as demandas colocadas pelos interesses dos/as estudantes e suas pesquisas.
O projeto de ensino em questão teve por base uma série de investigações que vem sendo desenvol-
vidas por meio do Projeto Santa Afro Catarina (informações em http://santaafrocatarina.blogspot.
com.br/), realizado por um grupo de professores/as da UFSC e que tem por objetivo promover a 
identificação, a valorização e a difusão do patrimônio cultural associado à presença dos/as africa-
nos/as e afrodescendentes em Santa Catarina, inicialmente com foco em Florianópolis. A intenção 
do projeto na EJA foi tornar relevantes ainda os conhecimentos que os/as estudantes têm a res-
peito do local onde vivem instigando-os a refletir a respeito espaços de sociabilidade e de práticas 
culturais na cidade, sobretudo entre os séculos XIX e início dos XX. 
Para os/as estudantes do curso de História, a experiência na EJA é uma oportunidade de desenvol-
verem práticas sobre temas como interdisciplinaridade, ensino por pesquisas, conceitos, conteú-
dos e procedimentos da História nas salas de aula. Para os núcleos, o trabalho com os estagiários 
permite que coordenadores/as e professores/as de diferentes áreas reflitam sobre suas práticas pe-
dagógicas, ou mesmo que se utilizem da compreensão do ofício do/a historiador/a para a criação 
de estratégias metodológicas.

Denise Belitz Quaiatto (Universida Federal de Santa Maria)
• Ensino de História Local: necessidades e perspectivas

Os métodos tradicionais de ensino têm sido questionados com maior ênfase, bem como os livros 
didáticos no tocante aos seus conteúdos e exercícios propostos. Os Parâmetros Curriculares Na-
cionais para o Ensino Fundamental “reconhecem a realidade brasileira como diversa, e as proble-
máticas educacionais das escolas, das localidades e das regiões como múltiplas”. Porém, ainda que 
o educador disponha de certa autonomia para trabalhar conteúdos selecionados como meio am-
biente local, patrimônio histórico-cultural, aspectos sociais, econômicos e políticos, os estudantes 
raramente percebem a sua realidade histórica trabalhada na sala de aula. Atualmente, novas per-
cepções metodológicas têm trazido a nós, educadores, reflexões pertinentes à interação entre teo-
ria e prática no espaço escolar, bem como as relações estabelecidas entre o currículo formal, elabo-
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rado por especialistas e instituições e o currículo real que se concretiza no ambiente escolar e, mais 
especificamente, nos materiais didáticos. Com essa nova demanda, torna-se imprescindível que o 
educador aproxime a aprendizagem histórica da realidade histórica do estudante, propondo ações 
e superações de problemáticas tais como os métodos tradicionais de memorização e reprodução. 
Ensinar história a partir da realidade do aluno para que este participe do processo de aprendizagem 
constatando a relação escola - comunidade escolar – município – região torna-se necessária para 
a construção da identidade e o reconhecimento do espaço a partir de experiências do cotidiano. 
Visando contemplar inovações necessárias para a prática efetiva de um ensino de maior qualidade 
partindo da necessidade da abordagem de história, mais especificamente das histórias municipais 
e regionais, proponho a partir de pesquisa com a comunidade escolar a produção de um material 
didático atualizado voltado a atender essa demanda. Com base em pesquisa iconográfica, consulta 
bibliográfica e documental, o objetivo é produzir um livro didático sobre a história de Santa Maria 
e região para ser utilizado no ensino fundamental, haja vista a carência de material semelhante nas 
escolas municipais. 

Alessandra Nicodemos Oliveira Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• O que nos tem dito os Manuais de Didática de História sobre escolarizar jovens e adultos 

trabalhadores no tempo presente.
Essa comunicação se situa no campo do Ensino de História, procurando estabelecer interfaces 
sobre esse fazer com o processo de escolarização de jovens e adultos trabalhadores em espaços 
formais de ensino. As questões político-pedagógicas aqui problematizadas giram em torno do re-
conhecimento e da denúncia da ausência de reflexões teórico-práticas sobre as especificidades e 
demandas desse grupo de discente, nos processos de formação inicial e continuada de professores 
de História no tempo presente. E para tanto, indaga a seguinte questão: os elementos específicos 
que a escolarização de jovens e adultos trabalhadores tem colocado para a escola, o currículo e a 
pratica docente foram incorporadas e tratadas no campo do Ensino de História nas últimas duas 
décadas (2000/2010)?

Arlete Pereira de Oliveira (Paz)
• O currículo de EJA em Rio Branco-AC: a percepção de educandos trabalhadores.

O currículo é, de fato, o norte para todas as ações relacionadas ao quê e como ensinar. Nele estão 
explícitos interesses sociais representados por forças e relações de poder e a concepção hegemôni-
ca de homem. No entanto, essas ações não se efetivam tão somente caracterizadas pelo currículo 
oficial; uma vez que são vários os tipos de currículos existentes e realizados no interior da escola. 
Este estudo trata de uma investigação realizada na Escola Estadual Raimundo Gomes de Oliveira 
no Estado do Acre, e objetiva estudar a percepção curricular de alunos de Educação de Jovens e 
adultos do ensino médio. Através de pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico e de 
entrevistas com educandos constatou-se que os alunos não têm a compreensão necessária do cur-
rículo escolar e que sua maior dificuldade é conciliar os estudos com a vida profissional.

Francisco Ramallo (Universidad Nacional de Mar del Plata)
• Didáctica de las historias otras: Narrativas, enseñanza de la historia y mundos descoloniales.

En esta ponencia proponemos realizar un recorrido teórico y conceptual por la delimitación de lo 
que llamamos enseñanza de las historias otras. Para ello establecemos algunas consideraciones en 
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relación a las posibilidades de apertura y desprendimientos del conocimiento hegemónicamente 
legitimado, colonizado y eurocentrado, que se pueden sentir, pensar y hacer desde las miradas que 
ofrecen las lecturas descoloniales en la enseñanza de la historia. 
En este recorrido, nuestro trabajo recoge una serie de ideas elaboradas desde el pensamiento des-
colonial, las propuestas prácticas de la descolonización de los saberes escolares y el reconocimiento 
de que la enseñanza de la historia puede generar saberes didácticos significativos y potentes para 
desnaturalizar la denominada realidad y para pensar en un mundo en donde también otros mun-
dos son posibles. En este trayecto bajo un enfoque ideográfico y una solución narrativa, recogemos 
brevemente ciertos aspectos que nos permiten pensar los saberes históricos desde un lugar otro.

Fabian Gonzalez Calderon (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)
• Concepciones de estudiantes chilenos sobre el gobierno de la Unidad Popular y el Régimen de 

Pinochet. Un estudio empírico en liceos de la ciudad de Santiago
Este trabajo analiza datos empíricos recogidos en diez escuelas de la ciudad de Santiago de Chile en 
2012 y 2014 referidos a la relación que construyen los jóvenes de educación secundaria sobre temas 
conflictivos de la historia reciente del país. Los análisis y los datos que se exponen forman parte de 
una investigación intercultural denominada “Jóvenes y la Historia en el MERCOSUR”. El estudió se 
estructura a partir de un cuestionario cerrado tipo Escala Likert compuesto de 44 preguntas. Es-
pecíficamente, se analizan las perspectivas de los estudiantes chilenos en relación a dos preguntas 
del cuestionario: la pregunta N° 43 que indaga sobre las memorias juveniles asociadas al gobierno 
de Allende y la Unidad Popular (1970 – 1973), y la pregunta N° 44 referida al Régimen Militar en-
cabezado por A. Pinochet a partir de 1973. La base teórica del estudio se articula en torno a las 
categorías de conciencia histórica, narrativa y memoria histórica desprendidas de las reflexiones de 
la didáctica alemana (J. Rusen, 2010; K. Bergmann, 1990) de los trabajos historiográficos realizados 
por historiadores extranjeros (S. Stern, 2009, 2013; P. Winn, 2013, 2014) y por las aportaciones de la 
historiografía chilena que se ha ocupado del período 1970 – 1990 (G. Salazar, 2010, 2013; J. Pinto, 
2005; V. Valdivia, 2003), entre otros. De acuerdo a algunos de estos autores, la intervención que se 
ha realizado en los currículos y textos escolares usados en Chile sobre el pasado reciente ha sido 
insuficiente. Pasados 40 años del golpe militar de septiembre de 1973 qué enseñar y cómo enseñar 
la época de Allende y Pinochet sigue siendo un tema conflictivo. Sobre este período la memoria 
chilena permanece todavía profundamente dividida. En 2012 los primeros datos recogidos nos 
permitieron aproximarnos a los principales marcos de recuerdo que organizan las memorias de 
los jóvenes chilenos en relación a estos temas. Los resultados nos indicaron que las memorias que 
prevalecen entre los estudiantes de educación media son aquellas que reconocen al gobierno de 
Allende como un periodo de avances sociales y preocupación preferente por los más desposeídos, 
mientras tanto, las imágenes que predominan en relación al régimen militar son aquellas que lo 
caracterizan como un gobierno que se desvinculó de la opinión popular y del que se recuerda la 
persecución política y la tortura. Ambas perspectivas son coincidentes con las memorias históricas 
estudiadas por la historiografía reciente cuestión que pudiera indicar que la transmisión intergene-
racional y una cierta cultura histórica conmemorativa afín a las políticas del “Nunca más” estarían 
teniendo mayores repercusiones que la historia escolar en el aprendizaje histórico de tales cuestio-
nes conflictivas.

Carla Côrte de Araújo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia)
• “O plano de recrutamento para alfabetização”: as ações do mobral na cidade de Jacobina
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O Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, criado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezembro 
de 1967, propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando “conduzir a pessoa hu-
mana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, 
permitindo melhores condições de vida”. Três anos depois da sua criação, sob a presidência do 
general Garrastazu Médici, o projeto avançava para as cidades do interior do Brasil. O plano de re-
crutamento para alfabetização, documento enviado pelo Ministério da Educação e Cultura, infor-
mava sobre a criação de uma Comissão Municipal na cidade de Jacobina estabelecendo atribuições 
que caracterizariam o trabalho do MOBRAL naquela localidade. Ao solicitar aos municípios que 
fizessem o levantamento do número de analfabetos e de alfabetizadores capazes de desenvolver 
as ações previstas no plano, o órgão do governo federal, sediado em Brasília, dava mostras do pro-
jeto de interiorização do regime que serviria para difundir os ideais do governo militar agora no 
plano educacional. Prevendo etapas como levantamento, organização e execução, o documen-
to evidencia, ainda, a preocupação dos militares em “erradicar o analfabetismo” compreendendo 
que esta ação colocaria o Brasil na trilha do progresso. Recrutando os professores em exercício do 
município, ou mesmo voluntários, dispostos a colaborar com projeto, as diretrizes do plano nos 
fornecem ainda um panorama de uma estrutura altamente burocratizada, com funções predefi-
nidas e descentralizadas. A receptividade e o desenvolvimento dessas ações na cidade de Jacobina, 
durante o governo de Fernando Daltro (1970-1972), serão objeto de análise. Os inúmeros relatórios 
produzidos pela Coordenação Municipal do Mobral oferecem pistas que convergem para relações 
de proximidade entre as esferas do poder municipal e federal, sugerindo uma difusão dos projetos 
que sustentavam ideologicamente o governo militar no Brasil.

Tania Cordova (SESI - Serviço Social da Indústria)
• A Revista História Catarina: um recurso didático para o ensino da História em sala de aula

A exemplo da viragem historiográfica, iniciada na França, no final dos anos 20 do século XX, sob a 
condução de Marc Bloch e Lucien Febvre, que inseriu na pesquisa em história novos objetos, novos 
sujeitos, novas abordagens e novas ressignificações dos processos históricos, o ensino de História 
precisa operar, também, com novas ferramentas e novos materiais didáticos que oportunizem ao 
professor novas reflexões acerca da prática pedagógica e ao aluno, novas aprendizagens. Nessa 
perspectiva, o propósito deste texto é apresentar o estudo desenvolvido sobre o uso da Revista 
História Catarina como um recurso didático ao ensino de história. Periódico de publicação mensal 
a Revista História Catarina começou a circular no estado catarinense no final de 2006. As publi-
cações desta revista divulgam a produção de pesquisas, de acontecimentos e processos históricos 
relacionados a Santa Catarina e também, aos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A produção 
escrita da Revista História Catarina configura uma significativa fonte de pesquisa para o professor, 
e em extensão um importante recurso didático, uma vez que é produzida a partir das matrizes do 
conhecimento histórico catarinense veiculado nas Universidades e nos Institutos Histórico, Geo-
gráfico e Genealógico. Ao abordar a Revista História Catarina como um recurso à aprendizagem 
histórica, neste estudo, o mesmo é realiado a partir da seleção de três temáticas publicadas na re-
vista nos anos de 2007 e 2013 e que são pertinentes ao contexto da educação contemporânea. São 
elas: a formação étnica catarinense, as populações africanas no estado e as populações indígenas. O 
uso desta Revista como um recurso didático em sala de aula tem possibilitado ao ensino da história 
catarinense aproximar os saberes históricos e o conhecimento prévio do aluno. A aproximação 
destas duas frentes oportuniza a construção de uma aprendizagem histórica significativa, uma vez 
que pode auxiliar na compreensão de aspectos da vida social de comunidades de diferentes tem-
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pos e espaços. Assim, contribuem no processo de ensinar e aprender História. Os resultados deste 
estudo indicam que, para além da aprendizagem dos alunos, o uso da Revista História Catarina em 
sala de aula pode ser um instrumento eficiente para fomentar a produção de saberes, uma vez que 
incentiva e potencializa a formação continuada e a prática docente.

Jerry Araujo Vale (SESI/AM)
• O Ensino de História no 1º ano do Ensino Médio nas pedagogias Libertaria e Conservadora

O presente trabalho busca refletir sobre o ensino de História no 1ª ano do Ensino Médio nas pe-
dagogias Libertaria e Conservadora, com o intuito de demonstrar as formas de trabalho e didática 
que ambas as pedagogias utilizam na escola, proporcionando aos alunos uma razoável criticidade e 
aprendizagem nas aulas de História. Baseado em uma pesquisa de campo, o trabalho é elaborado a 
partir de questionário, de igual teor, aplicado a alunos do 1º ano do Ensino Médio em dois colégios 
de Manaus que adotam as pedagogias Conservadora e Libertaria como ação pedagógica e estra-
tégia de ensino. Destacamos a didática e o desenvolvimento do senso crítico nas aulas de história 
ministradas nas pedagogias em estudo.

Virginia da Silva Xavier (Universidade Federal do Rio Grande)
• Ensino de História e Livros Didáticos: Uma Análise do Edital do PNLD

O presente trabalho propõe uma análise dos critérios e regulamentos do edital que convoca as 
editoras para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o Plano Nacional do Livro 
Didático 2015. Nosso foco de estudo são os critérios de seleção exigidos para as obras de Histó-
ria, que são nosso objeto de pesquisa, pois essas, após passar por minuciosos critérios avaliação, 
se aprovadas, constarão no Guia do Livro Didático de ensino médio 2015 e conseguinte, estarão 
disponíveis nas redes de ensino da cidade de Rio Grande. Esse guia é uma ferramenta oferecida 
aos professores através de resenhas e orientações para facilitar o processo de escolha quanto a 
melhor obra a ser utilizada aos seus pressupostos educacionais ou pressupostos do projeto da es-
cola. Observamos que os critérios exigidos às editoras para a produção o manual do professor não 
sofreu grandes alterações, entre os anos de 2012 e 2015, pois foi inserido somente mais um critério 
que diz que o manual do professor “oferece orientações sobre princípios, critérios e instrumentos 
de avaliação, considerando a especificidade da disciplina História” (edital 2015). Entretanto, ainda 
podem-se questionar, os critérios de exigência e avaliação do Edital do PNLD influem apenas nas 
estruturas das obras didáticas de História ou também na forma de apresentação dos conteúdos? 
Qual a relação direta entre edital e o manual do professor? Essa problemática e discussão serão o 
eixo do trabalho aqui apresentado.

Adriana Cristina da Silva Patrício (Prefeitura Municipal do Natal), Keila Monique Marques 
Costa (SME)
•  História e Cidadania: a escola como espaço de formação e atuação social de jovens

Ao longo da história o conceito da Escola ganhou e ganha cada vez mais significados diversos, não 
é apenas um lugar de aprendizagens definidas e elaboradas por grupos, secretarias ou um corpo de 
intelectuais, a escola se tornou um espaço de construção e socialização do conhecimento, talvez 
sempre tenha sido, mas a dinâmica de informações torna hoje essa socialização de saberes, opi-
niões e confrontos de ideias muito mais evidente. É impossível restringir esse espaço a conteúdos 
e conceitos encontrados em livros e talvez seja esse o grande nó que precisamos desatar dentro 
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do espaço escolar, seria ele apenas um lugar de aprendizagens fechadas em um currículo pouco 
atrativo ou inovador ou seria ele o espaço legítimo de se discutir e construir um saber para cida-
dania? Sendo assim, pensamos que a escola exerce uma função bem mais ampla, um espaço onde 
buscamos entender diante das nossas ações e reações como nos significamos enquanto sujeitos 
históricos e de que forma o “ser cidadão” vai se construindo. Mas afinal, o que é ser cidadão? Esse 
é o questionamento iniciado por Jayme Pinsky no seu livro História da Cidadania que nos leva a 
pensar sobre o que de fato vem a ser um cidadão. O conceito e exercício da cidadania passa dire-
tamente pelas discussões da função da escola e especificamente do ensino de História dentro da 
perspectiva de uma educação crítica que aponte para a formação de cidadãos. No Brasil, a ciência 
histórica seguiu as tendências delimitadas pelo Estado, construindo identidades referentes ao ide-
ário de cada temporalidade. Na atualidade, discutir cidadania abrange cotidianamente uma gama 
de novos problemas, grupos sociais, direitos e temáticas que vão além da participação política no 
Estado. Percebemos que a cidadania se amplia e a cada dia novos elementos na história vão toman-
do seu espaço social e exigindo seu reconhecimento. Nesta dinâmica e nesse exercício de tornar-se 
cidadão, projetamos uma experiência dentro do espaço escolar para discutir questões como: de-
mocracia, cidadania, política, representação estudantil, protagonismo juvenil e nesse discutir, nos 
levar ao exercício da cidadania junto com os alunos. Essa proposta foi desenvolvida com os alunos 
do ensino fundamental através de diferentes metodologias objetivando construir representações 
do passado que os direcione a questionar a realidade e compreender sua função de sujeitos históri-
cos responsáveis pela manutenção e/ou transformação social. O resultado do projeto possibilitou 
que os alunos atuassem na construção e (re) construção de seus grêmios estudantis.

Daniel Vieira Helene (Mundel Cosultoria em Educação)
• O pensar historicamente e a Didática da História: construção de ideias históricas cada vez 

mais complexas por alunos da rede pública estadual paulista (2012-2014).
Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma investigação acerca do sentido das mudanças 
operadas por alunos em textos de sua autoria, em dois momentos distintos de uma mesma sequ-
ência didática. Egressos da rede pública estadual paulista e com o objetivo de continuar estudando, 
esses alunos compõem, a cada ano, uma turma de 36 estudantes (de entre 16 e 19 anos de idade) 
do Centro de Estudar Acaia Sagarana (núcleo do Instituto Acaia, com sede na cidade de São Paulo, 
SP). Na sequência didática em questão, os alunos estudam o processo de independência do Brasil 
e formulam, no início e no fim, explicações em torno da “origem” do Brasil. Concebendo as narra-
tivas elaboradas pelos alunos como portadoras das concepções de seus autores (de acordo com a 
perspectiva aportada pelas pesquisas de Isabel Barca e, em outro sentido, também de Maria Lima), 
bem como de seu pensar historicamente (tal como proposto, por exemplo, por Peter Seixas e Tom 
Morton), analisamos algumas das alterações empreendidas pelos estudantes ao revisarem, no final 
da sequência didática, o texto que haviam produzido no início. Quando promovem inserções em 
seus textos iniciais, qual o sentido dessas inserções e como elas requalificam seu pensamento histó-
rico? Quando discordam de suas concepções anteriores, o que os leva a discordar? Em que medida 
as alterações que os estudantes promovem nesses textos nos permitem compreender as maneiras 
pelas quais eles aprendem História? Que papel tiveram as decisões didático-epistemológicas do 
professor (compreendido como profissional intelectual, responsável, inclusive, pela tomada de de-
cisões de ordem curricular) na revisão dos textos empreendida pelos alunos? Nosso objetivo com 
este trabalho é contribuir para a construção do campo disciplinar da Didática da História (Jörn 
Rüsen, Luis F. Cerri). Para tanto, discutimos algumas decisões relativas ao ensino em sua articulação 
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necessária com as aprendizagens dos alunos, reveladas pela construção bastante pessoal de ideias 
históricas cada vez mais complexas.

Elaine Beatriz de Oliveira Smyl (Secretaria Municipal da Educação de Curitiba)
• #soujovemnacibercultura

Este estudo analisa as autoimagens de juventude e o uso das tecnologias de estudantes curitiba-
nos. Em tempos da cibercultura há um processo de redefinição das formas de sociabilidade, que se 
tornam fluidas, abertas e movediças, diferentes das formas tradicionais que eram mais estáveis e, 
muitas vezes, acompanhavam o sujeito por toda a sua vida. As novas tecnologias e as redes sociais 
moldam o contexto da produção de subjetividade e de territorialidade dos jovens, trazendo impli-
cações para estruturação de suas identidades. Os sujeitos do início do século XXI desempenham 
uma grande diversidade de experiências, tanto em ambientes virtuais, quanto nos reais, podendo 
pertencer a uma ou mais coletividades, simultaneamente ou não. A cibercultura proporciona o 
estabelecimento de relações e de ideias em comunidade desterritorializadas que se baseiam na 
partilha de interesses comuns e na aprendizagem cooperativa e colaborativa. Os dados do projeto 
“Jovens e a História”, utilizados nesta investigação apontam para que dentre os múltiplos pertenci-
mentos dos estudantes, a categoria que os une é o da juventude. A categoria de juventude pode ser 
classificada como identitária, pois os estudantes possuem a percepção de que fazem parte de uma 
categoria social que se opõe a outra por uma identidade geracional. Ou seja, é o reconhecimen-
to de indivíduos e/ou grupos de indivíduos de que configuram dada categoria identitária, ainda 
que suas percepções sobre essa categoria sejam diversas. A fundamentação teórico-metodológica 
deste trabalho está baseado nos conceitos de identidade de Jörn Rüsen, de Zygmunt Bauman e de 
Stuart Hall, além do conceito de cibercultura de Pierre Lévy.

Felipe Bronoski Soares (Colégio Pontagrossense - SEPAM)
• A produção de fontes orais com ex-alunos de colégios militares: uma análise a partir da 

consciência histórica
Os usos das fontes orais ao trabalho de pesquisa em história renovaram o campo de possibilida-
des ao trabalho e ofício do historiador, apresentando novas possibilidades e preocupações. Diante 
desse cenário, apresento um ponto de dialogo entre as discussões sobre o conceito paradigmático 
atual de ‘consciência histórica’ e o campo da história oral, de acordo com as experiências das quais 
tenho me ocupado nos últimos anos de investigação sobre o ensino da disciplina de história nos 
colégios militares no Brasil. De que forma a história oral pode contribuir na “captura” da consci-
ência histórica como instrumento empírico de pesquisa, levando em consideração suas particula-
ridades e limites? Todo esse movimento reflexivo implica também em uma revisão da postura do 
pesquisador diante da situação da qual pretende estabelecer sentidos.

Simone Novoa Servo (Senac)
• Formação do jovem aprendiz: narrativas a partir de uma experiência no Senac de Santos

O objeto dessa comunicação é o estudo das práticas educativas aplicadas em jovens participantes 
de um programa de inserção no mundo do trabalho (Lei da Aprendizagem - Lei nº 10.097/2000) 
realizado no Senac de Santos. O projeto procurar preparar o jovem para desempenhar atividades 
profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes situações no mundo do 
trabalho, permitindo formar-se mão de obra qualificada. Os aprendizes de 14 a 24 anos participam 
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dessa formação sob orientação e responsabilidade de instituições formadoras legalmente qualifi-
cadas. Nessa experiência, são reunidos, num mesmo grupo, alunos com idades totalmente diferen-
ciadas e formação escolar também distinta, uma vez que dentro da mesma sala há jovens com 14 
anos e no Ensino Fundamental, enquanto outros com 19 anos já concluíram o Ensino Médio.
“[...] Nas condições atuais, o chamado ensino médio é um ensino “final” para a maioria da popula-
ção [...]” (FANFANI, 2001, p.3) e, nessa experiência, o professor se depara com essa sala com uma 
multicultura popular, uma vez que dependendo do programa que o jovem esteja inscrito, cada 
aluno vem de uma cidade diferente, embora da região. A intermunicipalidade também promove 
uma multicultura escolar.
A dificuldade maior para o professor aumenta, à medida em que ele não só ensina. “O colégio não 
é somente um lugar de aprendizagem de saberes, mas é, ao mesmo tempo, um lugar de inculcação 
de comportamentos e de habitus que exige uma ciência de governo, transcendendo e dirigindo, 
segundo sua própria finalidade, tanto a formação cristã como as aprendizagens disciplinares” (DO-
MINIQUE, 2001, p. 22).
Nessa presente comunicação procuramos pesquisar quais as práticas pedagógicas aplicadas pelo 
corpo docente para alcançar o objetivo diante dessa pluralidade de cultura escolar e como ela é en-
tendida por esses professores? Como vem se desenvolvendo esses saberes disciplinares diante das 
mudanças socioeconômicas e culturais da periferia? A primeira vista parece impossível atender os 
objetivos previstos na “Lei do Aprendiz”, mas ao examinar alguns resultados registrados no evento 
de 10 anos de programa de uma das instituições e colher a narrativa de alguns jovens e professo-
res, além de alguns trabalhos guardados e fotografias de atividades em sala de aula, desvenda-se a 
cortina de como agregar aos valores e costumes do dia-a-dia os conhecimentos necessários para o 
desenvolvimento no mercado de trabalho e o pessoal, transformando até alguns costumes, como 
o da fala e vestuário. São importantes para o entendimento desse estudo o texto de Julia e o as 
pesquisas sobre cultura juvenil desenvolvidas por Marília Spósito.

Fernando Leocino da Silva (UFSC)
• “E a história pode estar no presente?” - Reflexões e narrativas de estudantes do Ensino 

Fundamental através de seus registros memoriais das aulas de História.
O dia a dia de um professor é cheio de inquietações. Uma das mais perturbadoras diz respeito 
as relações entre estudantes e professores nos processos de ensino e aprendizagem. Como os es-
tudantes atribuem sentido ao aprendizado de História? O presente trabalho procura desenvol-
ver algumas ponderações a cerca do tema. Durante o ano letivo de 2014 foi experimentado com 
os estudantes do Ensino Fundamental (nonos anos) do Colégio de Aplicação/UFSC um processo 
avaliativo que tem suscitado importantes reflexões. Trata-se dos registros memoriais construídos 
pelos estudantes em seus cadernos escolares. O chamado Memorial foi fruto de uma narrativa 
da própria experiência retomada a partir de elementos significativos que vieram à lembrança dos 
estudantes após as discussões de sala de aula. Construir o Memorial consistiu, então, em um exer-
cício sistemático de escrever a própria história, rever a própria trajetória cotidiana e aprofundar 
reflexões sobre ela. Neste caminho, a análise dos textos dos adolescentes é percebido como par-
te do processo de aprendizagem e possibilidades de manifestações de suas consciências históri-
cas. Trata-se de um documento de cunho pessoal, onde cada estudante construía seus registros, 
espaço onde externalizava alguns dos seus processos de aprendizagens: fruto de suas reflexões, 
nos aspectos cognitivos, afetivos, emocionais, revelando suas experiências, emitindo comentários, 
colocando questionamentos, assumindo posturas. Através dos esforços de organização cognitiva 
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procurou-se perceber como estes estudantes registravam suas analises na produção de sentidos 
tendo o passado como referência para a sua compreensão do presente. Pelo seu caráter reflexivo 
e sistematizador, o Memorial pôde ser visto como uma possibilidade para que o estudante, ao 
longo das aulas, reunisse elementos para a produção de um conhecimento significativo que refle-
tisse o seu pensar enquanto sujeito histórico. O processo de escrita ao beneficiar a organização de 
pensamentos favorece manifestações onde se percebem aprendizagens históricas como processos 
de tomada de consciência. Neste cenário, o Memorial teve uma função pedagógica-formativa na 
medida em que o seu processo de elaboração e re-elaboração ao longo do ano escolar - como um 
exercício contínuo e gradativo – auxiliava o estudante no desenvolvimento e na articulação dos 
nexos entre a vivência de atuação social e os conceitos e conteúdos historiográficos, de modo a 
abrir possibilidades da geração de uma interpretação crítica da sua experiência e na construção de 
saberes escolares que problematizassem a própria realidade que o cerca. Este trabalho de pesquisa 
procura dialogar com os escritos de J. Rusen, M. A. Schmidt, I. Barca, L. F. Cerri, entre outros, bus-
cando discutir suas possibilidades e limitações.

Caroline Pacievitch (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Esquerda ou direita? Professores, opção política e didática da história

Esta comunicação apresenta resultados de uma pesquisa de pós-doutorado concluída. Discute-se 
o tema das opções políticas de professores de História e suas implicações para a docência. A per-
gunta mobilizadora desta apresentação é: existem relações entre a opção política e as escolhas di-
dáticas de um professor de história? Os dados foram obtidos em colaboração com o projeto Jovens 
e História no Mercosul. Trata-se de questionário respondido por uma amostra aleatória de 288 pro-
fessores de história do Brasil (todas as regiões), da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Paraguai. 
As respostas do questionário receberam um tratamento estatístico descritivo e atribui-se especial 
atenção às opções políticas dos professores a partir da questão: “nas eleições, você costuma votar 
em candidatos e partidos de”. As cinco possibilidades de resposta (esquerda, centro-esquerda, cen-
tro, centro-direita e direita) foram cruzadas com outras informações gerais (que caracterizam um 
panorama amplo dos professores participantes) e com posicionamentos sobre aspectos didáticos 
(como objetivos do ensino de história, interesses dos alunos, problemas da profissão). A noção de 
esquerda e direita foi delineada a partir de Norberto Bobbio, em diálogo com pesquisas recentes 
sobre formação de professores de história e com investigações sobre cultura política nos países 
da América Latina. A partir do cruzamento das respostas, percebeu-se que não existem relações 
fortes entre opção política e país, idade, sexo, tipo de escola e tempo de experiência profissional. 
Possuir formação específica em história não é determinante, mas pode ser um fator para a opção 
política à esquerda, já que 50% dos professores que votam em direita e centro-direita não possuíam 
licenciatura em História, nesta amostra. Constatou-se que professores que apreciam mais partidos 
políticos de esquerda ou centro-esquerda – a grande maioria dos participantes – valorizam objeti-
vos do ensino de história ligados à democracia e a construção da cidadania crítica e mostram mais 
confiança em sua própria formação, ao exigir tempo e remuneração adequados para concretizar 
seu trabalho. Porém, parecem menos inclinados a transmitir conhecimentos históricos aos alunos 
e a fazê-lo utilizando recursos como dramatizações e saídas a campo, embora não sejam herméti-
cos ao uso de documentos, filmes, músicas e ilustrações. A avaliação de eventos históricos como 
a criação do Mercosul e as ditaduras militares também parece realizar-se de forma coerente às 
opções políticas de cada professor. Essas constatações provocam a pensar o papel dos formadores 
de professores de história, reforçando a importância de conectar política e didática na constituição 
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da responsabilidade docente.

104. O Lugar da História e dos Historiadores no Campo Interdisicplinar: 
convergências/dissonâncias entre História, Ficção e o Lugar da Obra de Arte como 
Documento de Pesquisa Histórica
Coordenação: Rosangela Patriota Ramos e Heloisa Selma Fernandes Capel

Resumo: Este simpósio, que ora submetemos à apreciação do Comitê Científico do XVIII Simpó-
sio Nacional de História da ANPUH, tem o objetivo de dar continuidade ao diálogo intelectual e 
acadêmico desenvolvido nos Simpósios Nacionais de História da ANPUH e nos Simpósios Nacio-
nais de História Cultural do GT de História Cultural da ANPUH, entre historiadores, (mestrandos, 
mestres, doutorandos e doutores) de diversas instituições de ensino e pesquisa. Este debate, que 
a cada encontro se adensa, tem nos objetos artísticos (artes plásticas, cinema, música, literatura e 
teatro) seus documentos privilegiados de pesquisa, com o intuito de lançar sobre eles indagações 
que permitam compreendê-los à luz de suas próprias historicidades, assim como, por intermédio 
deles, refletir sobre períodos e sujeitos históricos.
Para isso, a partir dos objetos artísticos investigados, discutiremos os limites e as conquistas obtidas 
pelo o trabalho do historiador em relação ao diálogo entre História e Ficção, que já pode ser quali-
ficado como clássico nos debates e nas reflexões históricas. O mesmo será revisitado nas pesquisas 
apresentadas tanto em uma sistematização do estado atual da arte quanto pelas possibilidades de 
avanços que as discussões permitirão vislumbrar.
Nesse sentido, este Simpósio Temático analisará o lugar dos historiadores na interface entre Histó-
ria e Ficção e História e Estética, com vistas a destacar que o domínio conceitual do código estético, 
aliado à capacidade de interrogá-lo e de pensá-lo em sua historicidade, sem dúvida, alargam os 
lugares da História, como disciplina, e dos Historiadores em sua formação intelectual e em suas 
atividades profissionais, na medida em que eles se tornarão capazes de ampliar seus espaços de 
inserção sem deixar de evidentemente, dialogar com o exercício do magistério no ensino médio e 
fundamental.
Justificativa: Salvo melhor juízo, este Simpósio Temático justifica-se, em primeiro lugar, pelo fato 
de apresentar uma discussão relevante para a pesquisa histórica e para a historiografia contem-
porânea. Ao lado disso, existem, em diversos cursos de Graduação e em inúmeros Programas de 
Pós-Graduação um efetivo interesse pelos objetos artísticos como documentos para a investigação 
histórica, como pode ser constatado em inúmeras publicações da área.
No que se refere às proponentes deste Simpósio Temático, é possível verificar que as suas trajetó-
rias acadêmicas foram e são voltadas para este campo de interesse, mais especificamente para as 
Artes Plásticas e para o Teatro. Entretanto, como já foi destacado no resumo acima, este Simpósio 
tem em suas bases um grupo de pesquisadores que sistematicamente tem se reunido para discutir 
os seus trabalhos, bem como participam conjuntamente de atividades acadêmicas, congressos, 
simpósios e seminários, além de serem responsáveis por inúmeras publicações voltadas para esta 
discussão, dentre elas o periódico “Fênix – Revista de História e Estudos Culturais” (www.revistafe-
nix.pro.br)..
Acrescente-se a esta interação a constituição, a pouco e pouco, de uma rede de pesquisa que tem, 
com solidez sustentada em projetos comuns, a presença de pesquisadores estrangeiros. Tal partici-
pação surge materializada em Convênios e Intercâmbios.
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Assim, considerando a longevidade do grupo que apresenta Simpósios Temáticos nos Encontros 
Nacionais de História, desde 2003, e destacando a dinamização que o mesmo tem propiciado do 
GT Nacional de História Cultural da ANPUH, vimos, mui respeitosamente, justificar à Comissão 
Científica o Simpósio Temático “O Lugar da História e dos Historiadores no campo interdisciplinar: 
convergências/dissonâncias entre História, Ficção e o Lugar da Obra de Arte como Documento da 
Pesquisa Histórica.
Em vista disso, o diálogo com a obra de historiadores/pensadores como Roger Chartier, Robert 
Darnton, Paul Ricouer, Guy Bouquet, Carl Schorske, P. Francastel, Simon Shama, M. Bakthin, W. Iser, 
H. R. Jauss, entre outros, serão eixos norteadores para a ampliação dos debates em torno das práti-
cas de pesquisa e das reflexões teórico-metodológicas que constituem o lugar dos historiadores na 
sua lida com os objetos artísticos.

 Euclides Antunes de Medeiros (UFT- Universidade Federal Tocantins)
• A Criação e o Roubo das palavras: enunciados, autores e autoria nos jogos da memória, da 

História e da literatura.
A proposta em tela é problematizar a relação entre literatura, memória e História a partir da apro-
priação de um memorialista feita sobre a escrituração de Euclides da Cunha na Obra Os sertões 
que tem como um dos objetivos, assumido explicitamente pelo próprio memorialista “reconstruir” 
a memória de sua família, que, em sua opinião foi ultrajada pela literatura e pela história. O referido 
memorialista é Abílio Wolney Neto e, como o próprio sobrenome indica, descendente do Coronel 
Abílio Wolney, um importante chefe político do antigo Norte de Goiás. O autor, mesmo exercendo 
a magistratura, tem dedicado boa parte de seu tempo a publicações na forma de livros e artigos 
no sentido de, segundo o mesmo, “fazer justiça” ao nome do avô que, em sua opinião, foi tratado 
injustamente tanto pela historiografia quanto pela literatura, tendo passado para a história como 
um vilão nos acontecimentos que ficaram conhecidos pela historiografia de Goiás como “a chacina 
do Duro” nos quais nove membros da família Wolney foram executados em um tronco existente 
no próprio sobrado da família em São José do Duro-GO, atual Dianópolis-TO. Na Literatura o epi-
sódio inspirou o romancista Bernardo Elis a narrá-lo por meio da “ficção” e o instrumento de supli-
cio da família foi apropriado como título de sua narrativa: o tronco. Tal romance foi adaptado para 
o cinema com direção e roteiro de João Batista de Andrade. Abílio Wolney Neto chegou a fazer 
queixa-crime contra o cineasta que adaptou a obra de Bernardo Élis para o cinema. Em seu embate 
pela “restauração” da memória de sua família publica um Relatório do Ministério da Guerra que 
narra a expedição de um batalhão militar que se desloca até São José Duro com o fito de averiguar 
o episódio que culminou com a chacina da família Wolney. Nessa publicação, ao apresentar o re-
latório Wolney Neto utiliza trechos de Os Sertões de Euclides da Cunha argumentando sobre tal 
procedimento que “À crítica que venhamos a sofrer pelas transcrições da obra máxima da literatu-
ra brasileira oferecemos o silêncio”, pois segundo ele, utiliza Euclides da Cunha “para que diga por 
nós o que soubemos sentir, mas não soubemos expressar”. Nossa proposta é problematizar os sen-
tidos da utilização que o autor faz dos trechos euclidianos “acoplando” a narrativa da expedição a 
Canudos de Os Sertões à narrativa do próprio Relatório do Ministério da Guerra sobre a expedição 
à São José do Duro com a de sua própria inventiva. Há indícios de que o procedimento de Wolney 
neto está se insere no que SCHNEIDER (1990) argumenta na obra o Roubo das Palavras “a incerteza 
quanto à paternidade dos livros se conjuga com a fragilidade quanto à permanência do eu.”

Cleria Botelho Da Costa (Universidade de Brasilia)



1577

• Contar historia: um dialogo com o outro
Resumo retirado pela autora.

Alexandre Pacheco (Universidade Federal de Rondônia)
• Dissonâncias e ressignificações nas narrativas sobre a Amazônia em fins do século XIX e 

século XX
A comunicação pretende estimular o debate a respeito das relações entre ficção e história no âm-
bito das visões presentes nas obras de cientistas, viajantes, religiosos, literatos e historiadores que 
retrataram a Amazônia a partir de um imaginário influenciado pelas forças de civilização, ou seja, 
pelos elementos que seriam constituintes da cultura ocidental. Neste sentido, pretendemos dis-
cutir, na literatura constituída sobre a região desde o final do século XIX, o imaginário que sempre 
procurou retratar a Amazônia, de acordo com Francisco Foot Hardman, como o “produto de uma 
gênese incompleta”. Por outro lado, temos como propósito também discutir o sentido da recepção 
que percebeu por trás das descrições presentes sobre a região como um lugar imenso, de natureza 
complexa e ao mesmo tempo uma nova fronteira para a expansão do capitalismo, o sentido de 
uma Amazônia como contendo “uma violência naturalizada, a fúria ancestral de uma natureza 
indômita”, ainda de acordo com Foot Hardman. A partir disso, pretendemos abordar como essa 
visão de uma natureza violenta e bárbara configurou-se em verdadeiro “lastro de lugar-comum” 
das narrativas que tiveram a Amazônia como foco central, para que possamos perceber no âmbito 
da literatura e da história como a natureza amazônica foi apropriada como ficção, de acordo com 
o pesquisador Allison Leão, pelos mais variados autores que retrataram boa parte da região.

Lucas André Berno Kölln (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
• A literatura de Sherwood Anderson e a dimensão histórica da estética

A segunda metade do século XIX foi um período crucial para a definição dos rumos econômicos 
dos Estados Unidos, pois a vitória do projeto manufatureiro (e crescentemente industrial) do Norte 
na Guerra de Secessão estabeleceu de maneira ampla e profunda a dominação de um modelo de 
capitalismo cujas bases eram muito diferentes daquelas do projeto sulista. Essa primeira vitória, tão 
militar quanto econômica, encaminhou as premissas estruturais para aquilo que, mais próximo do 
fim desse mesmo século, se consolidaria como o regime de dominação econômica estadunidense, 
o capitalismo monopolista. Tal processo, embora pareça ter gozado de uma força de dominação 
material implacável (vide a consolidação das fortunas de Rockefeller e Morgan, por exemplo), não 
se estabeleceu de pronto, tendo que reprogramar ou destruir mentalidades sociais e modos de 
viver inteiros antes de poder se consolidar de maneira mais integral. Se a transformação das bases 
materiais da vida econômica tem sido, historicamente, um processo cujos movimentos podem ser 
bruscos, o mesmo não pode ser dito das transformações dos modos de pensar, de agir e de viver, 
sendo essas, portanto, uma das mais prolíficas sendas de investigação para os historiadores que 
buscam fazer da literatura sua fonte e seu objeto de pesquisa. Voltando-se novamente ao recorte 
da história estadunidense, um expressivo interlocutor para a análise historiográfica do final do 
século XIX é Sherwood Anderson, escritor nascido em 1876. Ele viveu o processo de consolidação 
do capitalismo monopolista ao longo de toda sua infância, juventude e vida adulta, e quando veio 
a publicar literatura, depois de ter sofrido um colapso nervoso, conquanto parecesse estar se de-
dicando a dissecar literariamente seus dramas pessoais e os conflitos morais que o afligiam, estava 
trazendo à tona problemas de dimensão social, cuja textura histórica encontrava-se entrelaçada 
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com o processo mesmo que entronizava os monopólios como as unidades mais poderosas da 
economia estadunidense. A sensibilidade de Anderson, embora tenha todos os contornos de uma 
leitura intimista, foi aguçada por sua militância sindical e sua dedicação à causa dos trabalhadores 
americanos, motivos pelos quais a exegese de sua obra seja obrigada a congregar estética e política 
como dimensões cruciais da experiência histórica e literária, sem as quais corre-se o risco de pro-
mulgar uma leitura pobre, seja por um funcionalismo, seja por um recorte puramente estilístico.

Iza Debohra Godoi Sepúlveda (UFMT- Universidade Federal do Mato Grosso)
• Disputa e memória: Contraponto ao projeto modernizador na Obra Teatral de Zulmira 

Canavarros em Mato Grosso, 1941(?).
Ao problematizar a História de Mato Grosso em um contexto autoritário, nos deparamos com 
ambiguidades e divergências num processo de crítica aos projetos modernizadores que advém 
desde antes da proclamação da república. Zulmira D’Andrade Canavarros, musicista, teatróloga 
e professora cuiabana, pertencente a elite local, casada com Danglars Canavarros, nos da a co-
nhecer , a partir de suas peças de teatro, alguns dos receios de parte da elite mato-grossense com 
o processo mais incisivo de modernização e civilização do estado no governo de Getúlio Vargas. 
Percebemos a partir da análise de Um Pouco de Tudo (1941?), uma personagem central: a figura 
do Caipira que permanece num contraponto à modernização. Ao perceber um ponto de crítica 
em sua obra, podemos compreender uma disputa pela identidade mato-grossense, no sentido 
de que ao se reafirmar uma figura do Caipira, reivindicando o sertão, qualifica-se uma forma de 
ser que não compreende os padrões de modernidade. Ao contrário do que se possa parecer, não 
se legitima uma figura do caipira enquanto homem pacato e ingênuo do campo, mas como essa 
identidade suplanta o homem urbano moderno. Em ambas as peças, Zulmira Canavarros eviden-
cia contrapontos ao projeto de modernização da república, a fim de que o espaço dominado por 
determinada elite mato-grossense não seja reocupado por outras forças dominantes.

Jacqueline Siqueira Vigário
• Tramas cruzadas: ideário modernista e crítica social em José Godoy Garcia (1918 - 2001)

A comunicação investiga as articulações da crítica de arte em Goiás. Toma como objeto a crítica 
do intelectual José Godoy Garcia (1918-2001) ao pensamento artístico de Frei Nazareno Confaloni 
(1917-1977) e sua apropriação como pintor moderno e realista social. Para tanto, evidencia duas 
tramas ficcionais na montagem da crítica de arte em Godoy Garcia: sua adesão ao modernismo 
tardio em Goiás e sua relação com a Geração de 45 e o conteúdo de denúncia social. As tramas 
construídas em torno do pensamento crítico de Godoy Garcia, forjam lentes de análise e de valo-
rização da arte com acentos na tônica moderna com significados de humanismo telúrico, espiritu-
alidade e realismo.

Rodrigo de Freitas Costa (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
• Teoria do drama moderno e o jogo da impossibilidade do drama: estudos sobre a 

dramaturgia de Luigi Pirandello
Este trabalho, ao valorizar as relações entre arte e sociedade, tem por princípio analisar a obra dra-
mática de Luigi Pirandello (1867-1936) em seu próprio tempo histórico com o objetivo de apreen-
der os principais traços de historicidade que a formulação dramática carrega. Influenciado pela lei-
tura de “Teoria do Drama Moderno”, de Peter Szondi, proponho discutir, do ponto de vista formal 
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e temático, como, ao fazer parte de uma dada sociedade, Pirandello configurou sua dramaturgia 
no interior de um debate social e estético mais amplo, onde os temas surgiam em consonância, ou 
não, com as fórmulas tradicionais do drama. O que vem para o centro desse tipo de análise são as 
importantes convergências entre a discussão formal e as transformações históricas e sociais. Desse 
ponto de vista, ao tratar da peça “Seis Personagens à procura de um autor”, Szondi deixa claro o 
valor da produção pirandelliana no longo debate sobre a teoria do drama: “Crítica do drama, ‘Seis 
Personagens àprocura de um autor’ não é uma obra dramática, mas épica. Como para toda dra-
mática épica, o que normalmente constitui a forma do drama é para ela algo temático. O fato de 
esse tema não aparecer apreendido de modo geral como problema intersubjetivo [...], senão como 
drama posto em questão, como busca por um autor e ensaio de realização, justifica a posição es-
pecial da obra na dramaturgia moderna e faz dela como que uma auto-representação da história 
do drama” (SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno [1880-1950]. São Paulo: Cosac & Naify, 2001, 
p. 151.). Partindo de colocações como essas, procuro entender o dramaturgo em seu tempo e va-
lorizar os embates políticos de que ele participou com vistas a favorecer a historicidade do drama.

Silvana Assis Freitas Pitillo
• Os projetos políticos do salesiano no Brasil: final do século XIX e início do XX

Este trabalho tem como objetivo estudar a vinda dos salesianos para o Brasil, no final do século XIX 
e primeiras décadas do século XX e refletir acerca deste novo espaço de experiência que propiciará 
a estes religiosos novos horizontes de expectativa, causando a mutliplicidade do projeto político 
pedagógico inicial, fundado na Itália em meados do século XIX.

Letícia Fonseca Falcão (E.E. Tufi Madi)
•  A crítica teatral na escrita da História do teatro brasileiro: possibilidades para um debate 

intersdisciplinar
Mais do que um espaço de saberes especializados e um veículo de síntese da recepção das obras 
enxergamos a possibilidade de explorar um caráter que nos parece intrínseco à crítica teatral. Tra-
ta-se da presença de uma perspectiva e mesmo um compromisso que em momentos específicos 
aparenta vir do anseio de construir através destes textos uma interpretação lógica e histórica da-
quilo que se contempla no universo teatral.
Mais do que um diálogo ou uma produção interdisciplinar, somos então postos diante de sujeitos 
que tomam para si muitas vezes a tarefa de historiadores do teatro brasileiro e somos enfim instiga-
dos a compreender a historicidade dessa produção e dessa narrativa tão híbrida e que tantas vezes 
temos tomado como referência.
Quando importantes críticos teatrais voltam-se para o processo com a preocupação de construir 
uma narrativa que vai além da crítica, debruçando-se não somente sobre o texto dramatúrgico ou 
os elementos que compõe a construção do espetáculo, temos ainda mais aberta a possibilidade de 
estabelecer um diálogo interdisciplinar. Essa possibilidade torna-se notável quando nos deparamos 
com escritos destes críticos que empreendem por vezes um claro esforço de construir uma narra-
tiva de ares históricos, organizando a experiência do teatro no brasil.
O limite, muitas vezes tênue, entre a escrita do crítico teatral por vezes empenhado no exercício 
de construir uma narrativa que torne inteligível os caminhos do teatro no brasil; e o compromisso 
do ofício do historiador e da construção conhecimento histórico é então aquilo que pretendemos 
discutir. Aqui lançamos um olhar ainda mais particular para a figura de Sábato Magaldi, grande crí-
tico e intelectual cuja produção tem ressonância quanto a diversos momentos cruciais da história 
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do teatro brasileiro.
Nas palavras de Sábato Magaldi, grande nome da crítica teatral no Brasil “Todos sabemos que a 
arte do teatro vive do efêmero, porque nem uma representação é idêntica a outra. A crítica não 
preenche lacunas, mas fixa em palavras algo que está registrado apenas na memória dos especta-
dores”(MAGALDI 2003: 21). Portanto faz-se de grande valia para quem enxerga o valor do debate 
Arte/Sociedade para os estudos históricos apreender a especificidade desse discurso especializado 
que se constitui na crítica. Dito isso, abrimos caminhos para a possibilidade de refletir acerca do 
caráter híbrido da narrativa da crítica teatral, especificamente de Sábato Magaldi, enquanto orga-
nizadora de uma experiência histórica e estética preocupando-se com o lugar adquirido por esses 
saberes na construção de uma historiografia do Teatro Brasileiro e ponderar enfim quanto aos 
limites e possibilidades dessa interdisciplinaridade.

Emília Saraiva Nery (SEDUC-PI e FACEMA)
• Histórias da música popular brasileira a partir de Tom Zé: possibilidades interpretativas e 

diálogo crítico com a historiografia da MPB
Este trabalho trata de uma nova historiografia da Música Popular Brasileira, a partir das críticas à 
memória construída em torno da existência do Tropicalismo e da exclusão da música de protesto 
do cenário musical brasileiro. Para tanto, apresenta-se uma avaliação das críticas musicais, da lite-
ratura acadêmica sobre a história da MPB e suas matrizes interpretativas, vinculadas a uma ótica 
evolutiva do surgimento dos músicos, dos movimentos e das suas manifestações musicais. Com 
essa análise, observa-se que inerente ao processo de elaboração da ideia de linha evolutiva, existia 
um mecanismo político de exclusão da cultura de esquerda dos anos 1960. Esse problema político 
se traduziu ainda esteticamente nas cantigas do cancionista-repórter baiano Tom Zé (1936), como 
“Desafio do bóia-fria”,
especialmente nas suas abordagens críticas das temáticas e sonoridades das músicas engajadas. 
Ao manter esse diálogo crítico, emerge, por fim, o lugar singular de Tom Zé na MPB. O universo 
musical dele é experimental e subversor dos motivos ou valores cotidianos e políticos. Portanto, 
diferente dos músicos engajados, que estavam preocupados com a Ditadura Civil-Militar e em criar 
as bases para uma organização popular para defender o Estado de Direito.

Rodrigo Francisco Dias (Escola Estadual Messias Pedreiro)
• Pensando a “escritura fílmica da história”: uma leitura crítica do livro de Robert A. 

Rosenstone
O presente trabalho tem como objeto de reflexão a obra do historiador norte-americano Robert 
A. Rosenstone intitulada A história nos filmes, os filmes na história. No referido livro, o autor pensa 
acerca das relações entre Cinema e História, defendendo a tese de que a sétima arte também pode 
ser uma forma de escrita da história. Posto isso, nossa intenção é pensar a obra de Rosenstone de 
maneira crítica, uma vez que, apesar dos méritos da obra em jogar luz sobre as fronteiras entre a 
prática dos historiadores e a prática dos cineastas, o livro deixa a desejar no que diz respeito a um 
diálogo mais profundo com a Teoria da História. Neste sentido, traremos alguns teóricos da história 
para a nossa reflexão, tais como Hayden White, Michel de Certeau, Roger Chartier, Paul Ricoeur, 
Peter Gay e Jörn Rüsen. Esperamos com isso avançar na discussão proposta por Rosenstone e con-
tribuir para o estudo da “escritura fílmica da história”.

Mariano de Azevedo Júnior (Universidade Potiguar)
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• Videogames e Consciência Histórica: a experiência narrativa na ficção histórica de Bioshock.
Os videogames são mídias complexas resultantes da natureza heterogênea da cultura digital, que 
marca fortemente a sociedade contemporânea. Muitas áreas da investigação científica têm se de-
dicado a refletir sobre o lugar ocupado pelos jogos eletrônicos na indústria cultural, na cultura de 
massa, na produção artística, na comunicação social, assim como também tem se preocupado 
com os efeitos produzidos nos jogadores. Buscando contribuir com a reflexão no campo da pro-
dução historiográfica, este trabalho aponta para a relação dos videogames com o conhecimento 
e a narrativa da história, posto que muitos games comerciais de sucesso, isto é, de ampla pene-
tração na cultura, utilizam sentidos narrativos históricos para significar seus universos fictícios. 
Tais sentidos podem ser percebidos em jogos que utilizam um pano de fundo histórico “real”, ou 
seja, quando tentam reproduzir um discurso sobre o passado considerado oficial e legítimo pela 
historiografia; ou mesmo quando enfatizam em seus enredos concepções, conceitos e significados 
culturais de diversas épocas históricas. O problema central desta pesquisa é verificar a prática da 
“consciência histórica”, no sentido debatido por autores como Jörn Rüsen e Reinhart Koselleck, 
pelas experiências narrativas propostas nos jogos eletrônicos. A legitimidade dessa problemática 
se torna possível quando se compreende a narrativa histórica de maneira mais ampla e não apenas 
restrita ao campo da historiografia, o que constitui essa consciência que se quer analisar como 
uma “prática cultural de interpretação do tempo”. (RÜSEN, 2010) Ou seja, a consciência histórica 
compreendida na dimensão cotidiana dos sujeitos e como uma forma de orientação do tempo 
presente a partir de interpretações do passado realizadas no âmbito da cultura. Sendo assim, este 
trabalho selecionou um universo fictício construído por uma famosa série de videogames com a 
finalidade de exemplificar como os jogos eletrônicos empregam sentidos narrativos históricos nas 
suas ficções. Tomamos como objeto de investigação para este trabalho o game Bioshock (2007), 
que elaborou uma interpretação do passado contextualizada na década de 1960, abordando a 
época da Guerra Fria. Nossa análise constatou como os sentidos narrativos da ficção estudada é 
capaz de simular o passado a partir de valores e significados que circulam no presente e que são 
percebidos pelo jogador. Essa abordagem constitui originalidade e relevância quando se entende 
que essa interpretação histórica dos games pode representar, entre a comunicação e a cultura, o 
exercício da consciência histórica.

Julierme Sebastião Morais Souza (Universidade de Goiás)
• Reflexões acerca da historiografia do cinema brasileiro: possibilidades de problematização

Na presente comunicação visamos apresentar os resultados de nossa pesquisa de doutorado in-
titulada paulo emílio salles gomes e a eficácia discursiva de sua interpretação histórica: reflexões 
sobre história e historiografia do cinema brasileiro, bem como fazer incidir foco em algumas alter-
nativas teórico-metodológicas atinentes ao trato com a historiografia de nosso cinema. Nesta me-
dida, além de lançarmos para debate os resultados de nossa pesquisa, pretendemos problematizar 
alguns indícios de que grande parte dos estudos atuais acerca da historiografia do cinema nacional, 
especialmente da área de história, dialoga pouco do ponto de vista teórico-metodológico com os 
campos da teoria da história e da história da historiografia, fazendo com que não passemos do 
procedimento de refuta dos principais conceitos, recortes, periodizações e opções estéticas dos 
pesquisadores de cinema brasileiro do século xx.

Rosangela Patriota Ramos (Universidade Federal de Uberlândia)
• Diálogos entre narrativas históricas e narrativas ficcionais na construção de formas, estilos e 
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representações no teatro contemporâneo
Cada manifestação artística possui códigos específicos, bem como estabelece relações particulares 
no campo da recepção e no contato com o público, revelando que as possibilidades são múltiplas e 
perpassam, muitas vezes, espaços próprios. Um exemplo elucidativo envolve, por exemplo, o texto 
teatral e as diferentes encenações que o mesmo obteve. Da mesma forma, estudar a obra de um 
dramaturgo requer, por parte do pesquisador, particular atenção com o momento da escrita, de 
modo a apreender as referências e o repertório utilizado pelo mesmo, além de estabelecer as inter-
pretações que o trabalho foi obtendo ao longo do tempo, por parte dos estudiosos e/ou críticos 
teatrais. Contudo, quando a proposta se volta para a análise do impacto histórico de uma mon-
tagem teatral, os recursos a serem mobilizados envolvem, preponderantemente, a interlocução 
do espetáculo com os segmentos sociais que com ele interagem. Especificamente, nesse contexto, 
as intenções iniciais do dramaturgo podem ser subvertidas, dando origem a outros significados e 
objetivos, muito mais condizentes com as expectativas do diretor e do elenco, responsáveis pelo 
trabalho.
Geralmente, esses redimensionamentos no processo criativo e também na recepção são apreendi-
dos como “superação” de uma forma em função dos anseios da contemporaneidade. Entretanto, 
na maioria das considerações, poucas deixam de observar o impacto que as concepções de histó-
ria, que norteiam o tempo presente, têm sobre as criações artísticas. 
Nesse sentido, compreender tais proposições revela que as diferentes maneiras de se escrever a 
história explicitam também que a documentação disponível e os procedimentos metodológicos 
são elementos fundamentais para a constituição de interpretações que, em constante diálogo com 
a historiografia e com o debate teórico e epistemológico, podem contribuir para redimensionar 
a pesquisa histórica e analisar ideias constituídas, consagradas e/ou refutadas pela tradição, pois 
exigem do pesquisador a tarefa de elaborar reflexões, que articulem um diálogo frutífero entre arte 
e sociedade.
Tais ponderações vêm ao encontro das expectativas de quem, em meio à multiplicidade das ações 
humanas, propõe debruçar-se sobre as manifestações estéticas não só com o interesse de com-
preendê-las e/ou interpretá-las, mas também dar a elas inteligibilidade por intermédio de uma 
narrativa que à medida que se constitui ordena os fatos ao longo do tempo e com isso estabelece 
uma temporalidade.

Olívia Macedo Miranda Cormineiro (UFT - Universidade Federal do Tocantins)
• Orlando: a sensibilidade estética de uma busca narrativa

Narrar é um exercício de poder, mas também é uma escolha e o desenvolvimento de uma poten-
cialidade. No romance Orlando, de 1928, Virginia Woolf narra em tom biográfico a vida de um 
nobre, um homem que se torna uma mulher, no decorrer de cinco séculos, e cuja seiva se constitui 
em uma busca narrativa pela “boa literatura”, pela escrita poética. No século XV, quando nasce o 
nobre Orlando, a literatura e a poesia não são consideradas tarefas dignas da nobreza, mas nosso 
herói persegue o sonho da escrita; nos séculos seguintes, esse desejo se torna um empenho, como 
diria Antonio Cândido, para Orlando que busca no uso da língua o elemento sensível que transfor-
ma as metáforas em arte. É a perseguição desse gosto, dessa arte e dessa narrativa poética que pre-
tendemos discutir a partir do olhar de Woolf para o mundo de Orlando e sua essência andrógina, 
procurando nesse exercício levantar questões sobre a própria construção da narrativa literária em 
sua relação mais íntima com o autor.
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Diogo Cesar Nunes da Silva (UNIABEU)
• “Escrever como quem chora...”: reflexões sobre o “engajamento” na (e da) poesia de Moacyr 

Félix
Moacyr Félix (1926–2005) deixou como legado um vasto espólio textual e intelectual, de poemas 
e prosas poéticas, como também de ensaios, artigos e entrevistas. Livros de poemas Félix publicou 
14, em 50 anos de produção literária (o primeiro livro, Cubo de Trevas, data de 1948, e o último, 
Introdução a Escombros, de 1998), fora os que organizou e/ou editou. Figura importante nos ce-
nários intelectual, cultural e político carioca entre os anos 1950 e 80, Félix participou ativamente 
em reconhecidos veículos de produção e difusão cultural/intelectual, como a Rádio MEC, o IBESP 
(depois ISEB), o CPC e as editoras Civilização Brasileira e Paz & Terra. Durante esse período, a obra 
poética de Félix foi objeto de análise, referência e deferência de destacados críticos e intelectuais 
brasileiros, como Antonio Olinto, Tristão de Ataíde, Antônio Cândido, Otto Maria Carpeaux, Le-
andro Konder, Antônio Houaiss, Fausto Cunha, Sérgio Millet e Moacir Werneck de Castro. Contu-
do, passados 10 anos de sua morte e 17 de seu último livro, o nome de Félix é quase um ausente 
na historiografia da literatura recente. Em nosso levantamento, percebemos que sua presença em 
produções acadêmicas das últimas duas décadas deve-se mais ao seu trabalho como editor que 
como poeta. Nas poucas referências à sua poesia, ela é apresentada como “militante”, “de esquer-
da”, “engajada”, no mais das vezes associada – quando não submetida – ao CPC. Assim, o diagnós-
tico apresentado por Antônio Carlos Secchin, em Poesia e Desordem, de 1985, permanece atual: 
“A obra de Moacyr Félix costuma ser alvo de restrições, sobretudo por parte de quem nunca a leu. 
Proveniente, talvez, do conhecido ideário político do autor, agregou-se ao poeta o mito de um 
esquerdismo sectário”. Neste sentido, a comunicação proposta pretende tratar de como o próprio 
Félix se posicionou, em ensaios e entrevistas, em relação ao tema do “engajamento” e da “arte enga-
jada”, considerando tanto certa caricatura de “militante”, corroborada pela historiografia, quanto a 
elaboração de uma crítica àquela a partir do seu próprio texto poético. Refletindo sobre o estatuto 
de “objeto histórico” da obra de arte e do “lugar” do historiador em tal campo interdisciplinar, 
pretende-se contribuir, outrossim, para o debate, no âmbito da História Cultural, sobre as relações 
entre subjetividade, historicidade e política.

Liliane Carneiro dos Santos Ferreira (CAPES)
•  A ópera no Rio de Janeiro do início da República: reflexões sobre seus múltiplos significados 

e possibilidades de abordagem histórica
A ópera teve papel de destaque dentre as atividades culturais do Rio de Janeiro, desde os tempos 
do Império. Embora as turbulências da mudança de regime tenham afetado em parte a vida co-
tidiana da então capital da república, percebemos que as temporadas líricas, realizadas principal-
mente por companhias italianas, eram bastante aguardadas pelo público fluminense. A ópera era 
considerada, então, como arte de bom-gosto, destinada, sobretudo, àqueles que tinham condições 
financeiras de presenciar os espetáculos. Mas não somente. Fez parte ainda dos discursos sobre a 
necessidade em se civilizar o povo brasileiro, elemento constituinte primordial de uma nova nação 
que almejava ingressar no rol dos países civilizados ou “mais adiantados”. Vale ressaltar, a este pro-
pósito, que o gênero gozava de grande prestígio e reputação na Europa, então espelho dos anseios 
brasileiros quanto ao modelo de sociedade a ser alcançado.
Destarte, considerando a recepção da ópera no Rio de Janeiro nos primeiros anos da República 
(1889-1899), discutiremos brevemente nessa comunicação alguns aspectos que lhe são adjacentes, 
tais como o perfil de seu público, seus significados e sua função na formação do povo do novo país 
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que emergia. Consideramos que tais aspectos são importantes para a compreensão da sociedade 
da época, seus valores, costumes e expectativas quanto ao futuro do Brasil.

Thais Leão Vieira (Universidade Federal de Mato Grosso)
• Lugares Canônicos: o modernismo e as ideias modernas no teatro cômico em Mato Grosso na 

Era Vargas
Em 1939, em Cuiabá, foi fundada a revista Pindorama, considerada como a entrada de Mato Grosso 
no modernismo. Porém, essa renovação artística foi entendida como tardia frente à Semana de Arte 
Moderna de 1922 em São Paulo. A revista teve curta sobrevida, sendo substituída pelo Movimento 
Graça Aranha com forte apelo à participação no cânone da literatura modernista. Embora estes 
“movimentos” tenham tido bastante repercussão à época, foram considerados tributários diretos 
do universo modernizante oriundo do Estado Novo, traduzido no tripé: meios de comunicação, 
transportes e transformações urbanísticas e arquitetônicas. Este processo se assemelha à trajetória 
do modernismo no Brasil, que associou modernismo estético ao modernismo social à emergência 
de uma sociedade urbano-industrial que venceria o atraso colonial. No plano da cultura, embora 
as expressões musicais e teatrais tivessem bastante expressão em Cuiabá, especialmente a partir da 
década de 1930, estas não foram associadas ao modernismo. Tal visão pretende ser discutida nesta 
comunicação e está ligada ao lugar que a Semana de Arte Moderna de 1922 logrou no cânone do 
modernismo estético (e que o teatro só atingiria duas décadas depois na memória histórica). Por 
outro lado, a ênfase na mestiçagem, miscigenação, malandragem, nos reveses da vida, temas caros 
à intelectualidade brasileira do período podem ser vistos em Cuiabá desde 1930 em Vítimas do 
Progresso (1930), Uma Creada Impagável (1943), Dueto Sê Malaquias e Sêa Seferina (1944), todos 
textos teatrais de Zulmira Canavarros. Nesse sentido, o caso do teatro merece particular atenção, 
uma vez que as peças cômicas, a exemplo do teatro de revista no Rio de Janeiro do final do século 
XIX até meados do século XX, tematizou os assuntos em maior evidência do momento, expondo 
situações que a vida moderna gerava em sua maioria por meio do riso de zombaria. Ao estabelecer 
tal relação, o moderno na capital mato-grossense se aproxima mais do teatro de revista e costumes 
da capital federal que do modernismo paulista, podendo revelar assim, que a forma como a mo-
dernidade e o caráter nacional se apresentam ao teatro cômico indicam formas de aproximação, 
mas também modernidades distintas.

Antonio Ricardo Calori de Lion (Universidade Estadual Paulista)
• Palácios da Distração: Reflexões Sobre os Cineteatros em Cuiabá e em Goiânia na Década de 

1940
No início da década de 1940, no período do Estado Novo, o Centro-Oeste brasileiro contava com 
dois interventores aliados a Getúlio Vargas: Júlio S. Müller (em Mato Grosso) e Pedro Ludovico 
Teixeira (em Goiás). Ambas as políticas traçadas por esses Interventores Federais levavam a uma 
construção ideológica simbólica do progresso pela mudança estética urbana ante a ideia de sertão 
- visto aqui pela tese da pesquisadora Lylia Galetti (2012) ¬¬- que dominava as paragens mato-
grossenses e goianas ainda na primeira metade do século XX. Tendo uma leitura prévia da docu-
mentação que dispomos do período, é clarividente a ideologia do progresso e a necessidade da 
(re)colonização das terras centrais do Brasil pelo programa Marcha para o Oeste. Neste momento 
histórico, são construídos os Cine-Teatros Cuiabá e Goiânia como meio a simbolizar (por meio da 
imagem que se intentava criar) a modernidade pelo viés cultural. Essa hipótese que nos detemos 
de ler as construções em um panorama culturalmente modernizador é dada por questões que 
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estão em constante diálogo com as fontes. Por conceitos de “invenção” (Eric Hobsbawm) e “sim-
bolização” (Benedict Anderson) almejamos refletir a respeito das construções dos edifícios teatrais 
em questão nas sociedades em que foram desenvolvidos. Nos deparamos com a questão sobre 
o propósito das construções dos dois Cine-Teatros, os seus usos naquela sociedade e as imagens 
provocadas por eles em relação a dimensão simbólica projetada para o contexto urbano em que 
estavam imersos. Essas questões fazem parte de nossa hipótese de que tanto a forma, o uso e a 
imagem criadas a partir da estrutura arquitetônica, da projeção para o cinema e o teatro e como 
isso estava sendo notado pela comunidade da cidade fazem parte de um plano político-cultural 
para uma reestruturação do espaço urbano (no caso de Cuiabá) e na tentativa de criar um outra 
imagem para a nova capital goiana, nascida ao meio do cerrado – aqui então o sertão ainda é en-
xergado enquanto barreira ao progresso.

Ademir Luiz da Silva (Universidade Estadual de Goiás)
• Os castelos medievais de Goiás: O conjunto arquitetônico do Lago Ideia Molhada em 

Hidrolândia – GO
O presente artigo pretende problematizar o cenário de inspiração medieval construído pelo ex-
-prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia (GO) Freud de Mello em sua propriedade no municí-
pio de Hidrolândia (GO), onde funciona (va) o Hotel Fazenda Lago Ideia, um conjunto arquitetôni-
co composto por 37 castelos, uma interpretação livre em tamanho supostamente natural da Arca 
de Noé, mais de 300 esculturas de animais e monstros lendários dentre outras coisas. Partimos dos 
conceitos de Reminiscências Medievais e Medievalidades, procurando analisar esse conjunto de 
obras em seu sentido simbólico, artístico e cultural.

Carlos Alexandre da Silva Souza (Universidade Federal de Mato Grosso)
• O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda de Mato Grosso e a propaganda 

política no Estado Novo
A comunicação que ora apresentamos versa sobre a pesquisa intitulada “O Departamento Estadu-
al de Imprensa e Propaganda de Mato Grosso – DEIP – MT” e se baseia em uma possível reflexão 
sobre o papel da imprensa mato-grossense durante o Estado Novo, quando o órgão controlador 
da mídia neste estado era chefiado pelo jornalista Archimedes Pereira Lima. A historiadora Tânia 
Regina de Luca afirma que o Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP não só passou a fazer 
encomendas de publicações que se colocavam na linha de frente da positivação do Regime e da 
imagem de Getúlio Vargas, como também editou várias obras sobre o Estado Novo. Assim, a ima-
gem de Mato Grosso construída pelos jornais submetidos ao DEIP – MT reafirmam a tese de pro-
gresso criada em um momento de expansão das fronteiras nacionais. A difusão da ideia de que o 
Brasil passava por um intenso processo de modernização era uma das metas principais do governo 
estadonovista e uma de suas grandes características. Sem duvidar de que imprensa e política coli-
gam-se de variadas maneiras, buscamos discutir como a modernidade era pensada, sob a justifica-
tiva da legitimação do Estado autoritário. Recorremos, portanto, aos escritos de Marshall Berman, 
quando este aponta que, ao mesmo tempo em que é promessa, a modernidade é também uma 
ameaça. As relações de poder que se estabeleceram através da instituição do DIP e, posteriormen-
te dos DEIP’s são, no que tange à lide do Estado com a imprensa, totalmente diferentes do que o 
país experimentara antes da ascensão de Vargas. Pensando com Tânia Regina de Luca acerca da 
maneira como a imprensa tem sido abordada para a “reconstrução” do passado, entendida apenas 
como fonte, esta pesquisa propõe tomá-la como objeto. Tendo em vista as práticas do DEIP-MT 
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em consonância com a ideologia do Regime autoritário, a representação posta na imprensa por 
meio deste aparelho insere-se no que Roger Chartier chamou de máquina de fabricar submissão, 
por atuar ela própria onde falta a força bruta, neste caso do Estado.

Anna Paula Teixeira Daher (Universidade Federal de Goiás)
• Morte e ficção nos autos do processo-crime de José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899): uma 

análise entre cultura, direito e literatura.
José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899) é conhecido, especialmente, pelo seu dom: artista de enorme 
talento, de seus pincéis saíram imagens fundamentais para a construção do imaginário da identida-
de nacional brasileira, por exemplo. Reconhecido e aplaudido em vida, teve fim dramático. Morreu 
pelas mãos de José de Almeida Sampaio, marido de sua amante, Maria Laura. Os pormenores desse 
relacionamento, os detalhes da tragédia, são passíveis de análise a partir dos autos do processo que 
apurou esse homicídio. Partindo deste documento, de suas afirmações e seus silêncios, é possível 
refletir sobre a honra, a violência e a ética jurídica do final do século XIX no Brasil. Valendo-se da 
possibilidade de diálogo entre História e ficção e levando-se em conta a interface entre o Direito 
e a Literatura, em razão da natureza multidisciplinar do universo jurídico, onde se vê “um Direito 
feito linguagem, em que a substância se confunde com a forma e em que a verdade se assume 
como verossimilhança.” (FREITAS, 2013), essa comunicação busca apresentar novas luzes sobre as 
circunstâncias que cercam vida e morte do artista.

Talitta Tatiane Martins Freitas (Universidade Federal de Uberlândia - UFU)
• Dzi Croquettes: dos palcos para as páginas de Jornais e o seu caminho inverso

A proposta desta comunicação é trabalhar com a recepção dos espetáculos dos Dzi Croquettes 
utilizando os materiais publicados em Jornais e Revistas de grande circulação na década de 1970, a 
saber Jornal do Brasil, Jornal Folha de S. Paulo, Revista Veja, Jornal O Globo. O objetivo geral é des-
tacar as temáticas recorrentes nessas publicações, a fim de verificar a partir de quais parâmetros e 
perspectivas os espetáculos foram recebidos e celebrados pela crítica.
Ao mesmo tempo, buscar-se-á perceber de que maneira o grupo incorporou essas discussões na 
elaboração e reelaboração dos espetáculos, visto que os assuntos em voga (underground, androgi-
nia, relações familiares) se tornaram o centro/ápice das diferentes versões da peça inicial (apresen-
tada em fins de 1972 na boate Bujol, no Rio de Janeiro).
Sob esse aspecto, cabe indagar: qual a relação entre palco/expectativa do público que impulsiona-
ram essas modificações? Quem são os sujeitos que elaboraram esses materiais? Quais as perspecti-
vas que nortearam tais escritas?

Heloisa Selma Fernandes Capel (Universidade Federal de Goiás)
• Princípios Eugênicos entre a História e a Ficção na Utopia de Modesto Brocos y Gomez (1852-

1936)
A comunicação discute os princípios de eugenia presentes na literatura utópica do pintor compos-
telano Modesto Brocos y Gomez (1852 – 1936): seu livro Viaje a Marte publicado em Valência no 
ano de 1930. Sob a discussão dos aspectos anatômicos da obra, compreendida no entrelaçamento 
entre a história e a ficção, investiga suas “intenções socialistas”, postura republicana e aspectos de 
montagem em seu texto literário. Tendo como moldura a circulação de ideias eugênicas no pensa-
mento europeu e suas repercussões sob a política de branqueamento no Brasil pós-abolicionista, 



1587

explora evidências do estilo satírico na obra em questão e aponta estratégias de leitura e diálogo 
com a política social brasileira no pensamento do artista.

Roberta do Carmo Ribeiro (Universidade Estadual de Goiás)
•  Traços (auto) biográficos em A Era do Rádio (1987)

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar alguns elementos biográficos conhecidos do ci-
neasta Woody Allen. O filme A Era do Rádio (1987) além de expor características específicas no 
que diz respeito a sua formação enquanto um artista judeu nos permite traçar um paralelo entre a 
construção biográfica e a sua figura pública, buscando compreender de que forma o seu persona-
gem foi sendo desenvolvido e conhecido pelo grande público e pela crítica especializada. O filme 
nos permite pensar e ao mesmo tempo conhecer um pouco da vida e obra de Woody Allen, uma 
vez que, o mesmo já afirmou em diversos livros e entrevistas que este é um filme autobiográfico. 
Tendo como pano de fundo o período entreguerras o longa nos mostra as influências históricas e 
culturais presentes na narrativa e a forma irônica que o cineasta adotou para abordá-los.

Alcides Freire Ramos (Universidade Federal de Uberlândia)
• Eduardo Coutinho no Globo Repórter: Um estudo de “Theodorico, O Imperador do Sertão” 

(1978)
Eduardo Coutinho começou a trabalhar na televisão em 1975. Neste ano, tomou a iniciativa de 
afastar-se do trabalho que desenvolvia como copidesque no Jornal do Brasil, ingressando no pro-
grama Globo Repórter da Rede Globo de Televisão. Nesse período da história brasileira, ainda que 
existissem fortes restrições impostas pela ditadura militar, em particular pela atividade dos cen-
sores, diversos profissionais do Globo Repórter resistiram e continuaram tentando desenvolver 
trabalhos importantes no campo do documentário.
Entretanto, naquela conjuntura esse tipo de atividade esbarrava em alguns obstáculos oriundos do 
próprio meio cinematográfico, visto que, para muitos profissionais atuantes no período, cinema e 
televisão estavam em disputa por espaços. 
Embora pertinente do ponto de vista global, ou seja, quando são considerados os aspectos mais 
gerais do desenvolvimento econômico, político e estético dos produtos televisivos, esse tipo de 
avaliação, porém, deixa de considerar casos específicos relevantes em que o encontro dos cineastas 
com esse meio de comunicação pode se mostrar frutífero, como é o caso, por exemplo, do cineasta 
Eduardo Coutinho.
Com efeito, para esse artista, assim como para muitos outros que trabalharam nesse ramo de ati-
vidade, a televisão teve um papel muito importante em sua formação profissional. Em diversas 
ocasiões, Coutinho afirmou, em seus depoimentos, que aprendeu a lidar com o ritmo frenético 
da TV. Além disso, condições materiais eram mais favoráveis, o que lhe permitiu fazer um ou dois 
filmes por ano. Como ele próprio afirma, graças a esse tipo de trabalho, teve a oportunidade de 
assimilar formas novas de “conversar com as pessoas e filmar, aprendendo ao mesmo tempo as 
técnicas de televisão, de filmar chegando, filmar em qualquer circunstância, pensando em usar 
depois de uma forma diferente. Além disso, pela primeira vez eu recebia um salário bom e pago 
em dia” (COUTINHO DEPOIMENTO CITADO POR: LINS, Consuelo. O Documentário de Eduardo 
Coutinho: Televisão, Cinema e Vídeo. Rio De Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 20).
Nesta comunicação, pretendemos analisar um dos trabalhos feitos por Coutinho no Globo Repór-
ter: Theodorico, o imperador do sertão. Trata-se de um documentário de média-metragem, que foi 
exibido no dia 22 de agosto de 1978, no programa Glogo Repórter.
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Nesse documentário, Coutinho consegue concentrar o foco narrativo em torno de um único per-
sonagem. Theodorico Bezerra surge na tela, respondendo perguntas feitas pelo direitor, narrando 
passagens de sua vida e expondo suas ideias.
Esse documentário é um bom exemplo do trabalho de denúncia feito pelo cineasta, utilizando-se 
de uma das principais emissoras da televisão brasileira, durante o período da ditaduta militar.

Leilane Aparecida Oliveira (Universidade Federal de Uberlândia)
• Diálogos Estéticos e Dramáticos: A imagem da decadência da sociedade em Perversidade 

Sexual em Chicago (1974); Búfalo Americano (1975) e Sucesso a qualquer preço (1984) de 
David Mamet
Essa proposta de comunicação é parte de um projeto inicial de doutorado que surge da vontade 
de investigar a fundo a obra do artista norte-americano David Mamet, bem como suas caracterís-
ticas e o que consagra esse artista enquanto intelectual e sobretudo, dramaturgo importante para 
a História do teatro contemporâneo. A pesquisa permitirá a interlocução entre Arte e Sociedade, 
bem como a relação da pesquisa histórica com os objetos artísticos. A partir dessas premissas será 
lançada as bases para questionarmos o lugar de Mamet no contexto do drama norte-americano, 
historicizando sua obra bem como sua dramaturgia. 
Antes de se chegar à obra de Mamet torna-se imprescindível conhecer o passado do teatro nor-
te-americano bem como o próprio conceito de drama que é antes de tudo um conceito histórico, 
até chegar ao drama contemporâneo, percebendo suas problemáticas, contradições e mesmo as 
mudanças estilísticas que surgem ao final do século XIX que revelará as diversas formas de fazê-lo. 
Desse ponto de vista quem é David Mamet? Em que medida ele se aproxima dessa ou daquela 
forma dramática? Ou seja, até que ponto ele se aproxima ou rompe com a forma clássica do drama 
encontradas em Ibsen e Tchekhov? Ou drama naturalista? Como ele se aproxima da própria cor-
rente existencialista representada aqui por Arthur Miller? Ou da peça de conversação de Beckett? 
E, sobretudo: qual a relação do passado e presente em sua obra? Ou seja, qual a relação sujeito e 
objeto em sua dramaturgia? Como ele constrói seu diálogo dramático? O que é o drama contem-
porâneo a que Mamet está inserido?
Essas são algumas das questões para pensarmos em consonância com a abordagem de algumas de 
suas principais obras. Assim, serão questionados os discursos sociais que permeiam a dramaturgia 
“mametiana” a partir da década de 1970, com sua primeira obra Perversidade Sexual em Chicago. 
Ora, ele encara a sociedade Americana como um mito, o sonho americano também, assim como 
o slogan de liberdade. É donde surge sua visão considerada tão pessimista acerca da sociedade em 
que ele vive em que tudo é decadência. Assim ele questiona: “What happened to this nation? Or 
did it ever exist...did exist whit its freedoms and slogam. Where is America? I say it does not exist. 
And I say it never exist. It was all but a myth” . 
Dessa maneira, como podemos perceber ou não essas questões e tantas outras nas obras: Per-
versidade Sexual em Chicago (1974); Búfalo Americano (1975); Glengary Glen Ross ou Sucesso a 
qualquer preço (1984)?

Gustavo Henrique Ferreira Rodrigues (Uneversidade Federal de Mato Grosso)
• “Computa, computador, computa” (1972): uma crítica à classe média através do riso

Pensar o campo cultural como meio da pesquisa histórica, é pensar as práticas culturais a partir das 
quais os sujeitos constroem suas realidades, intensificando assim os estudos entre arte e sociedade, 
cultura e política. Assim, buscamos na análise da obra teatral de Millôr Fernandes do período da 
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ditadura civil militar no Brasil, uma forma de identificar as realidades construídas pelos sujeitos his-
tóricos do período. Ao identificar na obra de Millôr Fernandes uma oposição ao regime ditatorial 
vigente, nos deparamos com alguns eixos temáticos em sua dramaturgia. À luz do humor, notamos 
que Millôr Fernandes irá se contrapor ao regime seja pelo discurso da liberdade, pela questão do 
autoritarismo e também a discussão à respeito da classe média brasileira no período, bastante mar-
cante em “Computa, computador, computa”. Esses são alguns dos mais variados temas trabalhados 
por Millôr Fernandes. Assim, trazemos para o centro do debate “Computa, computador, computa” 
de 1972. A utilização da peça teatral de Millôr Fernandes como fonte e objeto desta análise, per-
mite um diálogo entre dramaturgia e contexto social em que essa dramaturgia está inserida. Millôr 
Fernandes dialoga com o período da ditadura civil militar, buscando através do riso uma forma de 
compreensão do papel do homem de classe média na sociedade brasileira do período.

Grace Campos Costa (Universidade Federal de Uberlândia)
• Entre alfinetes e babados em Prêt-à-porter(1994): Robert Altman e a sua crítica à moda

O presente projeto propõe analisar o filme Prêt-à-porter (1994) escrito, produzido e dirigido por 
Robert Altman. Utilizamos como documentação as vastas críticas que o filme obteve devido a 
crítica feroz que o diretor faz sobre o sistema da moda e o mercado do consumo.
É válido a reflexão sobre o efêmero nas sociedades atuais bem como discutir a relação acerca da 
moda e cinema.

Paulo Roberto Monteiro de Araujo (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
• Comparações Femininas no Cinema Brasileiros dos Anos 60.

A preocupação da presente comunicação é analisar e comparar dois personagens femininos de 
filmes clássicos do cinema brasileiro: Terra em Transe de Glauber Rocha e A Falecida de Leon Hir-
sman. Seja o cineasta baiano seja o carioca constroem suas personagens femininas dentro do uni-
verso perturbador da existência humana. Sara em Terra em Transe corporifica o anseio político 
revolucionário, que simultaneamente se vê e se deixar lançar no coração de seu tempo. Tal tempo 
é o próprio transe das ações que não conseguem escapar de suas contradições políticas no que se 
refere aos ideais revolucionários das sociedades contemporâneas do terceiro mundo. Apesar de 
Sara compreender as determinações contraditórias das ações políticas, ela permanece fiel aos seus 
anseios políticos, no sentido de dever moral com a sua época. Nós poderíamos dizer, utilizando o 
conceito de fantasma de Didi-Huberman, que Sara traz nela elementos de Antígona, aquela que 
se posiciona contra o Estado em suas ações. Pois só resta a Sara assumir o seu ethos político. Não é 
por acaso que ela diz ao Poeta Paulo Martins que um homem não pode se dividir entre a poesia e a 
política. Eis o motivo de Sara ser a sábia que assume o trágico, sem os rompantes de Paulo Martins. 
Já Zulmira de A Falecida assume o seu trágico de mulher “traidora” por meio do artifício da morte. 
Ou ainda por meio da morte triunfal, caracterizada por um suposto funeral luxuoso. Zulmira vai 
criando artifícios para sair do seu tédio de mulher de classe média baixa do subúrbio carioca até 
ser supostamente pega em sua tentativa de fuga daquele universo perturbador. Para sair da própria 
emboscada que ela preparou para si mesma planeja a sua própria morte. Ambas estão lançadas 
nos impasses de seus tempos uma pelo viés da política a outra pela condição social fundado em 
comportamentos conservadores.

Lays da Cruz Capelozi
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• Desejo. Amor. Traição: “O Casamento” (1966) de Nelson Rodrigues
A proposta deste trabalho tem como pressuposto a compreensão da historicidade do único ro-
mance lançado por Nelson Rodrigues, O Casamento,publicado em 1966, o romance aborda uma 
família carioca bem sucedida que irá casar sua filha mais nova, o pai entra em colapso ao se dar 
conta dos seus sentimentos pela filha, mas ao mesmo tempo, sabe a importância do casamento 
perante a sociedade. Partindo disso, a pesquisa tenta compreender, primeiramente, qual o concep-
ção de casamento e família para Nelson Rodrigues, para isso iremos utilizar algumas de suas peças 
e sua trajetória no jornal.

Vitor da Matta Vivolo
• As horrêndas progênies de Frankenstein e Moreau: ciência e literatura no século XIX

O século XIX foi marcado por fenômenos inovadores e cruciais no campo de estudo científico. 
Debates éticos e morais ainda em voga encontram suas raízes neste período de curiosidade frente 
à plasticidade corporal, mortalidade e cura. Os estudos aqui apresentados focam-se nos discursos 
das sociedades britânicas literárias e científicas, mais especificamente presentes nos romances de 
ficção científica Frankenstein (1818, por Mary Shelley) e A Ilha do Dr. Moreau (1896, por H. G. 
Wells). Utilizando conceitos bakhtinianos de “polifonia e dialogismo” - que configuram a influência 
de vozes alheias e experiências de vida em todo discurso elaborado, visando determinado efeito - a 
relação entre História, Literatura e Ciência foi questionada e investigada ao lidarmos com o retrato 
da ciência e seus debates acadêmicos, presentes como recurso de verossimilhança e projeção do 
futuro em “romances científicos”. A história de terror do cientista ambicioso por tentar reverter a 
morte e o relato fictício das terríveis experiências de um médico sem ética, sedento por reproduzir 
a forma humana em animais, são exemplos de obras literárias utilizadas ao longo do século como 
ferramentas culturais de propagação e desdobramento dos campos científicos sobre o público 
leigo e leitor. Além disso, após análise e pesquisa de seu contexto histórico, provaram-se espelhos 
da transformação dos discursos da ciência emergente nas épocas anteriores e presentes à Era Vi-
toriana: as questões ao redor da experimentação humana e animal (dissecação e vivissecação), os 
conflitos entre criacionismo e darwinismo, e a reforma dos arquétipos do “selvagem” e do “evoluí-
do” através das descobertas ao redor da gênese humana.

106. O protagonismo indígena na História: abordagens interdisciplinares em 
contextos coloniais e pós-colonais
Coordenação: Maria Regina Celestino de Almeida, João Pacheco de Oliveira Filho

Resumo: A presença e atuação dos índios na história do Brasil na condição de sujeitos históricos 
plenos tem se tornado cada vez mais marcante em nossa historiografia. O diálogo crescente entre 
antropólogos e historiadores e os pressupostos teóricos e conceituais daí resultantes desdobram-
se em pesquisas, interdisciplinares e colaborativas através das quais evidenciam as ações e motiva-
ções indígenas, analisadas a partir da dinâmica de suas próprias organizações sociais. Suas tradições 
e cosmologias, assim como suas formas de organização, estratégias e projetos políticos, que com-
põem um painel complexo de mudanças e continuidades, influenciam significativamente inclusive 
os processos históricos mais amplos nos quais os indígenas se inserem. 
O objetivo desse simpósio é reunir pesquisadores de diferentes campos de estudo e instituições 
que tratem os índios como sujeitos históricos, em diferentes espaços e temporalidades, de forma 



1591

a propiciar um debate mais aprofundado sobre as múltiplas dimensões da história indígena e da 
presença indígena na história do Brasil. Trata-se de uma excelente oportunidade para estreitar o 
diálogo entre historiadores, antropólogos e demais especialistas da temática indígena de forma que 
a troca de experiências possibilite a ampliação das análises interdisciplinares, repensando os limites 
entre história e antropologia, bem como contribuindo para a superação de idéias equivocadas que 
isolam a historia indígena da historia colonial/historia nacional. Serão priorizadas propostas que 
apresentem com clareza as fontes analisadas, o tema e sua fundamentação teórico-metodológica, 
explorando o diálogo com a bibliografia pertinente. 
Este simpósio faz parte das atividades do GT Os Índios na História.
Justificativa: Desde 2003, sob a estimulante e competente coordenação de John Manuel Montei-
ro, em parceria com outros pesquisadores, os simpósios temáticos sobre a História Indígena têm 
se desenvolvido de forma regular, marcante e crescente nos encontros da ANPUH, tanto nacionais 
quanto regionais. Pesquisadores de diferentes campos de estudo e instituições voltados para regi-
ões, temas e temporalidades diversos reúnem-se, trocam experiência e ampliam o debate sobre a 
presença indígena em nossa história. O grupo cresceu e se consolidou com a formação do GT Os 
Índios na História, criado por Monteiro em 2009. Em 2013, dois simpósios sobre o tema, um dos 
quais, ainda por ele proposto, foram realizados como atividades do grupo. Vale lembrar que os tra-
balhos apresentados em 2005 (Londrina), 2007 (São Leopoldo), 2009 (Fortaleza) e 2011 (São Paulo) 
foram disponibilizados por John Monteiro no site “Os Índios na História do Brasil”. Esses esforços 
se conjugam com outros realizados desde a Antropologia, coordenados por João Pacheco de Oli-
veira e pelo próprio John Monteiro, que resultaram em inúmeros Grupos de trabalho, Simpósios 
e Mesas-Redondas, com manifesta composição interdisciplinar, realizados durante os congressos 
da ABA/Associação Brasileira de Antropologia e da ANPOCS/Associação Nacional de Pesquisa em 
Ciências Sociais, de debates na RAM/Reunião de Antropologia do Mercosul e ABANNE/reunião 
de antropólogos do norte e nordeste. A organização deste simpósio pretende dar continuidade a 
essas atividades, propiciando o espaço de debates para o avanço de reflexões e pesquisas sobre o 
tema.

 Silvana Alves de Godoy
• Martim Afonso Tibiriçá. A nobreza indígena e seus descendentes nos Campos de Piratininga 

no século XVI.
A partir de fragmentos da trajetória do líder indígena Tibiriçá, esta comunicação analisa a impor-
tância das alianças entre indígenas e europeus para o sucesso da ocupação e colonização da capi-
tania paulista no século XVI. Batizado com o nome cristão de Martim Afonso, o cacique Tibiriçá 
era o principal líder tupiniquim do planalto paulista e chefiava a aldeia de Inhapuambuçu, também 
chamada de Piratininga. Recebeu o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo e foi enterrado no 
interior do Colégio dos Jesuítas, indicativos de distinção social em sociedades do Antigo Regime. 
Antes de partir para o além, Tibiriçá tratou de casar suas filhas com homens vindos do além-mar. 
Pela trajetória do cacique e pelas lógicas de alianças e guerras indígenas, é possível analisar aspectos 
mais gerais daquela sociedade: o processo de ocupação do planalto, a importância das alianças 
entre europeus e indígenas e a formação de uma nobreza da terra a partir dos matrimônios entre 
descendentes de lideranças indígenas e europeus.

Agnes Alencar de Castro Araújo Pastor (Revista de História da Biblioteca Nacional)
• Conflitos indígenas, medos americanos: A guerra dos tamoios
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Em 1555 Nicolas D. Villegagnon chegou a América Lusa trazendo consigo uma esquadra com o 
objetivo de sedimentar sua ocupação no continente. Sua estadia na Guanabara foi viabilizada pelas 
alianças travadas com grupos indígenas tupinambás conhecidos e apresentados como tamoios em 
vários corpos documentais. Os portugueses por sua vez encontravam-se ainda muito concentra-
dos ao norte do continente, na Bahia, e ao longo de toda costa fizeram amizades com os grupos 
indígenas tupis inimigos dos tupinambás. Assim delineia-se o conflito que tomou conta da costa 
do Rio de Janeiro a partir de 1560 quando Mem de Sá é enviado para expulsar os franceses e dar 
conta dos indígenas que ao aliar-se aos francos frustravam espiritualmente e de maneira prática 
os planos catequéticos da Companhia de Jesus. Este trabalho analisa a documentação produzida 
por Manuel da Nóbrega, Anchieta, Jean de Léry e André Thevet e as cruza com as missivas dos co-
lonos com o objetivo de refletir sobre as alianças entre indígenas e europeus, os conflitos e pensar 
como a experiência americana desencadeou um medo europeu da guerra indígena – e tudo que 
ela envolveu, como a antropofagia – e como este temor norteou ações de extermínio de certos 
grupos indígenas inimigos dos colonos portugueses. A guerra que é comumente atrelada às po-
líticas europeias de expansão e colonização, neste trabalho é analisada também como resposta a 
situações singulares que as alianças e guerras indígenas apresentaram para os colonos europeus e 
para a Coroa portuguesa.

Alcemir Arlejean Bezerra Teixeira (Universidade Estadual do Amazonas), Tenner Inauhiny de 
Abreu (Universidade do Estado do Amazonas)
• Tutela e Cidadania: Indígenas e as instituições imperiais no Grão- Pará (Séc. XVIII e XIX)

Este artigo pretende, analisando dois corpus documentais aparentemente distintos, quais sejam 
os livros de batismos e os processos de concessão de tutela de órfãos, das Prelazias e termos ju-
rídicos de Manaus e Ega durante o século XIX refletir sobre a trajetória das populações indígenas 
junto as instituições imperiais. Entre 1735 e 1845 a “ Amazônia” (Portuguesa - Brasileira) vive um 
intenso processo de modernização, que oscila entre a criação de súditos para Coroa portuguesa e 
cidadãos para o Império Brasileiro. Este projeto tem como instituições centrais, a Igreja Católica e 
a Justiça Imperial. Aos párocos das vilas, lugares e cidades cabia por meio do batismo e do ensino 
dos rudimentos da religião introduzir as populações indígenas nas práticas sociais religiosas tidas 
como “civilizadas”. Aos juízes de órfãos incumbia-se a responsabilidade de garantir a idoneidade do 
processo de entrada das populações indígenas no mundo “civilizado”, isso ocorreria por meio dos 
termos de educação, que garantiriam aos novos súditos/cidadãos o respeito de seus direitos por 
meios de contratos de soldada. Essa configuração de ações será explicitada ao acompanharmos 
a produção de sentidos sobre os indígenas presente nas legislações indigenistas produzidas pelas 
duas coroas que pretenderam civilizar os índios no Grão-Pará entre os séculos XVIII e XIX, a saber: 
portuguesa e brasileira.

Rafael Burd (UFRGS)
• A tomada dos “Sete Povos” e a colaboração dos líderes indígenas nos relatos de José Borges 

do Canto e Manuel Gomes Pedroso
Em 1767 a Coroa Espanhola expulsou os jesuítas de todos seus domínios, entre os quais estavam 
os trinta povos guaranis da Província Jesuítica do Paraguai. No ano de 1801, os sete povos que se 
inseriam na margem oriental do rio Uruguai foram ocupados por represantantes do rei português. 
Sabe-se que nesse período, a relação entre as lideranças indígenas e as autoridades espanholas 
deteriou-se, o que teria possibilitado a adesão dos guaranis ao projeto de aumento do território lu-
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sitano na América. Uma das principais fontes para esta empreitada foram os diários dos súditos do 
rei português, José Borges do Canto e Manuel Gomes Pedroso. Editados pela Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, são uma documentação que detalha o que as tropas realizaram 
durante o processo conhecido como “tomada dos sete povos”. Além disso, Borges conhecia tanto 
a região, como os indígenas, sendo um indivíduo mestiço nessa zona de fronteira, tendo facilidade 
na comunicação com estes.
O que pretendo observar aqui é onde nos textos de José Borges do Canto e Manuel Gomes Pedro-
so é possível perceber a adesão das lideranças guaranis, que eram súditos do espanhol, à expansão 
territorial portuguesa.

Lígio José de Oliveira Maia (UFRN)
• A experiência indígena sob o Diretório em vila Viçosa Real (CE): direção laica e primeiras 

medidas (c. 1759-1769).
A implantação da política pombalina na capitania geral de Pernambuco e suas anexas exigiam das 
autoridades responsáveis uma antecipação contra qualquer forma de revolta e ações que pudes-
sem de alguma forma impedir e/ou atrasar seu cumprimento. Em jogo, a confirmação da soberania 
da Coroa portuguesa nas mais recônditas povoações do sertão colonial com a implantação de um 
novo sistema; a partir de então os povos indígenas vilados viveriam da mesma forma que os outros 
vassalos d’El Rei, isto é, organizados em municipalidades com representantes da Justiça e do Fisco. 
Esse processo – a elevação das antigas missões em “vilas de índios” - não deve ser compreendido 
apenas como uma mera imposição das mais altas autoridades de Recife. A concretização da polí-
tica pombalina exigia a participação dos índios e, dentro de suas possibilidades, procuraram eles 
participarem desse novo contexto histórico; a introdução de um diretor, a criação de uma câmara, 
assim como a imposição de padres seculares no ensino religioso e o ensino de primeiras letras às 
crianças indígenas significaram – cada um a seu modo - um novo rearranjo de forças políticas 
e sociais que exigiram deles, especialmente de suas lideranças, uma compreensão ampla de sua 
própria vassalagem. Mas não somente as lideranças indígenas tiveram uma reação à política pom-
balina. No caso de vila Viçosa Real, as medidas tomadas pela câmara causaram reações diversas, 
uma vez que a maior parte dos índios não aceitava plenamente as novas determinações, atrasando 
desse modo o desenvolvimento urbanístico e o comércio, uma obsessão constatada nos termos de 
vereação e imposta pelos camaristas nos dez primeiros anos de funcionamento do novo sistema. 
O objetivo deste trabalho é, portanto, compreender como os povos indígenas elaboraram suas 
percepções acerca das primeiras medidas advindas com a política do diretório levando em conta 
sua experiência nesse novo contexto histórico.

Teresinha Marcis (UESC)
• Vilas de índios da Comarca de Ilhéus: moradores e autoridades em confronto, 1759-1809.

O artigo discorre sobre a prática das autoridades do governo português na Bahia em relação aos ín-
dios, focando as vilas e aldeias da comarca de Ilhéus no período de 1759 a 1812. Defende que a apli-
cação da legislação integracionista, expressada no Diretório dos Índios, ocorreu com adaptações e 
ambiguidades e serviu, durante décadas, como referência para deliberações políticas e administra-
tivas. Um diretor, nomeado pelo governador da Bahia, passou a compor o governo civil das vilas e 
aldeias criadas após 1759, reconfigurando o espaço social, político e econômico de acordo com o 
modelo do reino. Essa reconfiguração foi permeada por conflitos envolvendo moradores índios e 
luso-brasileiros, geraram demandas diversas que foram tratadas pelas autoridades e registradas nas 



1594

provisões, denúncias, solicitações e relatórios diversos. Tais documentos se constituem nas fontes 
que embasam a análise proposta.

Vania Maria Losada Moreira (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
• Poder local, territorialidade e autonomia

É mais fácil compreender o valor da liberdade e da relativa autonomia política para os índios, espe-
cialmente aquela que eles poderiam desfrutar em suas próprias terras, por meio do vivaz barulho e 
movimento das crianças quando estão alegres e brincam. De acordo com Saint-Hilaire: “Numero-
sas crianças indígenas brincam na Vila de Almeida, com muita diferença das crianças luso-brasilei-
ras, desta e de outras províncias; saltavam e riam, de todo o coração.” Nesta comunicação, preten-
do explorar a agenda política e social dos índios da vila de Nova Almeida, na capitania do Espírito 
Santo, durante o regime do Diretório; e a importância do poder local na manutenção dos direitos 
de posse e propriedade dos índios e na organização do modus vivendi local.

João Paulo Peixoto Costa
• Reflexões acerca da contituidade do Diretório no Ceará pós 1798

Pretendemos neste texto compreender as particularidades de regiões como o Ceará que possibili-
taram situações de continuidade da legislação indigenista pombalina, mesmo após sua revogação 
em partes do Brasil no final do século XVIII. Para isso, é importante repensar a ideia tão difundida 
de “vazio legislativo”, além de refletir sobre o contexto político vivenciado pelo império português 
nessa época, as condições de produção da Carta Régia de 1798, seus principais pontos de distan-
ciamento do Diretório e o protagonismo dos índios enquanto coautores das diversas conjunturas 
regionais.

Francisco Eduardo Torres Cancela (UNEB)
•  A colonização da antiga Capitania de Porto Seguro na crise do Antigo Regime na América 

portuguesa: autoridades políticas, colonos e índios entre os anos de 1810 e 1817
Esta comunicação pretende analisar as experiências vividas por autoridades políticas, colonos e 
índios na antiga Capitania de Porto Seguro no limiar dos oitocentos. Ao mergulhar no contexto de 
mudanças promovido pela transferência da corte portuguesa para o Brasil, o trabalho propõe in-
vestigar o governo do ouvidor José Marcelino da Cunha, que administrou as terras porto-seguren-
ses entre 1810 e 1819. Neste período, a Comarca de Porto Seguro vivenciou uma violenta política 
de conquista dos seus sertões, com um verdadeiro ataque aos índios que não haviam celebrado 
alianças com os luso-brasileiros, radicalizando a guerra justa decretada em 1808. Com mesmo ím-
peto, o ouvidor incentivou a migração de estrangeiros para a região e iniciou um processo de al-
deamento militarizado de índios com objetivo de proteger as novas estradas que ligariam o litoral 
com a região de Minas Gerais, resultando na criação de quase duas dezenas de destacamentos indí-
genas. Ademais, José Marcelino da Cunha conseguiu exercer o poder político na ouvidoria fazendo 
uso das práticas de troca de favores e da legitimidade da autoridade dos magistrados régios, muito 
embora não tenha evitado o enfrentamento de alguns conflitos e embates políticos, nem mesmo 
conseguido conter a ação dos índios em defesa de seus territórios e de melhores condições de vida. 
Nestes termos, esta pesquisa assume o desafio de ampliar os estudos sobre a história da região que 
hoje forma o extremo sul da Bahia, destacando o lugar que autoridades políticas, colonos e índios 
ocuparam neste cenário de crise do Antigo Regime na América portuguesa.
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Marcelo Sant´Ana Lemos (Banco do Brasil)
• Indígenas do Sudeste e sua incorporação nas cadeias produtivas do Brasil-Reino nos relatos 

do jardineiro botânico Heinrich Schott (1794-1865).
O trabalho analisa o relatório do jardineiro botânico Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), que 
veio ao Brasil, em 1817, como participante da Missão Científica Austríaca, por ocasião do casamen-
to do príncipe real, futuro dom Pedro I, com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Encarregado 
da aclimatação de espécies vegetais e da preparação de materiais de história natural a ser enviados 
para a Europa, Schott permaneceu a maior parte do tempo nas cercanias do Rio de Janeiro, rea-
lizando poucas viagens pela capitania. Uma delas foi para a região de Campos, em 1819-1820, e 
outra para Macacu, em 1820. Seu principal interesse eram as madeiras ali extraídas, que tivessem 
alguma utilidade prática. Além de coletar amostras de madeiras, registrou seus nomes populares e 
o emprego que lhes era dado pelos habitantes da capitania. Ao percorrer esses territórios, Schott 
teve oportunidade de encontrar diversos povos indígenas, como Puris, Coroados e Coropós, que 
viviam em aldeias ou nos aldeamentos de São Fidélis e Aldeia de Pedra. Esses indígenas foram de 
primordial importância para o trabalho de Schott. Como dispunham de conhecimentos sobre a 
flora local, facilitaram ao botânico a localização dos espécimes. Os índios participavam intensa-
mente da cadeia produtiva da madeira: além de conhecer as plantas tinham facilidade em localizá-
-las, e eram empregados no corte das árvores e no seu transporte, rios abaixo, até os portos, onde 
eram manufaturadas e/ou exportadas. O relato de Schott, inédito em português, nos dá possibili-
dade de compreender a inserção de grupos indígenas em cadeias produtivas, como a da madeira, 
e sua atuação na economia regional, tornando visível o trabalho indígena incorporado ao Império 
luso-brasileiro.

Andre Roberto de Arruda Machado (UNIFESP)
• O eclipse do Principal e o fortalecimento de um novo ator político: o oficial das Milícias de 

Ligeiros (Grão-Pará, décadas de 1820 e 1830)
Essa comunicação parte do quase desaparecimento de citações à figura dos Principais dos “indíge-
nas avilados” na documentação sobre o Grão-Pará, nas décadas de 1820 e 1830. O esvaziamento, a 
partir da legislação de 1798, de funções centrais dos Principais na política de recrutamento de mão 
de obra e dos descimentos, somada à acelerada integração das antigas aldeias às vilas e povoados, 
parece ter resultado na primeira metade do XIX em uma organização social distinta daquela mar-
cada pelo Diretório. Por um lado, estes aspectos devem ser considerados para refletir sobre as iden-
tidades indígenas que, apesar de um cenário adverso, mantém-se bastante marcadas na sociedade 
desta província. Também como resultante das mudanças na organização do trabalho indígena é 
patente o fortalecimento dos oficiais de Milícias de Ligeiros como atores políticos. Como se preten-
de demonstrar, estes indivíduos passam a ter uma ação destacada na província, sempre marcada 
pela oposição aos grupos identificados como liberais.

Mariana Albuquerque Dantas (UFPE)
• Participação indígena na Confederação do Equador (1824): disputas políticas, recrutamento 

e defesa de terras em Pernambuco e Alagoas
Os anos que antecederam a Confederação do Equador (1824) foram marcados por intensos deba-
tes no Brasil e em Portugal sobre o sistema político a ser instituído no Reino luso e, após a Indepen-
dência, na sua antiga colônia. No contexto dessas discussões, a eclosão da revolta estava relacio-
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nada aos conflitos e disputas entre os que eram favoráveis a um governo centralizado na corte no 
Rio de Janeiro e os que defendiam maior autonomia de governo em Pernambuco. O objetivo desse 
trabalho é analisar as diferentes formas de participação de indígenas de três aldeamentos, que se 
posicionaram dos dois lados dos conflitos. Os indígenas dos aldeamentos de Jacuípe, em Alagoas, 
e Barreiros, em Pernambuco, participaram dos conflitos armados fazendo parte das tropas da re-
pressão. Enquanto os índios do aldeamento de Cimbres, em Pernambuco, não participaram dire-
tamente dos conflitos, que ocorreram longe de seu território. Estes se posicionaram politicamente, 
realizando um levante a favor de D. João VI na localidade em que viviam. 
A análise parte da compreensão das redes de relacionamentos entre índios e não índios construí-
das nas localidades em que viviam, utilizando-se uma escala micro de análise, o que torna possível 
perceber os interesses indígenas ao se envolverem nas disputas políticas do período. Para esses 
grupos, suas escolhas estavam relacionadas a duas questões centrais: o acesso coletivo ao território 
dos aldeamentos e a importância conferida à figura do monarca português que lhes havia conce-
dido as terras ainda no período colonial. Nesse sentido, é importante ressaltar a centralidade dos 
aldeamentos para os indígenas, percebidos como espaços de sua ressocialização no contexto co-
lonial, no qual passaram a se apropriar da identidade imposta e generalizante de índio aldeado, tal 
como demonstrou Maria Regina Celestino de Almeida para o contexto do Rio de Janeiro colonial. 
Podemos afirmar que os índios das aldeias citadas vivenciaram intensos e profundos processos de 
transformações identitárias relacionadas a sua reunião em espaços específicos e demarcados, o 
que levou a uma reorganização social ampla, conforme é observado por João Pacheco de Oliveira 
através do conceito de territorialização.
Entendendo os territórios coletivos como elemento central de suas experiências, esses indígenas 
reelaboravam suas escolhas a partir das próprias expectativas diante de novos desafios proporcio-
nados por diferentes circunstâncias políticas. Assim, poderiam utilizar a violência, experienciada 
nos conflitos armados da revolta, como instrumento político, tal como afirma Marta Irurozqui, no 
sentido de participar a sua própria maneira das tensões construídas pelas disputas em torno dos 
diferentes projetos políticos no processo de constituição do Estado brasileiro no Oitocentos.

Ana Paula da Silva (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• Eles na Corte: diplomatas indígenas no Rio de Janeiro oitocentista

No século XIX, no Brasil, na tentativa de garantir seus direitos, indígenas de diferentes filiações lin-
guísticas, utilizaram estratégias distintas, como por exemplo, o envio de cartas, requerimentos, re-
presentações e abaixo assinados dirigidos aos reis de Portugal, a governadores-gerais, a vice-reis, ao 
imperador e até mesmo ao presidente da República. Na documentação relativa à Província do Rio, 
encontramos, ainda, documentos de chefes indígenas que foram à Corte – em Portugal ou na cida-
de do Rio – reivindicar suas terras usurpadas e invadidas, denunciar violências e abusos sofridos. É 
possível recuperar suas palavras, registradas nas fontes, recolhidas e transcritas por funcionários do 
Império e, em certos casos, pela via escrita através de textos redigidos de próprio punho. Por meio 
de uma abordagem interdisciplinar, podemos observar mais de perto os mecanismos de recusa, de 
alianças, criados por atores indígenas na busca por respostas de seus governantes aos problemas 
vivenciados em suas terras. Diferente da abordagem histórica oficial, no contexto de suas intera-
ções com o mundo não indígena, colonial ou pós-colonial, os índios instrumentaram-se com os re-
cursos que possuíam para reivindicar seus direitos. Assim, propõem-se analisar o protagonismo e a 
criatividade dos índios na dinâmica de conflitos e interesses que marcaram a primeira metade dos 
Oitocentos. Nessa discussão, cabe também destacar, que atualmente a reconfiguração da noção 
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dos direitos indígenas enquanto direitos históricos – sobretudo territoriais e de reafirmação étnica 
– estimula importantes estudos, que buscam nas fontes documentais os fundamentos históricos e 
jurídicos das demandas atuais dos povos indígenas e de pesquisadores de diferentes instituições. O 
objetivo desta comunicação é discutir a atuação política de lideranças e representantes indígenas 
no Rio de Janeiro do século XIX – especificamente a partir de informações contidas nos Relatórios 
dos Presidentes da Província, Relatórios Ministeriais e nos arquivos da Assembleia Legislativa pro-
vincial do estado, assim como em relatos de viajantes e jornais de época.

Karilene Costa Fonseca
• Colônia indígena no Maranhão Imperial- (1840-1860): Índios aldeados e “incivilizados”

Foi uma Colônia de Índios, denominada por Colônia São Pedro do Pindaré. Proposta e findada 
pela política indigenista no Maranhão em 1840, utilizada como modelo para as demais Colônias 
de índios que foram construídas no sertão. A Colônia estava localizada as margens do rio Pinda-
ré, principal afluente do Maranhão, foi uma região de constante presença de fazendas próximas 
aos territórios autóctones. Também temos noticias que foi o principal caminho da Capital para 
o sertão do estado. A antropóloga Elizabeth Coelho (1998) que estudou a política indigenista do 
Maranhão regencial/século XIX, aprofundou que a Colônia fora inicialmente uma aldeia, denomi-
nada Aldeia Grande de São Lourenço de Barbados, fundada em 1758, sendo a primeira aldeia no 
Maranhão. Após tensões com fazendeiros, os indígenas foram expulsos, mas essa foi impulsionada 
a categoria de Colônia em 1840. A partir de então se criou uma nova espacialidade com não in-
dígenas e indígenas recém contactados. De acordo com as fontes, o principal objetivo defendido 
pela política indigenista neste século para a criação desta colônia era facilitar a navegação pelo rio 
Pindaré, uma vez que os índios Guajajara habitantes nas margens desse rio, tornavam o acesso e 
o trânsito dos não indígenas arriscadíssimo, pois atacavam as embarcações. Na busca de superar 
tal situação, o então Presidente da Província, o Marquês de Caxias, ordenou que se fundassem 
uma Colônia a direita do dito rio, com o nome São Pedro do Pindaré, sob as ordens do Diretor 
Tenente Coronel Fernando Luís Ferreira. Os documentos pesquisados correspondem ao Diretório 
de Índios: são ofícios trocados entre diretores da Colônia e os presidentes da Província, relatórios 
dos presidentes e diretórios que administraram a Colônia São Pedro do Pindaré. Além de mapas e 
a legislação indigenista deste período. Objetivamos problematizar os discursos sobre as políticas 
indígenas e indigenistas, desconstruindo as descrições da historiografia local que apresentam os 
indígenas como meros expectadores das histórias de contatos interétnicos, onde, ao contrário, ob-
servamos na documentação consultada até o momento, as diversas ações indígenas, construindo 
agenciamentos diante dos colonizadores, da ocorrência de conflitos, acomodações e negociações.

Max Roberto Pereira Ribeiro (UNISINOS)
• Territorialização, aglomerados e o Sistema Social Indígena Missioneiro: para além de uma 

história da colonização portuguesa (Rio Grande de São Pedro, século XVIII-XIX)
Esta apresentação pretende expor alguns resultados referentes à pesquisa que se desenvolve em 
nível de doutorado no PPGH-UNISINOS a qual abarca a história das populações guaranis oriun-
das das Missões Orientais do rio Uruguai, entre a segunda metade do século XVIII, até o primeiro 
quartel do século XIX. Mostrará alguns indicativos obtidos a partir de análise serial realizada com 
registros batismais de três localidades distintas (Rio Pardo, São Borja e Santa Maria) as quais eram 
compostas por população mista (guaranis, africanos, açorianos, reinóis, etc.), mas com forte pre-
sença de índios guaranis naturais das Missões. As informações obtidas dos batizados foram ex-
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traídas a partir de um banco de dados nominal organizado no Software Access For Windows. Na 
apresentação, serão evidenciadas as formas de arranjo social dos índios guaranis a partir da análise 
das relações de compadrio. Tal abordagem permite observar alguns padrões da ação social indí-
gena na escolha dos padrinhos de seus filhos. Estas relações foram reconstituídas com auxílio do 
software UCINET/NetDraw. Observa-se, neste sentido, a formação de aglomerações de índios cen-
trados na escolha endógena de padrinhos. A preferência majoritária dos índios por outros índios 
nas relações de compadrio leva a crer que os guaranis missioneiros se organizavam socialmente de 
modo sistêmico e autopoiético. A auto-referência no compadrio indígena passava pelo território 
ancestral em comum, caracterizado pela identidade reducional. Desenvolve a hipótese de que os 
índios missioneiros operavam socialmente num sistema fechado e auto-organizado o qual permi-
tiu certa longevidade histórica e a sobrevivência dos guaranis, enquanto grupo étnico, frente à so-
ciedade dos colonos portugueses. Nesta perspectiva, não seria possível falar numa história colonial 
homogênea ou numa América Portuguesa contínua e coesa. Ao contrário, se pode acreditar numa 
fragmentação histórica organizada em diversos sistemas sociais que, por algum tempo, coexistiram 
dos mais diversos modos, emersos numa experiência colonial pluralista.

Ayalla Oliveira Silva
• O aldeamento São Pedro de Alcântara e as agências indígenas em Ferradas e Cachoeira de 

Itabuna, no Sul da Bahia, durante o século XIX
Esta proposta de apresentação trata das relações sociais e interétnicas estabelecidas entre camacãs 
e guerens, dentre outros grupos indígenas, e capuchinhos italianos e autoridade provinciais na re-
gião de Cachoeira de Itabuna e Ferradas, durante o século XIX, onde hoje compreende a cidade de 
Itabuna. No século XIX, aquela região era visada pelos interesses coloniais por sua potencialidade 
para o crescimento econômico da província baiana, mas encontrava forte resistência dos camacãs, 
pataxós e guerens que habitavam a região. Na conjuntura de implementação dos projetos indige-
nistas no Sul da Bahia, a atuação dos frades capuchinhos revelou-se de fundamental importância 
para a configuração econômica e social empreendida na região à época. Graças à instalação e 
à funcionalidade dos aldeamentos de catequese, os índios aldeados serviram como importante 
celeiro de mão de obra para os serviços públicos e particulares ao longo do Oitocentos. Essa co-
municação, contudo, prioriza analisar as relações estabelecidas no processo da colonização sul 
baiana, para além das situações de uso do trabalho dos indígenas aldeados em Ferradas, que vale 
dizer, foi parte integrante e essencial das transformações sociais e econômicas da região. Ocupa-se 
em problematizar as relações interétnicas ocorridas naquela zona de contato entre índios e não 
índios, no quadro das tensões políticas e sociais que caracterizaram o processo da colonização no 
Sul da Bahia, durante o século XIX. O objetivo empreendido é evidenciar os índios modificando-se 
nas relações estabelecidas com os agentes da colonização. Em alguns momentos, eles promoveram 
guerras em face do projeto colonizador na região; em outros, fizeram acordos com os frades e 
autoridades locais e provinciais, e souberam, além disso, reorientar suas vidas a partir do encontro 
com os diversos atores envolvidos naquele processo. No sentido de demonstrar as agências indí-
genas desse transcurso, analisaremos alguns casos de conflitos e negociações entre índios e não 
índios, presentes nas correspondências oficiais trocadas entre autoridades governamentais locais 
e provinciais.

Cíntia Régia Rodrigues (Fundação Universidade Regional de Blumenau)
•  Os Nativos e a questão de terras na República Velha Sul-Riograndense
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O projeto Castilhista-Borgista, que estava alicerçado nas ideias de Augusto Comte, procurou for-
mular estratégias para o “progresso” na República Velha Sul-Riograndense, e a Diretoria de Ter-
ras e Colonização ligada à Secretaria de Obras Públicas – SOP – foi fundamental, pois tratava da 
questão fundiária do Estado e fazia parte de um dos projetos de modernização no Rio Grande do 
Sul. Neste contexto foram elaboradas medidas estatais para as populações autóctones, como, por 
exemplo, a demarcação de suas terras. A Diretoria de Terras de Colonização, submetida à Secreta-
ria das Obras Públicas, organizou a “Protecção Fraterna aos Indígenas do Rio Grande do Sul”. Este 
órgão foi, portanto, criado antes da estruturação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização 
de Trabalhadores Nacionais, que se deu em 1910. Entende-se por “Proteção Fraternal” aos índios 
as práticas seguidas a partir dos ideais comteanos, de que os governantes dos “povos civilizados” 
não deveriam interferir no estado mental das populações indígenas, ou fetichistas, mas deveriam 
protegê-los de agressões e aguardar que naturalmente evoluíssem para o estado positivo. A “Pro-
teção Fraternal” compreende as práticas do Estado Sul-Riograndense para com as populações na-
tivas dentro de um processo de modernização, estabelecido pelo PRR. A proteção dos nativos 
passa à categoria de rubrica do Estado. Na prática, a proteção fraterna era um mecanismo para 
“proteger” e inserir o “menor”, o “atrasado”, o primitivo habitante na era do progresso. Durante os 
primeiros anos da década de 1910, foram demarcadas as terras dos 12 toldos indígenas existentes 
no Rio Grande do Sul. Pretende-se abordar de que forma ocorrem as demarcações de terra para os 
nativos e quais eram os objetivos do estado em torno dessa prática. Além disso, verificar como as 
populações nativas percebiam e negociavam as demarcações de terras com o governo estadual. E, 
ainda analisar as demais práticas da “Proteção Fraterna” do Estado Sul-Riograndense para com os 
nativos.

Rafael Casanova de Lima e Silva Hoerhann
• Pátria Educadora no Estado Novo: A Escola Getúlio Vargas no Posto Indígena Duque de 

Caxias
Em 1910 o governo brasileiro criou o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), cuja ideia era integrar o 
indígena na sociedade nacional. Em Santa Catarina os Xokleng eram perseguidos e mortos pelos 
bugreiros, cujos indivíduos eram conhecedores profissionais de seus costumes e contratados pelas 
companhias colonizadoras que não permitiam sua presença nas terras ocupadas. Com a chegada 
dos imigrantes europeus na primeira metade do século XX, os embates físicos entre indígenas e 
colonos se intensificaram causando mortes violentas de ambas as partes. A criação do SPI foi o 
resultado de uma denúncia acontecida em Viena no ano de 1908, no XVI Congresso Internacio-
nal de Americanistas, onde Albert Fric, tcheco, e Hugo Gensch, alemão, relataram o extermínio 
dos Xokleng, ignorado pelo governo brasileiro. Em 1914 deu-se o primeiro contato amistoso dos 
Xokleng com a equipe do SPI liderada por Eduardo de Lima e Silva Hoerhann. A equipe conseguiu 
contatar e convencer os indígenas a ocuparem um espaço em comum, para que fosse garantida 
sua sobrevivência, ameaçada pelos avanços da ocupação de suas terras. O local era o Posto Indí-
gena Duque de Caxias, no atual município de José Boiteux, Alto Vale do Itajaí. Posteriormente em 
1926 foi transformado em reserva, legalizada pelo governo catarinense. Com isso, no decorrer dos 
anos, a vida nômade caçadora e coletora foi abandonada e substituída pela prática da agricultura 
e criação de animais ocasionando o sedentarismo do povo Xokleng. Neste contexto, crianças in-
dígenas nasceram na condição de uma comunidade agropastoril, porém possuíam poucas expec-
tativas ao ingresso na sociedade nacional. Em fins da década de trinta, foi criada a Escola Getúlio 
Vargas (EGV) com o propósito de se tornar uma nova ferramenta integracionista do SPI. Eram 
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ministradas disciplinas como matemática, português, história pátria e civismo, e também, o cultivo 
da terra, os cuidados do lar, noções de higiene pessoal e medidas preventivas ao abuso do álcool, 
fumo e contaminação por DSTs. Atendia alunos indígenas e outras crianças locais, filhas de colonos 
e de funcionários do SPI. A proposta desta apresentação é mostrar ao público, a existência da Es-
cola Getúlio Vargas e seu cotidiano analisado através de fontes iconográficas, documentos oficiais 
do SPI, e de parte do conteúdo presente na tese de doutorado do proponente, defendida em 2012. 
A tese foi baseada na documentação produzida por Eduardo Hoerhann, entre as quais, relatórios, 
ofícios, cartas pessoais, fotografias e material escolar. Eduardo foi diretor do Posto Indígena Duque 
de Caxias de 1914 a 1954. Após a defesa da tese, o autor percebeu a necessidade em continuar suas 
pesquisas sobre a EGV e proporcionar debates acerca dos resultados obtidos até o momento.

Carine Santos Pinto
• Terras, conflitos e memória: aldeia de água azeda após a extinção dos aldeamentos 

indígenas em sergipe
O presente estudo propõe analisar as relações de conflito entre índios e não índios, durante dois 
períodos distintos do século XX no extinto aldeamento de Água Azeda, localizado no município 
de São Cristóvão (SE). O primeiro momento refere-se a década 1930 quando o índio Anacleto José 
de Santana posiciona-se à frente das ações judiciais movidas pela família Rollemberg, proprietários 
do Engenho Escurial. O segundo momento refere-se a década de 1970 quando conflitos entre os 
donos do antigo engenho e os moradores do então povoado Aldeia ressurgem, culminando na 
total dispersão deste povo. São demonstradas nessa pesquisa estratégias variadas, utilizadas pelos 
habitantes da Aldeia no intuito de legitimar a posse das terras do aldeamento que havia sido con-
siderado como extinto por meio do Decreto nº 1.139 de 06 de Abril de 1853 que aboliu a Diretoria 
de índios e consequentemente passou a considerar a inexistência de índios em solo sergipano. Para 
tanto as fontes primárias do Arquivo do Judiciário do Estado de Sergipe foram utilizadas em con-
junto com bibliografias referentes à temática indígena, aliadas a entrevistas realizadas com os mo-
radores do atual povoado Aldeia, no intuito de subsidiar o desenvolvimento do estudo, demons-
trando um caráter inovador ao tratar do aldeamento de Água Azeda, por não haver até o presente 
momento pesquisas que tratem desta comunidade no marco temporal em questão ou ainda que 
se utilize de entrevistas, colocando em prática a História Oral e os debates sobre Memória.

Roseline Mezacasa (Universidade Federal de Rondônia- UNIR)
• História(s) e Territorialidade(s) indígena(s) no município de Alta Floresta D’Oeste - 

Rondônia: silenciamentos em uma situação de contato
O presente trabalho versa sobre algumas inquietações referentes às territorialidades indígenas an-
teriores ao processo de territorialização ocorrido a partir da demarcação da Terra Indígena Rio 
Branco, no atual município de Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia. Nesse sentido, busca 
compreender o processo de silenciamentos das ancestrais territorialidades, bem como das histó-
rias indígenas sobrepostas por uma nova territorialidade colonizadora. Importa destacar que, nas 
décadas de 1970 e 1980, o Governo Federal orientou projetos de distribuição de terras para colo-
nos advindos das regiões sul, sudeste e nordeste. Os colonos recém-chegados vinham com a pers-
pectiva de uma “terra sem homens, para homens sem terra”. A colonização recente (1970/1980) 
trouxe uma perspectiva de ocupação intensiva para região com a distribuição de pequenos lotes, 
fixando os colonos nas terras. Entre os desdobramentos desta situação de contato, ocorreu um 
significativo processo de silenciamento das diversidades indígenas na região. A questão central 
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que orienta o trabalho é, justamente, a discussão sobre as territorialidades e as histórias indígenas 
que foram/são silenciadas a partir do processo de colonização da região que é hoje o município 
de Alta Floresta D’Oeste. Tendo em vista que as memórias das territorialidades e histórias indíge-
nas estão presentes nas narrativas orais dos anciões da Terra Indígena Rio Branco, o trabalho traz 
uma perspectiva inicial de sistematizar oralidades indígenas, pondo-as em debate com os discursos 
oriundos da colonização recente (1970/1980). Desse modo, reúne-se um conjunto de informações 
pertinentes para o debate local sobre as relações entre indígenas e não indígenas ocorridas em uma 
situação de contato que desencadeou/desencadeia o que José de Souza Martins (2009) chamou 
de “historicidades desencontradas”. Para reunir o material necessário, entrevistas foram realizadas 
com moradores de Alta Floresta D’Oeste, oriundos da colonização recente (1970/1980), além de 
trabalhos de campo na Terra Indígena Rio Branco. No percurso da pesquisa, utilizou-se um aporte 
teórico interdisciplinar entre história e antropologia, apropriando-se de metodologias da história 
oral e da etnografia. Com base na bibliografia disponível, procurou-se realizar uma sistematização 
de dados e informações acerca dos diferentes processos de territorialização das etnias da região 
empenhados pelo governo brasileiro ao longo do século XX. Esses processos, em muito, contribuí-
ram para o silenciamento das territorialidades e histórias indígenas mediante a colonização recente 
(1970/1980).

Grazieli Eurich
• Movimentos sócio-religiosos entre os indígenas e os “fanáticos” Kaingang do Ivaí em 1923, 

Paraná
O presente trabalho tem como objetivo discutir e refletir sobre os movimentos sócio-religiosos 
entre os grupos indígenas. O tema abordado por antropólogos e historiadores, faz parte da pes-
quisa e colaborará na construção da tese, intitulada como projeto: “A fé que move os indígenas: 
O monge São João Maria e os “ecos” do Contestado na luta Kaingang pela terra no interior do 
Paraná, 1923”, que tenta compreender como a religião e a fé no profeta São João Maria encontrou 
representatividade entre os índios Kaingang da Terra Indígena Ivaí na invasão da Vila da Pitanga, 
Paraná, em 1923. A Terra Indígena Ivaí criada em 1901 foi transferida pelo decreto nº294 de 1913 a 
pedido do cacíque Paulino Arakxó, das terras que ocupavam do lado direito do rio Ivaí por terras 
na margem esquerda, contudo, estas não foram demarcadas. O confronto entre os índios Kaingang 
e os moradores da Vila da Pitanga, na região central do estado do Paraná, ocorre 10 anos após a 
mudança da Terra Indígena Ivaí quando os primeiros invadem a vila requerendo suas terras que 
estariam ocupadas pelos povoadores. Somente depois do conflito em 1924, os limites da Terra In-
dígena Ivaí foram demarcadas pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Nas fontes sobre o conflito 
aparece a menção a participação do monge São João Maria entre os Kaingang, até mesmo assu-
mindo como mandante da invasão. Os monges foram figuras religiosas e de liderança importante 
no Contestado, região de disputa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, na primeira década 
do século XX. A discussão da bibliografia especializada problematizará e ajudará apontar caminhos 
para a compreensão de como a figura de um monge e da religião encontra correspondência com 
a cosmologia indígena Kaingang e a luta desses indígenas pela terra. Ao abordar a ligação entre 
indígenas e movimentos sócio-religiosos, as obras selecionadas mostram a intenção destes movi-
mentos de produzirem uma modificação na ordem social vigente, não aceitando a colonização, 
ou pondo-se à espera de um tempo de bem-aventurança. Nosso intuito é verificar se essa mesma 
visão poderá ser encontrada no conflito da Vila da Pitanga em 1923, encontrando também corres-
pondência nas memórias da luta do Contestado no sul do Brasil. Além da bibliografia sobre o tema, 
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o trabalho utiliza como fontes os relatórios do Serviço de Proteção ao Índio, processos judiciais e 
jornais da época que ao abordar a participação do monge apontavam os índios como fanatizados.

Kalna Mareto Teao (IFES)
• Território e identidade dos Guarani Mbya do Espírito Santo (1967-2006)

O presente trabalho tem por objetivo compreender como se deu o processo de construção identi-
tária dos índios Guarani Mbya durante o oguata porã e o processo fundiário envolvendo a empresa 
Aracruz Celulose. Os Guarani Mbya constroem sua identidade étnica relacionada à luta política 
pelo território e devido às alianças estabelecidas com os povos Tupinikim e Krenak. Esses índios, 
ao reelaborarem suas identidades étnicas, constroem suas histórias em processos distintos, por 
meio da atualização de seus mitos, ritos, narrativas, memórias, objetos, locais e pessoas. A cons-
trução do território guarani é realizada por meio dos deslocamentos (oguata porã), e é também 
por meio desses deslocamentos que os Guarani Mbya constroem suas histórias e suas identidades 
sociais. Os Guarani Mbya formam um território físico e imaginado. O território é físico porque pos-
sui condições ambientais favoráveis à sobrevivência ética, religiosa, cultural e ecológica do grupo 
indígena. O território é imaginado porque os Mbya formam um território circular elaborado por 
meio dos seus deslocamentos, das redes de alianças e de parentesco, das visitas, dos rituais, dos 
casamentos, das buscas de sementes. Esses índios ao produzirem sua própria história reelaboram 
seu passado, constroem sua identidade. Os Guarani Mbya buscam se apropriar de espaços como 
escolas, universidades, assembleias indígenas e museus para afirmarem sua identidade étnica, na 
qual os índios compartilham o sentimento de pertencimento étnico diante de contextos históricos 
de transformação política. As fontes utilizadas se ancoram em depoimentos orais indígenas, jornais 
da época, relatórios da FUNAI, do CIMI, relatórios ambientais. A metodologia adotada consiste 
na Etno-história compreendida como processo que propõe a análise das fontes produzidas pelos 
indígenas por meio da relação de interdisciplinaridade entre História e Antropologia. Os referen-
ciais teóricos pautam-se nos conceitos de identidade de Barth, território de Oliveira, mobilidade, 
desterritorialização e reterritorialização de Garlet, etnogênese de Hill.

Carina Santos de Almeida (Universidade Federal do Amapá - UNIFAP)
• O posto indígena Xapecó e os “negócios da madeira”: Proteção tutelar, patrimônio indígena e 

potencialidades econômicas
A proteção tutelar no decorrer do século XX conduziu paulatinamente os postos indígenas meri-
dionais à exploração do patrimônio e das potencialidades econômicas. Em 1940/1941 o SPI insta-
lou uma unidade local entre os índios Kaingang do oeste catarinense que veio a ser nominada de 
Posto Indígena Xapecó, sendo tutelada pela FUNAI até 1988 sob o pretexto da emancipação, auto-
subsistência e autonomia econômica. Este trabalho visa abordar os meandros e desdobramentos 
da atuação da proteção tutelar para a promoção dos “negócios da madeira” concernentes a extra-
ção da cobertura florestal no PI Xapecó. Os territórios e territorialidades Kaingang espacializam-se 
historicamente pelo bioma Mata Atlântica e sua Floresta Ombrófila Mista, com isso, as potenciali-
dades naturais dos postos indígenas Kaingang em tempos de SPI e FUNAI foram exploradas pelas 
gestões administrativas locais e permitiram o esgotamento dos recursos florestais. No PI Xapecó, 
assim como em outros postos Kaingang, foram realizados editais públicos de licitação para apro-
veitamento de pinheiros “desvitalizados”, contudo a prática consistia em derrubar as florestas de 
Araucaria angustifolia para direcionar ao mercado regional e internacional da indústria da madeira, 
sendo posteriormente instalada uma serraria gerenciada pelo SPI. A despeito disso, foi na gestão 
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da FUNAI que tal atividade madeireira se burocratizou e tornou-se “projeto desenvolvimentista” 
do governo militar por meio do PRODEC (Programa de Desenvolvimento Comunitário). Foram 
analisados diversos documentos relacionados aos índios Kaingang do Xapecó referentes ao acervo 
da 7ª Inspetoria Regional do SPI bem como ao acervo da 4ª Delegacia Regional da FUNAI, pesqui-
sados no Museu do Índio (RJ) e FUNAI de Paranaguá (PR) e Brasília (DF). Dentre as consequências 
decorrentes da exploração do patrimônio indígena nas terras Kaingang estão a exaustão dos re-
cursos florestais e a imposição de novos modos de vida e habitus social, por outro lado, os estudos 
contemporâneos acusam que o protagonismo indígena emergiu como dissonância às práticas do 
regime tutelar e que as gestões locais da agência indigenista dependiam das articulações estabele-
cidas com a comunidade e com as lideranças.

Estêvão Martins Palitot (Programa de Pós-Graduação em Antropologia - UFPB)
• De agente pastoral à liderança indígena: trajetória de vida em contexto de etnogênese.

O presente trabalho busca analisar a trajetória de uma liderança indígena contemporânea no Ser-
tão do Ceará, Helena Gomes Potyguara, da cidade de Crateús. Helena é a principal articuladora do 
movimento indígena na cidade, que inclui redes familiares organizadas em cinco etnônimos: Poty-
guara, Tabajara, Kariri, Calabaça e Tupinambá. Maria Helena Gomes é uma mulher singular. Exce-
lente narradora e pessoa atuante em sua família e comunidade ela possui uma longa experiência 
de trabalhos comunitários, pastorais e organizativos. Também viajou bastante e acostumou-se a 
conceder entrevistas a pesquisadores e jornalistas, de modo que, ao conversarmos eu sempre tinha 
que estar atento às suas palavras, seus enunciados repletos de imagens e metáforas. Narradora por 
excelência, Helena também possui forte carisma pessoal e desempenha papéis de liderança desde 
o seu núcleo familiar até a cúpula do movimento indígena cearense, incluindo aí os Potyguara de 
Crateús e Novo Oriente, além das demais etnias indígenas de Crateús, as quais incentivou, auxiliou 
e mediou os processos organizativos. Procura-se, então, discutir através de uma trajetória de vida 
os processos que envolvem a organização atual de grupos indígenas. Nestes processos, destacam-se 
a atuação de agências católicas e o papel de mediadores como missionários e lideranças indígenas.

Giovani José da Silva (Universidade Federal do Amapá)
•  Protagonismos indígenas na História do extremo Norte do Brasil: diálogos entre História e 

Antropologia em contextos coloniais
A comunicação objetiva apresentar os resultados parciais de uma pesquisa que se debruça sobre 
a presença de missões jesuíticas na região do rio Oiapoque, atual Estado do Amapá, na fronteira 
Brasil-França (Guiana Francesa), entre os séculos XVII e XVIII, e as relações estabelecidas entre os 
religiosos e as populações indígenas que então viviam naquela região. A partir dos trabalhos da 
antropóloga Antonella Maria Imperatriz Tassinari, foi possível uma aproximação com a temática, 
ainda pouco estudada e conhecida por historiadores e outros pesquisadores que se dedicam ao 
estudo do passado da região. A maior parte do acervo documental, composto por cartas e docu-
mentos escritos por jesuítas, encontra-se em língua francesa e é necessária, ainda, uma “garimpa-
gem” em arquivos da França e de outros países para a obtenção de informações mais completas 
e consistentes a respeito da presença dos inacianos em terras do Norte da América do Sul. Da 
leitura de uma parte dessa documentação, já é possível compreender-se que os maiores problemas 
enfrentados pelos religiosos e dos quais os mesmos se queixam constantemente em suas missivas 
foram a diversidade linguística dos índios, além das dificuldades de comunicação e a propagação 
de doenças entre os indígenas reduzidos. A partir de um estudo que procura aliar ferramentas teó-
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rico-metodológicas da História e da Antropologia, dentre outras áreas do conhecimento, afirma-se 
ser possível a recuperação dos protagonismos exercidos por personagens indígenas e das tramas 
que estiveram, por muito tempo, relegadas ao esquecimento em uma região cuja história ainda 
é pouco conhecida, inclusive localmente. Espera-se, dessa forma, colaborar com as pesquisas de 
abordagens interdisciplinares, em contextos coloniais, a respeito da presença indígena em tempos 
pretéritos em diferentes pontos geográficos do (atual) Brasil, sem se recorrer à equivocada ideia 
dicotômica de história indígena versus história colonial, uma vez que ambas estão profundamente 
(e por vezes dolorosamente) entrelaçadas.

Almir Diniz de Carvalho Junior (Universidade Federal do Amazonas)
• Cristianização e civilização na Amazônia portuguesa – o domínio do corpos.

Durante os séculos XVII e XVIII, a Coroa Portuguesa, juntamente com a Igreja Católica, coloca-
ram em prática uma série de estratégias para a implementação da cristianização e civilização na 
região norte da América Portuguesa. Esse processo implicava a montagem de uma sistema que 
integrasse sua nova região colonial ao centro do seu Império na Europa e a transformasse numa 
imagem subordinada de si mesma. As populações indígenas foram o foco mais evidente daquela 
ação estratégica. Era necessário torná-las fieis, cristãs e, se possível, transformá-las em vassalos úteis 
à Coroa de sua majestade. O objetivo maior era convertê-las ao cristianismo e ao mundo civilizado 
– pré-requisito básico para a sua utilidade. Dentre as técnicas colocadas em prática, algumas po-
dem ser consideradas fundamentais: o controle das pulsões, dos gestos, do comportamento e do 
tempo. Essas várias tecnologias do poder atingiam principalmente do corpo dos índios. Portanto, 
era a proposta de um domínio profundo. Essa comunicação coloca em questão a abrangência e 
os limites dessa tecnologia considerando que nas diversas cosmologias das populações indígenas 
amazônicas a forma de compreensão do corpo e da pessoa eram totalmente estranhas aos funda-
mentos do corpo e da alma da Europa cristã na modernidade. Buscando menos respostas e mais 
possibilidades de reflexão, esta comunicação tenta estabelecer um diálogo entre a história indígena 
e a etnologia para entender as criativas e diversas conversões de sentido que tiveram lugar durante 
esse processo.

Ricardo Pinto de Medeiros (UFPE/UFPB)
• Cartografia histórica dos aldeamentos e deslocamentos indígenas nos sertões de 

Pernambuco, Paraíba e Ceará (séc. XVIII e XIX)
O trabalho aborda uma parcela do sertão das antigas capitanias, e posteriormente províncias, de 
Pernambuco, Paraíba e Ceará, que permaneceu de meados do século XVIII até a meados do século 
XIX como território de habitação e deslocamento de grupos indígenas não-aldeados e aldeados. A 
ideia é cartografar este território de fronteiras tão difusas e móveis ao longo do período analisado, 
localizando os aldeamentos e os deslocamentos indígenas dentro dele. O trabalho se baseia princi-
palmente em fontes documentais manuscritas e impressas, mapas, cronistas e em dissertações de 
mestrado defendidas recentemente e em andamento. Consideramos importante analisar o pro-
cesso de conquista desta região levando em consideração, além da forma que se deu o avanço da 
frente pastoril frente as etnias existentes, o componente ambiental como uma das variáveis impor-
tantes para a sua compreensão. A hipótese defendida é que havia uma territorialidade de algumas 
etnias indígenas sobre esta região, baseada nas suas características ambientais, no conhecimento 
nativo sobre ela e na interação entre estas etnias, que foi sendo transformada e redefinida em fun-
ção do processo de territorialização, que se verifica na região neste período.
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Guilherme Galhegos Felippe (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• O problema da produção e do consumo de alimentos nas reduções de índios chaquenhos 

(século XVIII)
A presente comunicação tem como objetivo discutir a relação de trabalho que os grupos indígenas 
mantiveram no contexto das reduções que a Coroa espanhola estabeleceu no Chaco ao longo do 
século XVIII. A partir da análise dos registros produzidos por missionários, colonos e autoridades 
metropolitanas, que denunciavam a baixa produtividade agrícola por parte dos índios, além do seu 
consumo desregrado, procura-se identificar em que medida a não produtividade dos nativos era 
decorrente do comportamento imprevidente e preguiçoso que os espanhóis insistiam em declarar 
como características crônicas dos índios. Porém, para conseguir analisar a situação sem dar razão 
à visão estereotipada que se construiu a respeito do empenho indígena em relação ao trabalho 
na terra, será tomado como foco analítico não os parâmetros técnico-instrumentais modernos 
que, segundo a compreensão metropolitana, identificavam nos índios uma inferioridade capaciti-
va para a produção em larga escala esperada pelo sistema mercantil colonial, mas sim uma análise 
que privilegie a economia de produção e de consumo dos grupos indígenas do Chaco por seus 
próprios expedientes. Sendo assim, busca-se entender o que significava para a sociologia nativa a 
produção alimentar e como o consumo, baseado em um regime de prodigalidade, colaborava na 
união do grupo.

Fernanda Sposito (Unicamp)
• Políticas ameríndias, políticas indigenistas: mediações entre índios, colonizadores e Coroas 

ibéricas na América (séculos XVI a XVIII)
Esta apresentação analisa a construção da política indigenista das Coroas ibéricas entre os séculos 
XVI e XVIII, problematizando-a para além das questões postas pela colonização. O foco deste es-
tudo é perceber a construção de políticas coloniais em face aos modos de ação e organização das 
sociedades indígenas da América. A partir da análise de uma série de projetos, medidas e debates 
levados a cabo por cada um dos reinos ibéricos, percebe-se que muitos desses atos foram influen-
ciados pelas sociedades ameríndias. Assim, a proposta é perceber a via de mão dupla entre as ações 
indígenas e ações dos Estados imperiais para com essas populações. Obviamente que estamos 
falando de medidas deletérias dos europeus em relação aos índios, mas a história não se encerra 
nisso. Mesmo dentro de uma estrutura de dominação, trata-se de perceber os espaços para nego-
ciações e influências entre colonizadores e colonizados.

Suelen Siqueira Julio
• Mulheres indígenas na América Latina Colonial

Neste artigo ofereço um panorama sobre o significado – ou os múltiplos significados – e as pos-
sibilidades do que era ser uma mulher indígena na América Latina colonial. Enfatizo o caso espe-
cífico da capitania de Goiás entre a segunda metade do século XVIII e o início do XIX, porém faço 
referências a outros contextos espaço-temporais. Tenho como objetivos examinar de que forma as 
mulheres indígenas vêm sendo representadas nos trabalhos acadêmicos e fornecer elementos para 
complexificar o conhecimento sobre a trajetória histórica das índias em contextos coloniais. 
Uma abordagem histórica das mulheres indígenas implica evitar estereótipos que marcam certas 
ideias sobre elas, como seu confinamento num passado remoto de nossa história, no qual teriam 
sido objetos sexuais, seja por sua sexualidade exacerbada ou por estarem sujeitas a abusos por 
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parte dos europeus. Cada vez fica mais claro na historiografia que essa imagem não corresponde à 
multiplicidade de papéis que as índias exerceram na América. Para compreendermos a sua história, 
é preciso levar em consideração os respectivos contextos no qual estavam inseridas, atentando 
para variáveis como tempo, espaço, relações de gênero. Estas últimas eram indissociáveis do pro-
cesso de conquista e colonização da América e perpassavam aspectos políticos, sociais e econômi-
cos do estabelecimento da sociedade colonial. Entendemos assim que a experiência histórica de 
mulheres e homens indígenas foi fortemente marcada por seus respectivos gêneros. Cabe lembrar 
que as concepções da sociedade luso-brasileira sobre as mulheres relacionavam-se intimamente 
com a tradição europeia de inferiorização do gênero feminino. Assim, sobre as índias pesava um 
duplo estigma: étnico e de gênero.

Ananda Machado (UFRR)
• O protagonismo indígena na História pelo uso da língua e dos objetos wapichana

Nesse estudo partimos da perspectiva de que o protagonismo dos povos indígenas na história se 
deu também pela continuidade no uso de suas línguas, de seus objetos, enfim de sua e resiliência 
sociocultural. De forma organizada, nas instituições indígenas e parceiras e em outras instâncias 
que atuam com esses povos, ou simplesmente na vida cotidiana, muitos conhecimentos históricos 
permaneceram e continuam sendo repassados pelas narrativas orais, pela prática no dia a dia, por 
gravações e outros documentos. Ao mesmo tempo uma série de mudanças, a possibilidade dos 
indígenas escreverem na própria língua as versões da história ouvidas dos “sábios indígenas”, inclui 
na produção de conhecimento histórico que até então desconsideravam classificações e formas de 
registrar essas memórias que vinham sendo repassadas apenas pela oralidade. A história da vida 
dos objetos indígenas na perspectiva deles também vem incrementar e ressignificar a presença 
desses objetos nos museus, por exemplo. Assim, no dialogo direto com esses povos em especial os 
Wapichana em Roraima, na orientação de trabalhos de alunos indígenas na Universidade Federal 
de Roraima vimos quebrando alguns paradigmas e produzindo conhecimento com metodologias 
de repasse de conhecimento dos próprios povos, da história oral, da sociolinguística e da etnohis-
tória. As escolas, novas tecnologias e formas de comunicação presentes nas comunidades, em par-
te, vem sendo usadas na construção e divulgação de conhecimentos históricos. Por outro lado 
também interferem diretamente na dinâmica de repasse de conhecimentos históricos trazendo 
muita informação de fora para dentro das comunidades distanciando os jovens dos “sábios”, fazen-
do-os desejar outra língua e outros objetos de consumo. Analisar esses movimentos, vontades de 
memória e perspectivas de continuidade ou não dos conhecimentos históricos é projeto que não 
concluiremos aqui, trazemos apenas algumas discussões e resultados, mas continuaremos tentan-
do compreender esses processos com os indígenas.

Ana Lucia Vulfe Nötzold (UFSC)
• Percepções e usos de produções didáticas em uma escola Kaingang

A revitalização cultural dos povos indígenas de maneira geral está sendo fomentada e incentiva-
da a partir do desenvolvimento de políticas públicas oriundas a partir da luta e do movimento 
indígena nacional, que reconhecidamente buscam por autonomia de decisões sobre os assuntos 
concernentes às suas próprias realidades. Essas ações são muitas vezes acompanhadas pelas insti-
tuições universitárias que têm aumentado significativamente o número de pesquisas em diversas 
áreas relacionadas à temática indígena. As Ciências Humanas, mais especificamente a História tem 
passado por um processo de renovação e revisão de paradigmas teóricos, principalmente pela 
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multidisciplinaridade das novas pesquisas utilizando-se de referenciais teóricos e conceitos comu-
mentes utilizados pela Antropologia, Sociologia, Arqueologia, Linguística e Educação, na busca de 
melhor compreensão da realidade destes grupos. 
Este artigo se propõe a analisar a repercussão da obra “Ouvir Memórias, Contar Histórias: Mitos e 
Lendas Kaingáng” (2006) produzida no LABHIN e em coautoria com os professores e idosos da co-
munidade da Terra Indígena Xapecó, localizada no oeste do estado catarinense. Por se tratar de um 
grupo de tradição oral, esse livro vem sendo utilizado como base de materiais didáticos elaborados 
por professores indígenas em suas aulas, em diversas disciplinas, tais como: Língua Kaingang, His-
tória e Cultura Kaingang. Buscamos perceber se a utilização desses registros, que foram elaboradas 
durante oficinas de produção de material didático e paradidático, contando com a participação 
de professores e idosos da comunidade, estão de alguma forma alterando a maneira como essas 
pessoas reproduzem novas relações a partir do uso dos livros. Busca-se perceber se há interferência 
sobre o conhecimento tradicional, transmitido anteriormente de forma oral, bem como se esses 
trabalhos influenciaram na percepção do mito de origem deste povo. Usamos entrevistas de Histó-
ria Oral e os registros etnográficos de Curt Nimuendajú e Telêmaco Borba. O artigo não é conclu-
sivo, pois busca levantar pontos a serem discutidos por pesquisadores da área incitando à reflexão 
e ao debate sobre a recepção de trabalhos acadêmicos sobre a História Indígena, pelas próprias 
comunidades e suas escolas, a partir da análise da experiência do LABHIN junto ao povo Kaingang.

107. Os lugares das imagens
Coordenação: Maria Cristina Correia Leandro Pereira, Rita Luciana Berti Bredariolli

Resumo: Partindo do tema geral desse XXVIII Simpósio Nacional de História, “Lugares dos Histo-
riadores: Velhos e Novos Desafios”, propomos esse Simpósio Temático “Os lugares das imagens”, 
entendendo-o como espaço de apresentação e debate sobre as possibilidades de posicionamento 
dos historiadores em relação aos lugares ocupados pelas imagens no processo histórico e na es-
crita desse processo. A intenção desse Simpósio Temático é, portanto, possibilitar a abertura de 
um espaço de reflexão sobre os lugares das imagens, visivas ou não, na história e na historiografia, 
sem estabelecer um recorte temporal pré-determinado, abordando-as em relação aos vários tem-
pos que as constituem, bem como os lugares que ocupam nas várias concepções de tempo que 
determinam o desenho da construção e escrita da história, colocando em discussão as lógicas e 
os poderes das imagens, a imaginação, o imaginário e sua imbricação no enlace entre história e 
memória. Propomos assim um espaço de reflexão teórico-imagético sobre as imagens, a história, a 
historiografia, a história da arte e as articulações que as ativam como integrantes de um conjunto 
epistemo-metodológico.
Subtemas:
O conceito de imagem e sua historiografia
Lógicas das imagens: possiblidades de análise de imagens
Imagens, seus usos e funções para a história e a historiografia
Imaginação, imaginário, história e memória
Os tempos das imagens, os tempos nas imagens
As imagens no tempo
Poderes das imagens 
Imagens e sua materialidade
Justificativa: Longo e lento é o tempo da valorização das imagens como fontes de pesquisa histó-
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rica e historiográfica. No entanto, a dificuldade de reconhecimento da importância desses “atos de 
conhecimento” – as imagens – resiste reavivada pela dificuldade dos historiadores em relacionar-se 
com a fenomenologia das imagens e sua intersecção com a história e a historiografia, restringindo 
as possibilidades de abordagens analíticas, por exemplo, aos limites redutivos e conservadores de 
uma leitura iconográfica. 
Tais dificuldades epistemo-metodológicas relacionadas às articulações entre imagens, história e 
historiografia estão longe de sua superação, por isso se faz necessário o seu enfrentamento em di-
álogo com autores que se propuseram ao tema desde os inícios do século XX, como, por exemplo, 
Walter Benjamin, Aby Warburg, Hubert Damisch, Georges Didi-Huberman e Jacques Rancière.

 Maria Cristina Correia Leandro Pereira (USP)
• Do pergaminho ao muro: a “letra melismática” no medievo e na contemporaneidade

As letras ornamentadas – e especialmente as iniciais – são uma das produções visuais medievais 
mais conhecidas pelo grande público e evocam imediatamente a ideia de Idade Média. Parte do 
interesse por essas letras se deve à reunião de dois universos, o do texto e o da imagem (no sentido 
mais amplo do termo, e não só iconográfico), de uma forma tal que a visualidade transborda a 
letra, e a letra encampa a imagem como seu corpo. Além disso, essa junção dos dois mundos não 
se dá de maneira única, uniforme, simplificada. Há todo um jogo, com tensões, substituições, ma-
nipulações, em diferentes graus, em diferentes estilos, com diferentes modos de funcionamento, 
entre letra e imagem (ou entre letra e ornamento). 
Dentre esses diferentes modos de funcionamento, interessa-nos aqui um tipo específico de le-
tra, que apresenta um sobre-trabalho gráfico manifestado por uma continuação quase incessante 
de seu traçado. Poderíamos chamá-las de “letras melismáticas”, tomando emprestado o termo da 
musicologia: melisma é um trecho melódico com várias notas para uma mesma sílaba. Da mesma 
forma que nessa estrutura musical, há uma série de traçados (e portanto de gestos gráficos cons-
trutivos) compondo uma mesma letra que multiplicam potencialmente ad infinitum o ductus e 
minam o seu império de subjugar os traçados, como se esse ductus devesse ser sempre senhor e os 
demais traços seus comandados. Transbordam, pois, os traços gráficos que seriam suficientes para 
construir uma letra identificável.
Alguns exemplos, no mundo medieval, desse tipo de letra são as chamadas litterae florissae, as 
iniciais filigranadas e as puzzle inicials: letras que iniciam palavras em livros manuscritos, ornamen-
tadas com motivos geométricos, vegetalizantes etc. Propomos, neste trabalho, iniciar um estudo 
comparativo entre essas letras e as que compõem os grafites nossos contemporâneos: inscrições 
ornamentadas, realizadas em geral por meio de tinta em spray em muros e paredes, que vão do 
pixo ao wildstyle. Guardadas as devidas e óbvias diferenças de contextos históricos, intenções, tipos 
de suporte, materiais, produtores, consumidores etc, pretendemos analisar questões relativas à 
construção das letras, ao seu modo de funcionamento, colocando em destaque a dimensão visual 
e, sobretudo, ornamental das letras.

André Gustavo de Melo Araújo (Universidade de Brasília)
• Tradução Ilustrada

Ao longo do século XVIII, um conjunto de editores londrinos financia uma publicação seriada 
que iria marcar o conceito de história universal à época do Iluminismo europeu. Entre as décadas 
de 1730 e 1760, dezenas de volumes foram editados em uma série que possui caraterísticas tipo-
gráficas relativamente homogêneas, de forma a garantir a unidade visual de toda a obra coletiva, 
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a despeito da diversidade temática dos textos. “An Universal history, from the earliest account of 
time. Compiled from original authors; and illustrated with maps, cuts, notes, &c. With a general 
index to the whole” foi das obras de história mais lidas, traduzidas e (re)editadas no século das 
Luzes. Na história da historiografia, o projeto inglês ficou conhecido sobretudo em função de suas 
dimensões europeias, uma vez que diversas traduções rapidamente publicadas em outras línguas 
continentais partiram da série inglesa. De modo condizente com o conceito de iluminista tradu-
ção, as novas edições continentais partem do texto inglês para interpretá-lo, corrigi-lo e ampliá-lo. 
E não foi diferente no caso da edição alemã, publicada por Johann Justinus Gebauer na cidade de 
Halle a partir do ano de 1745. No entanto, um aspecto central na forma de produção e difusão do 
conhecimento histórico tem sido deixado de lado pelos comentadores de tal projeto editorial de 
dimensões europeias. Como os elementos de ordem marcadamente visual foram “traduzidos” e/
ou (re)produzidos nas diversas edições da obra? E qual a função da informação visual no projeto 
iluminista de conhecimento histórico? Este artigo investiga o caso da “Übersetzung der Allgemei-
nen Welthistorie” (Tradução da História Universal) publicada por Gebauer em 65 volumes. Ao 
analisar comparativamente as edições inglesa e alemã, e ao enfrentar o estudo paleográfico das 
correspondências entre os autores das traduções e ampliações do texto e a casa editorial de Ge-
bauer, procura-se estabelecer uma tipologia analítico-funcional da informação visual relacionada à 
produção do conhecimento histórico iluminista. Não deixa ainda de ser um dos objetivos centrais 
do artigo desafiar a lógica fortemente logocêntrica dos conceitos de tradução, ampliação e difusão 
do conhecimento na época em que algumas sociedades se autodesignavam como ilustradas.

Heloisa Schiavo (Abril Educação)
• Emergence de Pietà: tempos em contraponto nas obras de Bill Viola e Masolino da Panicale

A proposta deste trabalho é a análise da reapropriação de Pietà - afresco de Masolino da Panicale 
(Itália, 1383-c. 1440), feito para a igreja de São João Evangelista (entre 1424 e 1425) - pelo artista 
plástico estadunidense Bill Viola (1951- ) na criação da videoarte Emergence (2002).
Emergence faz parte da série The Passions, cujo tema é a representação artística dos efeitos das 
emoções extremas nos seres humanos. Para isso, Viola utiliza obras de arte dos séculos XV e XVI 
concebidas tanto com propósito devocional quanto estético como fontes de inspiração para cria-
ção de videoinstalações. A obra Pietà, nesse contexto, traz a Emergence os sofrimentos associados 
à Paixão de Cristo – a mãe que sofre a perda do filho, o sofrimento pela morte do outro, o Deus 
sacrificado, a humanidade decaída, a morte em si – e também a imagem e as cores do afresco à 
composição da videoarte.
O alicerce conceitual para a articulação analítica entre a obra de Viola e a de Masolino neste traba-
lho encontra-se nos principais conceitos trabalhados por Didi-Huberman, predominantemente a 
anacronia das imagens, e nas ideias basilares de autores correlatos ao pensamento daquele autor, 
como a imagem aurática de Walter Benjamin e os conceitos de Nachleben e a Pathosformel de 
Aby Warburg. Além do olhar indireto para as próprias obras (indireto porque feito por fotografias 
das obras e gravações não originais de Emergence), entrevistas, palestras e anotações de Bill Viola 
também são consideradas no desenvolvimento da dinâmica entre esses dois tempos das imagens, 
séculos XV e XXI, sugerindo elementos que possibilitam a reconfiguração de ambas as obras pelo 
pôr-se a olhar Pietà por Emergence, e Emergence por Pietà.
O modo como Viola constrói Emergence, aspectos narrativos inerentes ao meio vídeo (que traba-
lha essencialmente o tempo da imagem) e escolhas formais (movimentos que se evidenciem pela 
lentidão, ausência de sons, um cenário minimalista em que o elemento principal é a cor, a imagem 
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projetada que, por esta característica, não tem volume próprio), cria o que Viola chama de tempo-
forma. Revela o “invisível” que é desvelado ao abrir as cortinas – o existente, mas nunca antes olha-
do; o que encaminha a análise também para a tentativa de Viola capturar o momento da aura da 
imagem – não só a passada, mas esta que ele cria – estendendo o tempo dos movimentos. Nesse 
ponto, o aparato teórico de Giorgio Agamben em Ninfas, o conceito de Pathosformel de Warburg 
e de “ostranenie” (‘estranhamento’) de Victor Chklóvski são essenciais.
Por fim, alinhavados os retalhos das ideias apresentadas, deixa-se em aberto a possibilidade da 
elaboração interpretativa de alguns elementos de Emergence com a emergência do sintoma da 
imagem, algo que envolveria aprofundamento posterior.

Marco Antonio Ramos Vieira (Centro Universitário IESB)
• Pintescrituras: História(s) e Rasura(s) em Adriana Varejão

Pintescritura , neologismo cunhado para lidar com as complexidades epistemológicas advindas de 
uma investigação em nível de Mestrado, batiza o texto que aqui se propõe. Investigava-se então a 
picturalidade no cinema de Peter Greenaway e na literatura de Virginia Woolf. Ali onde a analogia 
autoriza que a escrita e o pictórico se reúnam na lógica do traço,opera o conceito que lança luz 
sobre a circularidade significante – uma troca de olhares entre Lacan e Saussure- em que se propõe 
uma abordagem poético- sincrônica em detrimento de uma perspectiva linear da narratividade.
Pintescritura é agora invocado para o Doutoramento em Teoria e História da Arte em torno das 
apropriações sígnicas do histórico na obra da artista visual Adriana Varejão em que os limites en-
tre Verdade e Ficção se questionam e problematizam a partir das elaborações propostas por Jac-
ques Lacan em que sujeito e linguagem copulam, com reverberações que , sustenta-se aqui, não se 
confinam aos desdobramentos pós-lacanianos presentes em Damisch e Georges Didi-Huberman, 
historiadores da arte, mas poderiam igualmente servir a uma reflexão em torno das implicações 
para a Teoria da História como campo expandido, constituído por espelhamentos e(m) analogias. 
O entendimento do passado como uma “estrutura em progresso” presente na obra do historiador 
francês Marc Bloch e dos representantes dos Annales impõe-se aqui. Só uma indagação nascida de 
uma demanda investigativa presente pode autorizar que o passado se atualize como um campo de 
desafios interpretativos a serem enfrentados pelo historiador. Eis o que constitui o histórico como 
um problema digno de um olhar que o disseque à luz do contemporâneo e o possa constituir 
como um terreno marcado por significações nunca inteiramente dadas mas resultantes de tensões 
significantes. “Os fenômenos não falam por si sós e pela evidência. É preciso provoca-los . O que 
equivale a dizer que é preciso construí-los como objetos teóricos” , como nos lembra Calabrese em 
A Idade Neobarroca. 
O impacto para a constituição do conhecimento histórico é,acredita-se,indiscutível. Defende-se 
aqui a legitimação de uma transposição ou um empréstimo, por assim dizer, das elaborações de 
Bloch para este outro lugar – topos -em que o artista usa os motivos da história como rasura, a 
seguir-se a lição de Derrida,uma escrita em que a lógica de significação advém de uma operação 
no significante – aqui tomado para além de sua constituição linguístico-verbal – pois que uma das 
premissas de nossa visada é a de que a imagem se constitui como um discurso que, invariavelmen-
te, depende de uma elaboração veiculada pela palavra, viabilizada pelas estruturas logofonocêntri-
cas. A História “na” Arte é repensada a partir de uma apropriação em que Varejão se torna alegoria.

José Wellington de Oliveira Machado (8ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 
Educação)
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• Tradição, tecnologia e “exposição de imagens” - Um paralelo entre “A Invenção de Hugo 
Cabret” e a Invenção de Limoeiro do Norte-CE
Este artigo, que faz parte de um campo da historiografia que estuda sobre identidades espaciais, 
dialoga com outras temas, como memórias, temporalidades e artes visuais. A intenção é fazer uma 
análise panorâmica da produção de imagens no município de Limoeiro do Norte, percebendo 
como essas “oficinas de dizeres” ajudaram a construir o imaginário social limoeirense. O filme e o 
livro “A Invenção de Hugo Cabret” serviram de inspiração para pensar sobre a relação entre tra-
dição, tecnologia, exposição de imagens e produção de sentidos na região do Vale do Jaguaribe. 
O artigo está organizado em cinco tópicos, os três primeiros exploram o potencial metafórico do 
filme, usando cenas onde os tempos, os espaços, as memórias, as saudades, os sonhos, as tradições 
e as tecnologias se misturam, causando a impressão de realidade. A intenção é perceber como o 
diretor do filme (Martin Scorsese), assim como os “meninos e as meninas” da estação (Hugo e 
Isabelle) e da “ilha” (memorialistas, poetas e outros artistas de Limoeiro do Norte-CE), criaram 
seus “truques de mágica”, como usaram as artes e as tecnologias para produzir “efeitos de verdade”. 
Em outras palavras, como construiram a ilusão de que é possível concertar as pessoas e os seus 
mundos através da produção/invenção/idealização do passado, das exposições verbo-visuais que 
alimentam as mitologias de resgate da História (do cinema ou de Limoeiro do Norte). Para fazer 
a análise levei em consideração as produções de Márcia Maia Mendonça, as capas dos livros, as 
fotografias, as imagens, os símbolos do centenário (1997), as exposições de quadros e o curta-
metragem de animação “A Princesa do Vale”. Essas fontes, como veremos ao longo do texto, não 
foram tratadas como ferramentas de reconstrução da identidade ou do imaginário social, elas fo-
ram entendidas como responsáveis pela invenção e/ou alimentação dessas categorias. Elas não são, 
portanto, instrumentos de resgate, são ferramentas de invenção/produção do que supostamente 
é resgatado. As artes visuais e audiovisuais, que ajudam a criar essa “sindrome de bombeiro”, são 
de fundamental importancia para entender a historicidade do processo de construção/produção/
invenção desta suposta homogeneidade, fazem parte de uma teia de práticas discursivas e não 
discursivas, que apesar da dispersão, formam regularidades e continuidades, legitimando os efeitos 
de verdade da memória oficial, alimentando a suposta unidade do imaginário social, inventando a 
coerência e a coesão da identidade.

Magda Fabiane Seger (Seger e Irmãos)
• La Malinche nas Pinturas dos Artistas Mexicanos

A proposta do estudo que estou desenvolvendo, coloca em discussão o modo como os artistas 
mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco, Antionio Ruiz “El Corcito” e Desiderio Hernandéz 
retrataram La Malinche - a tradutora e amante de Cortés - na arte mexicana do século XX. Para 
isso reporta-se a quatro obras: o mural de Diego Rivera no Palácio Nacional (1929), o mural de Jose 
Clemente Orozco intitualdo “Cortéz e La Malinche” (1926), o mural de Desiderio Hernandéz no 
Palácio Municipal do Governo de Tlaxcala (1957) e a tela de El Corcito, “El Sueño de La Malinche” 
(1939). A análise das obras enfatiza quais os atributos que estes artistas deram a La Malinche, qual a 
visão do México por eles incorporada às pinturas; o modo como o feminino está representado em 
suas obras, e qual o papel dado por eles a La Malinche. Como sabemos, esta foi uma personagem 
central na história da “conquista do México-Tenochtitlán” segundo perceberam os indígenas da ci-
dade de Tlaxcala que contaram esta história em um famoso Lienzo produzido em 1552. Sabemos, 
também, que foi ela apontada como “desleal” pela corrente nacionalista mexicana do século XIX, 
sendo seu nome associado à ideia de traição. Queremos por isto, verificar como os artistas e as 



1612

obras elencadas se associam às diferentes visões construídas sobre esta personagem.

Luiz Filipe da Silva Correia (Universidade de São Paulo)
• Imagens do Futuro.

Alguns fatores contribuíram para alimentar um clima de forte pessimismo nas últimas décadas do 
século XX: as crises do Petróleo da década de 1970 que desestabilizaram a economia mundial e ar-
rastaram o planeta para uma prolongada recessão; a eminência de uma catástrofe nuclear alimen-
tada pelas tensões atômicas entre Estados Unidos e União Soviética, e reforçada pelos desastres 
radioativos em Chernobil e Goiânia com Césio 137, e a epidemia de AIDS que ao longo da década 
de 1980 infectou mais de 10 milhões de pessoas. 
Em contrapartida a este presente sombrio a esperança repousava num futuro colorido com luzes 
de neon, povoado por raios laser, viagens interplanetárias e roupas extravagantes de tecidos sinté-
ticos. Pelo menos estas foram algumas das imagens que compunham o repertório das campanhas 
publicitárias do período. Os anúncios criados para divulgar equipamentos eletrônicos de última 
geração muitas vezes eram compostos por estas imagens de um futuro, onde as tecnologias ele-
trônicas seriam capazes de garantir conforto, felicidade, prazer, produtividade e segurança. Dentre 
todas as modernas maravilhas o computador pessoal conquistou corações e mentes ao sintetizar 
todos estes anseios de futuro, e mais do que isso o computador foi apresentado nas imagens publi-
citárias como um artefato do futuro capaz de revolucionar o presente. 
Parte integrante de nossa paisagem cotidiana e com o potencial de canalizar os anseios das gran-
des corporações, além de disseminar estilos de vida, as imagens da publicidade são um elemento 
importante para compreendermos a cultura e a sociedade em um determinado período histórico. 
Neste simpósio pretendo apresentar uma seleção dessas imagens e discutir com os demais pes-
quisadores algumas das representações de futuro que compõem o imaginário em torno desses 
equipamentos eletroeletrônicos. 
Espero assim, contribuir para o diálogo sobre o uso e lugar das imagens na produção de conheci-
mento histórico, além de enriquecer minhas interpretações ao tomar contato com outros olhares 
sobre o tema.

Max Alexandre de Paula Gonçalves (Instituto Federal do Paraná)
• A História vai ao encontro da imagem: lugar, imaginação e ação em Assassin’s Creed

A proposta desse trabalho é estabelecer uma relação profícua com a temática da edição XXVIII do 
Simpósio Nacional de História, a saber, Lugares dos historiadores: velhos e novos desafios. Assim, 
temos o objetivo de refletir sobre o lugar do historiador e da própria História ao termos os jogos 
de videogame como objeto de estudo. De fato, nesse primeiro momento, pretendemos nos de-
dicar à análise das primeiras problemáticas levantadas a partir do contato estabelecido com essa 
fonte histórica, se assim pudermos caracterizá-la. O videogame e os seus respectivos jogos têm 
apresentado características muito peculiares que nos têm colocado desafios constantes nas nos-
sas pesquisas. Assim, temos percebido que o trabalho do historiador tem passado por alterações 
em seu estatuto, exigindo desse modo uma revisão dos métodos e abordagens. Quer dizer, esses 
últimos devem ser distintos daqueles que marcaram a História da Arte, uma vez que o elemento 
que selecionaremos para essa apresentação é justamente o da imagem, carregada de um novo as-
pecto: o da interação. Isto é, as teorias que permearam as análises iconográficas já não satisfazem 
mais essa faceta da imagem na Contemporaneidade, pois o ato de interagir é parte essencial dela. 
Pretende-se com isso pensar os problemas que se impõem ao historiador, tais como o lugar que o 
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historiador deve ocupar na análise dessa fonte. Seria o momento do inconsciente ótico benjami-
niano despertar no pesquisador novas dimensões da percepção humana de realidade? Ademais, 
não deveria o historiador se deter sobre a visualidade e sobre os componentes que a compõem? 
Dessa forma, escolhemos como jogo de videogame pertinente a nossa proposta o game Assassin’s 
Creed: Revelations. Essa escolha ocorreu devido à possibilidade desse produto cultural existir em 
diversas plataformas para além dos videogames, tais como as Histórias em Quadrinhos (HQs) e em 
livros inspirados na série Assassin’s Creed. Além disso, pretendemos abordar o uso do videogame 
enquanto fonte histórica, ao mesmo tempo em que a imagem produzida pelo mesmo é examinada 
por nós, a partir da Cultura da Convergência, conceito elaborado por Henry Jenkins a fim de com-
preender os objetos culturais e suas veiculações em diversas plataformas.

Doglas Morais Lubarino
• A inseparável materialidade do ser-imagem: a estrutura retabular em suporte de madeira

O Juízo Final e a Missa de São Gregório, atualmente conservada no acervo do Museu de Arte de 
São Paulo, é uma das raras obras tardo-medievais existentes no Brasil. Trata-se de uma pintura 
retabular produzida no final do século XV em Valência, na Espanha, para ser o painel central de 
um retábulo em uma abadia na Borgonha, França. Buscando analisar as especificidades desta obra, 
parece-nos de essencial relevância estudar esse objeto em suas características materiais. 
Atentando ao fato de que o retábulo é, ainda hoje, um objeto pouco estudado, pois, em geral, as 
poucas análises existentes privilegiam seu conteúdo iconográfico, buscaremos demostrar alguns 
processos de execução e de circulação destes objetos na Europa do final do século XV. Assim, 
o objetivo principal deste trabalho é o de refletir sobre as especificidades deste tipo de objeto 
comparando a obra em questão com um grupo de painéis retabulares do final do século XV con-
feccionados em suporte de madeira, baseando-nos nos pressupostos teóricos do medievalista e 
historiador da arte Jérôme Baschet.

Tamara Quírico (UERJ)
• A representação do Juízo Final como imagem devocional

O presente trabalho visa a discutir painéis devocionais com representações do Juízo Final. A partir 
de breves considerações sobre as funções religiosas das imagens cristãs, conforme teorias que se 
desenvolvem no Medievo, discutem-se questões como devoção, piedade leiga e a importância das 
ordens mendicantes no estímulo à religiosidade laica e à difusão de imagens como mediadoras 
desse processo. Considera-se, por fim, o desenvolvimento da iconografia do tema do Juízo Final e 
sua importância como imagem de devoção.

Mariana Pincinato Quadros de Souza (Colégio Criarte)
• O Inferno como componente iconográfico do Juízo Final bizantino

O presente trabalho tem como finalidade discutir os modos de figuração do Inferno nas primeiras 
representações bizantinas, que geralmente se inserem em programas iconográficos do Juízo Final. 
Considerando as imagens não apenas como obras de arte, mas pensando nas suas possibilidades 
diversas de funcionamento, refletiremos sobre sua construção baseada tanto na documentação 
escrita quanto em seu contexto, a sociedade bizantina do século X. Utilizaremos, como fontes 
comparativas, imagens produzidas no Oriente (nas regiões da Grécia e Turquia), bem como produ-
ções posteriores, de influência bizantina, que se encontram na Península Itálica (como o mosaico 
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de Torcello).

Debora Gomes Pereira Amaral
• O poder milagroso do crucifixo: a pintura de Francisco Fernandez do antigo Convento dos 

Capuchinos da Paciência de Cristo de Madri
“Porqve me maltratais siendo vuestro Dios verdadero”, estas seriam as palavras que um crucifixo 
teria falado enquanto estaria sendo profanado por cristãos-novos portugueses no ano de 1629, em 
Madri. O hipotético milagre foi representado na pintura a óleo sobre tela de Francisco Fernandez 
(1605-1657), conhecida como Sacrilegio de unos judios: judios arrastando y azotando el crucifijo 
ou Herejes maltratando un crucifijo (1647-1651), uma das obras encomendas para a Capela do 
Santíssimo Cristo do extinto Convento dos Capuchinhos da Paciência de Madri (1639-1836), e 
atualmente pertencente ao Museu do Prado.
Os conversos portugueses foram delatados à Inquisição e, diante do relato do ataque ao crucifixo 
e do milagre, foram condenados, causando grande comoção em Madri. No local onde ficava a 
casa em que o milagre teria acontecido foi construído o convento expiatório para a comunidade 
capuchinha, dedicado ao Cristo de La Paciencia, e as quatro pinturas que figuram os distintos mo-
mentos da profanação foram então encomendadas para as paredes da capela.
Iremos analisar aqui a pintura de Fernandez com o objetivo de questionar o poder milagroso do 
crucifixo, que não foi figurado somente como um objeto material, mas como um elemento que te-
ria reagido no plano físico. Desta feita, a pintura nos oferece uma reflexão sobre o poder milagroso 
das imagens religiosas e o seu funcionamento naquele meio social, e ao mesmo tempo nos leva a 
refletir sobre a posição que a Igreja Católica assumiu diante daquela situação conflituosa sobre o 
culto às imagens sagradas.

Aldilene Marinho César Almeida Diniz (SEEDUC-RJ)
• Considerações sobre os lugares e os sentidos das imagens nos azulejos setecentistas do 

claustro do Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda
Com base na proposta do Simpósio Temático “Os lugares das imagens” de debater sobre o posicio-
namento dos historiadores em relação aos lugares das imagens no processo histórico e na escrita 
da história, proponho uma comunicação que destaca o lugar das imagens como fonte de investi-
gação em um trabalho que buscou vislumbrar, sobretudo por meio das fontes visuais, aspectos so-
ciais e religiosos da América Portuguesa setecentista. Para isso, apresentarei algumas questões em 
torno de um conjunto azulejar, com pinturas dedicadas ao tema da vida de São Francisco de Assis 
(c. 1181-1226), encontrado no claustro do Convento franciscano de Nossa Senhora das Neves de 
Olinda. A narrativa visual, figurada em azulejos de pintura azul sobre fundo branco, está distribuída 
entre as quatro paredes que contornam o espaço claustral. Com o trabalho proposto, pretendo 
tratar de algumas relações entre a escolha dos temas representados e os papéis pretendidos para 
esses azulejos e, com isso, discutir brevemente as associações que norteiam as lógicas da complexa 
ordem sequencial que orientou a distribuição dos painéis no claustro olindense. Dessa maneira, 
pretendo também destacar a importância de uma metodologia de trabalho que privilegiou o cru-
zamento das análises das fontes iconográficas e textuais para as conclusões encontradas em minha 
pesquisa de doutoramento – dedicada a uma parte da azulejaria franciscana encontrada no Brasil 
– e chamar a atenção para a centralidade da imagem, enquanto fonte primária de investigação 
para o trabalho do historiador.
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Pamela Wanessa Godoi
• O lugar de Maria: a mandorla do manuscrito BM Reims 295

Segundo o texto “Tractatus de Assumptione beatae Mariae virginis”, atribuído a Agostinho, Ma-
ria concebeu Jesus e permaneceu virgem; durante o parto não sentiu a dor de dar à luz, imposta 
por Deus a todas as mulheres, após a expulsão de Eva do Paraíso. Se a exceção da dor do parto, e 
maternidade sem a perda da virgindade, foi possível a Maria pela graça divina, é possível também 
que Deus tenha permitido que sua mãe carnal tivesse a dádiva de não sofrer a corrupção do corpo 
após a morte. Segundo o autor do tradado, escrito no século IV, Maria foi elevada ao céu, em corpo 
e alma, e levada para junto de seu Filho. Tornada dogma apenas em 1950, a Assunção de Maria foi 
celebrada na liturgia por todo o medievo, e o tratado atribuído a Agostinho, chegou a nós copiado 
em vários manuscritos do período. Em Reims, o texto copiado no século XI, em um Lecionário da 
Catedral, foi intitulado “Comentário de certo homem muito sábio acerca da Assunção de San-
ta Maria, sempre Virgem”. Em seu início destaca-se uma grande letra Q em forma de mandorla. 
Na inicial foi pintada a imagem de Maria em majestade com o menino Jesus ao colo; a posição 
ocupada por Maria como Rainha dos céus é largamente acentuada nesta iluminura. Apontamos 
para escolhas por opções iconográficas que buscaram evidenciar o lugar especial ocupado por ela, 
como o caso da forma da letra: uma mandorla, que enquadra a grande Virgem; sentada sobre um 
banco, ela torna-se o trono do Menino Jesus. A mandorla, como uma identificação geométrica do 
não-espaço, possível de ser ocupado apenas pela divindade, foi escolhida, neste códice, para ser 
o local que Maria ocupou, estabelecendo uma ligação com a questão apresentada pelo texto. Se 
Deus permitiu que Maria vencesse a natureza humana no episódio da Natividade, porque deixaria 
que Sua mãe fosse vencida por essa natureza perante a morte? O texto sobre a Assunção de Maria 
é apresentado em forma de dúvida para, ao final, considerar a Assunção mariana uma verdade 
cristã. A imagem dialoga com o texto para, a partir de recursos imagéticos, reafirmar sua conclusão, 
reforçando a Assunção de Maria como uma verdade. O estudo das relações de opções iconográ-
ficas da imagem com argumentos assinalados no texto, apontam um caminho para identificar o 
lugar da imagem mariana no manuscrito BM Reims 295.

Aline Benvegnú dos Santos (Universidade de São Paulo)
• Ritmo e organicidade na escultura românica: uma proposta de análise

A partir do conceito de “montagens topo-lógicas”, cunhado pela historiadora Maria Cristina Pe-
reira, procuraremos, nessa comunicação, analisar um grupo de capitéis esculpidos do claustro de 
Sant Benet de Bages, na Catalunha espanhola. Para isso, nos afastamos das tradicionais leituras 
iconográficas e estilísticas que, em geral, regem a historiografia que trata das imagens medievais, 
para propormos uma análise que sublinhe as diversas possibilidades de funções que tais imagens 
podem exercer no ambiente onde se encontram. 
O claustro do mosteiro de Sant Benet de Bages não apresenta ciclos iconográficos, sendo a maioria 
das imagens em seus capitéis classificadas como “ornamentais”. Além disso, constatamos que não 
há uma ordem de leitura ou uma lógica linear que organize essas imagens. Ao contrário do que 
poderíamos supor em se tratando de um claustro com capitéis predominantemente ornamentais, 
não há um padrão de distribuição de tais elementos que se assemelhe, por exemplo, à lógica orga-
nizativa e à ideia de harmonia decorativa de nossa época.
Para entendermos as lógicas que presidiram essas montagens, temos que entender, em primeiro 
lugar, os usos e funções do claustro. Sendo o centro do mosteiro, ele se configurava como um lu-
gar de passagem por excelência, pois ligava os diversos aposentos monásticos. Ao mesmo tempo, 
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era o lugar de permanência, meditação e silêncio em determinadas horas do dia. É importante 
lembrarmos, ainda, que o claustro medieval não é um local de deambulação, ou seja, os monges 
eram proibidos de ficar dando voltas nas galerias claustrais, como se estivessem passeando ou, 
como fazem os turistas contemporâneos em visitas guiadas, dando a volta nas galerias do claustro 
e olhando os capitéis na sequência em que estão colocados. Os capitéis não eram dispostos para 
serem observados dessa maneira, mas compunham o ambiente por onde os monges passariam em 
muitos momentos ou onde permaneceriam, em lugares determinados, em oração e meditação.
Dessa maneira, nos propomos a analisar um subgrupo do conjunto de capitéis do claustro de Sant 
Benet de Bages – aquele esculpido com o motivo que chamamos de “entrelaço de cinta tripla”, um 
dos mais abundantes no claustro e que, ao mesmo tempo, nunca apresenta a mesma configuração 
em cada um dos capitéis. Além disso, esses capitéis não estão agrupados espacialmente, mas dis-
tribuídos pelo claustro. Assim, nosso objetivo será estudar esse grupo de capitéis sob a perspectiva 
do ritmo e da organicidade, levando em conta as maneiras como esse motivo se relaciona com seu 
suporte e com o próprio ambiente do claustro, conferindo-lhe variedade e decoro.

Gesner Las Casas Brito Filho (CAPES)
• “Heofon to hrofe”, o Céu como um teto: elementos arquitetônicos nas imagens do manuscrito 

Junius 11, Bodleian Library, Oxford.
Propõe-se aqui apresentar e analisar os elementos arquitetônicos nas representações do Céu, Para-
íso, Terra e Inferno nas imagens do manuscrito Junius 11 (Bodleian Library, Oxford). Chamado no 
passado erroneamente como “Manuscrito de Caedmon”, este códice foi produzido entre o fim do 
século X e início do século XI, na Inglaterra anglo-saxônica. O manuscrito contém quatro textos 
em inglês antigo: “Genesis” (dividido em “Genesis A e “Genesis B”), “Exodus”, “Daniel” e “Christ and 
Satan”. Os textos são paráfrases poéticas dos textos bíblicos, sejam oficiais ou apócrifos. Além dos 
textos e das iniciais decoradas, o manuscrito apresenta cerca de 48 imagens feitas provavelmente 
por dois artistas diferentes. As imagens estão intercaladas aos textos do poema “Genesis” e utilizam 
a técnica do desenho do “contorno colorido”. Até o momento há poucos estudos que debruçaram-
se sobre estas imagens justificando-se com uma suposição de que as imagens são meras versões 
ilustradas dos textos. Porém, uma análise mais detalhada invalida esta explicação reducionista, pois 
as imagens contêm elementos que vão além da simples tradução em imagens do assunto tratado 
nos textos. A arquitetura desenhada é um destes muitos elementos que não apresentam paralelos 
diretos entre texto e imagem. Há de forma geral uma tendência nas imagens do códice de figurar 
o Céu, a Terra e o Paraíso como lugares onde a presença da arquitetura é intensa. Por outro lado, o 
Inferno é mostrado como um local onde os elementos arquitetônicos estão presentes com diversas 
outras funções, ainda que comparativamente de forma mais caótica. Será objeto de nossa análise 
estas possíveis lógicas na utilização dos elementos arquitetônicos nas imagens do Manuscrito Ju-
nius 11.

Renan Marques Birro (Universidade Federal do Amapá)
• As representações das runestones entre os antiquários escandinavos (sécs.XVI-XVII)

A pesquisa antiquária foi relevante para o estudo das runestones escandinavas, pois muitos desses 
monumentos se perderam e hoje só podem ser referenciados a partir de eruditos dos séculos pas-
sados. Algumas dessas representações, no entanto, negligenciavam o entorno das gravações artís-
ticas, ou destacavam tão somente o texto, elencando pouca importância aos elementos figurativos 
e ornamentais. Outrossim, o afã para compreender o texto e a importância dada ao elemento 
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textual das runestones fez com que muitos pesquisadores lançassem teorias diversas sobre a Anti-
guidade da escrita rúnica e da cultura escandinava, lançando-as a tempos imemoriais. Tal análise, 
deste modo, pretende desnudar o contexto histórico de afirmação das nações escandinavas, equi-
paração ou superioridade da cultura nórdica em relação aos vizinhos meridionais e da história da 
ciência daquele tempo, considerando o trabalho dos ilustradores e os monumentos em si.

Ivana Guilherme Simili (Universidade Estadual de Maringá)
•  As cores do Brasil na pele morena de Maria Thereza Goulart

No início dos anos 1960, a consolidação da moda brasileira foi significada por várias estratégias 
político-culturais de valorização da estética nacional. A promoção das estampas dos tecidos com 
temas da fauna e flora, usadas pelos costureiros brasileiros na criação de roupas, e os investimentos 
dos meios de comunicação, em específico das revistas que tratavam de moda e beleza, em belas 
morenas, são pistas das operações de sentido para a brasilidade que contribuíram para significar 
a moda nacional com as cores do Brasil. Examinar os processos de significação para a estética na-
cional da mulher morena como simbólica da brasilidade é o objetivo deste texto. Para indicar os 
elos entre a cultura da moda e as políticas da nacionalidade no plano estético da beleza da morena, 
transformamos uma figura da vida pública e política, a primeira-dama Maria Thereza Goulart, em 
recurso narrativo. As imagens da imprensa e produzidas pelos relatos memorialísticos formam o 
arcabouço documental. Por meio delas, indicamos como a matriz estética eurocêntrica da mulher 
branca e loira sofre rupturas, fazendo emergir novos sentidos para a beleza à moda brasileira. Por-
tanto, na personagem localizamos um ponto de referência para expressar e comunicar a brasilida-
de da beleza feminina.

Sandra Makowiecky (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• Os lugares das imagens: arte, história, evento.

Ao lado da circulação atual de textos e imagens, não esqueçamos que subsistem modalidades 
tradicionais de difusão da cultura e, particularmente, dos conhecimentos em história da arte. Qual 
pode ser o efeito das mudanças sobre o trabalho dos historiadores da arte e historiadores ? Para 
que as obras vivam, ou seja, para que elas nos intriguem, esclareçam ou atormentem, ainda é preci-
so que elas não sejam apenas objetos de informação, entendendo que as obras e imagens não são 
meros documentos históricos nem simples produtos de entretenimento. Com a virada midiática 
do século XX não tem mais sentido pensar as mídias como formas estanques, pois passamos para 
o outro lado da margem: não se trata mais de procurar os limites, muito pelo contrário, passamos 
a valorizar a ruptura das fronteiras entre as mídias e, consequentemente, entre as disciplinas, onde 
ocorre um derretimento do modelo da imitatio, uma passagem da representação para a apresen-
tação, que tende para a performance e para se ver a arte e a literatura como eventos. E de certa 
forma, os lugares da imagem estão neste contexto também. Pensamos em Barthes quando fala 
da eternidade das obras, que elas propõem e o homem dispõe. Giulio Carlo Argan lembra que é 
enquanto problema dotado de uma perspectiva histórica que a obra se oferece ao juízo contem-
porâneo. De Jean Galard, concordamos que os próprios historiadores da arte podem introduzir em 
suas análises, a arte literária da descrição e da interpretação criativa. Ao “What you see is what you 
see” Frank Stella, em aflitiva redução do mundo, contrapõe a frase de Nuno Ramos que escreveu: 
“Digamos melhor: o que você vê não é o que você vê”. A obra é constantemente ressignificada, e 
por isso sobrevive. Os objetos, ou mesmo sentimentos, os quais se procura dotar de uma espécie 
de imortalidade paradoxalmente só sobrevivem graças a mutação contínua de significados que 
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vão adquirindo junto aos homens. Didi-Huberman, no livro Ante el Tiempo questiona a relação 
da história com o tempo que nos impõe a imagem, propõe um novo modelo de temporalidade, 
no qual a imagem seria formada por uma montagem de tempos heterogêneos e descontínuos 
que se conectam por um olhar contemporâneo que ressignifica o passado num eterno devir. A 
grande potencialidade da imagem está no fato dela ser sintoma, como presença da sobrevivência 
de outros tempos e a conjunção da diferença e da repetição. As grandes questões humanas sobre-
vivem nas imagens, é através delas que se conhecem outras culturas, outros povos, e é na imagem, 
imagem como noção operatória e não como mero suporte iconográfico, que aparecem as sobrevi-
vências, anacrônicas, atemporais, memórias enterradas que ressurgem.

Ana Rita Uhle (Universidade Federal de Campina Grande)
• Imaginar a obra, negociar imagens: o concurso para a construção do Monumento à glória 

imortal dos fundadores de São Paulo
Pretendo nessa comunicação discutir a construção do Monumento à glória imortal dos fundado-
res de São Paulo (Amadeu Zani, 1925) e, mais especificamente, o concurso público de escolha da 
maquete ocorrido em 1910. Na São Paulo da primeira década, embora o debate sobre a história 
paulista já estivesse em plena efervescência nos jornais ou no Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, estava ainda por iniciar-se o processo de fixação dessas imagens no espaço público, inclu-
sive porque a produção de monumentos celebrativos se ligava a demandas tipicamente urbanas. 
Aqui, o foco da análise é o conjunto de projetos apresentados por escultores paulistas e italianos e 
toda a conflituosa negociação estabelecida entre a comissão executiva e os artistas, observada por 
meio de um parecer publicado na primeira década do século XX. As fontes deixam claro haver uma 
relação hierárquica entre aqueles que dirigem o concurso, intelectuais na condição de ‘conselheiros 
iconográficos’, e o conjunto de artistas em geral formados em liceus de artes e ofício, identificados 
à dureza do trabalho de escultura. Os documentos possibilitam ainda reconhecer o “savoir faire” 
de artistas que atuavam na produção de obras públicas no período, o modo como manejam a in-
terpretação de episódios históricos e a sua conversão em imagens. A hierarquia entre os diferentes 
personagens, seja ele membro da comissão julgadora, historiador ou escultor, não é empecilho 
para que se operem interferências diversas no projeto vencedor, que são determinantes na concep-
ção final da obra. Há, portanto, nas fontes analisadas um instigante debate acerca da elaboração de 
narrativas calcadas em eventos históricos por meio de imagens, ou seja, da representação de per-
sonagens históricos, de cenários e de figuras alegóricas (no caso em questão da fundação da cidade 
de São Paulo, dos índios Tupi e dos missionários jesuítas) que merece ser problematizado. A análise 
dessas propostas se faz adotando uma perspectiva da história social da arte, mirando o diálogo, as 
trocas e as negociações que permeiam o objeto de estudo, buscando pensar a obra e a produção 
dessas imagens como fruto de um processo e de um conjunto de práticas sociais.

Daniel Fernandes Batista de Oliveira (Universidade de Brasília - UnB), Sara de Oliveira Lima 
Scholze
• Imago historica: fricções ou (não)fronteiras entre História e História da Arte?

Como se deve proceder ao se lidar com um dado imagético do passado? Quais os cuidados que 
as imagens demandam quando se tem por intenção estudá-las sob uma perspectiva histórica? A 
quem se abre esse campo de pesquisa: ao historiador? Ou seria mais adequado aí atuar o historia-
dor da arte? Qual perfil acadêmico-profissional está melhor adaptado para este tipo de empreita-
da? Esta comunicação apresenta uma reflexão acerca dos debates espitemo-metodológicos sobre 



1619

os usos das imagens pela história e busca a análise e a problematização das dicotomias atestadas 
por teóricos dos campos da história e da história da arte. Dada a natureza de nossos objetos de 
pesquisa, bem como a área de formação de cada um, propomos o questionamento das fronteiras 
entre esses campos disciplinares.
Atualmente, conduzimos nossas pesquisas no âmbito da linha de Teoria e História da Arte, do 
Programa de Pós-graduação em Arte da Universidade de Brasília. Um dos objetos de análise é 
a pintura contemporânea Ondina, realizada pelo artista brasileiro Walmor Corrêa. Nesta investi-
gação, busca-se – para além do estudo das articulações próprias do quadro, bem como das suas 
qualidades plásticas – uma análise comparativa de imagens em que se observa um processo de 
sobrevivência temática. Para tanto, o estudo dessas imagens em seu tempo e no decorrer do tem-
po é imprescindível, fazendo-se, portanto, necessário o conhecimento histórico e uma prática ico-
nológica. O outro objeto de estudo, a obra conhecida como Tapeçaria de Bayeux, é um bordado 
do século XI que represente visualmente a conquista normanda da Inglaterra. Enquanto narrativa 
sobre um evento político-militar, a obra se relaciona com o acontecido e com os relatos escritos 
que davam conta do ocorrido. Mas, enquanto imagem, a obra se filia a tradições de representação 
figurativa seculares, praticadas na arte têxtil e na iluminação de manuscritos. A análise empreendi-
da visa destacar os contrastes e as semelhanças, formais e temáticos, entre a obra e seus prováveis 
modelos iconográficos, notadamente nos manuscritos de Canterbury.
Como arcabouço teórico para o debate intelectual ao qual esta apresentação se remete, bem como 
proposições metodológicas que visam um diálogo entre ambas os campos disciplinares – História 
e História da Arte – , consideraremos o trabalho de autores como Hans Belting, Carlo Ginzburg, 
Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmidt, Ernst Gombrich, Giulio Carlo Argan, Jean-Marie Schaeffer, 
Erwin Panofsky, Aby Warburg e Georges Didi-Huberman.

Vera Beatriz de Jardim Sayão Barros
• O historiador visual: Utilizando imagens como fonte histórica, algumas possibilidades.

Como acontece com qualquer fonte na história, a fotografia em si é passível de distintas interpre-
tações e questionamentos. Trabalhos recentes abordando usos e funções da fotografia deixam de 
focar nos aspectos técnicos dos equipamentos e evolução dos processos de captura da imagem 
para problematizar a relação do fotógrafo e do retratado com seu entorno. Na análise das fontes 
fotográficas pelo viés da história social, o pesquisador tenta articular a imagem com o contexto 
político, cultural e social em que ela foi produzida. 
Manuela Carneiro da Cunha, em Escravos Brasileiros do século XIX na fotografia de Christiano Jr, 
sobre a fotografia de escravos na conhecida série de cartes-de-visite de Christiano Jr, desvenda re-
lações sociais, através de um gesto, uma postura, que vão além da superficialidade e do descritivo. 
A fotografia aqui é utilizada para se chegar ao que está por trás do aparente. Essa postura significa 
olhar a fonte fotográfica como algo a ser interpretado, a partir do papel de cada um dos seus com-
ponentes (o fotógrafo, o retratado, os elementos que compõe a imagem) na sociedade. Cunha vai 
além quando nos propõe que olhemos a coleção de Christiano Jr. não como um cartão de visita, 
em que o retratado encomenda uma imagem de si ao fotógrafo, “um conjunto de idênticos para 
serem oferecidos aos pares”. Ela propõe que olhemos os retratos dos escravos como “cartões pos-
tais” que, ao invés de descrever uma pessoa, única e digna, descreve um personagem pitoresco, 
um “tipo”, enquanto categoria, e uma ”função”, enquanto atividade profissional. O rosto único do 
retratado não importa, ele não é individualizado, mas comercializado na chave do exótico e do 
pitoresco. 
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Cândido Domingues Grangeiro levanta várias questões para essa discussão sobre uma nova abor-
dagem da leitura de fotografias na introdução de seu livro As Artes de um negócio: a febre fotográ-
fica: São Paulo 1862-1886. A primeira delas é uma crítica à História da Fotografia centrada apenas 
nos processos fotográficos e avanços da tecnologia dos equipamentos, deixando de fora questões 
fundamentais para a interpretação de seus significados. Quando ele questiona a prevalência da 
visão técnica na análise das fotografias, aponta uma lacuna determinante na recuperação do con-
texto social que envolvia as relações cotidianas. Os motivos, necessidades e circunstâncias que 
levavam as pessoas a procurar os fotógrafos e o que faziam depois com seus retratos são alguns dos 
aspectos contemplados por sua pesquisa. Ele demonstra em seu livro como a fotografia teria sua 
produção e posse em relação direta a aspectos sociais. 
A contextualização da produção de imagens tem sido levada em conta por vários autores que 
seguem pelo viés da história social e história da família, como Mariana Muaze e Ana Maria Mauad.

Rejane Galvão Coutinho (Universidade Estadual Paulista - UNESP)
• Abordagem triangular para ler, contextualizar e produzir sentidos a cerca de imagens e 

história
O foco deste texto é pensar na possibilidade de trabalhar com a abordagem triangular nas leituras 
de imagens no ensino de história, especialmente levando em consideração a relação museu/esco-
la e particularmente considerando os museus e exposições de história, contexto onde é possível 
destacar uma certa expectativa de muitos professores por “ver a história” (ALENCAR, 2014). No 
mesmo fluxo, importa também repensar as pinturas históricas para que elas possam ir além das 
categorizações da História da Arte, ou serem vistas não apenas como representações de fatos a 
serem reforçados ou contestados. A discussão é desenvolvida a partir do relato de um exercício de 
leitura de imagens desenvolvido com estudantes de Artes Visuais. Duas imagens históricas foram 
usada, uma reiterada e reconhecida como ícone histórico e uma menos conhecida no contexto 
brasileiro. A abordagem triangular se apresenta como uma possibilidade para o campo da media-
ção em museus de história.

Gabriela Melo Silva (Universidade Estadual do Maranhão)
• Imagens e Museus: uma leitura do acervo de fotografias do Museu Histórico e Artístico do 

Maranhão – MHAM
Este trabalho faz uma leitura do acervo de fotografia do Museu Histórico e Artístico do Maranhão 
– MHAM. Utiliza o acervo para mostrar como os espaços museológicos são também espaços de 
pesquisa, assim como, ressalta a importância da fotografia para construção da história. No acervo 
do MHAM as imagens revelam práticas cotidianas urbanas e comportamentais do final do século 
XIX até a primeira metade do século XX, contemplando espaços de várias cidades brasileiras.

Fábio Francisco Feltrin de Souza (Universidade Federal da Fronteira Sul)
• “A Liberdade Guinado o Povo”: Tempo e Sintoma Modernos

Esta comunicação tem por objetivo compreender a imagem “A Liberdade Guinado o Povo”, do pin-
tor francês Eugène Delacroix, como expressão no novo regime de historicidade que emergiu entre 
o final do século XVIII e início do XIX. Para isso, é preciso problematizar a passagem da História 
Magistra Vitae, como uma coletânea de exemplos, para o regime moderno, centrado nas filosofias 
da História, na laicização da noção cristã de telos e na reconfiguração dos conceitos de “liberdade” 
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e “revolução”. Somada a isso, propomos, ainda, interrogar a imagem a partir do conceito de “sin-
toma”, apresentado do George Didi-Huberman, e “plasmagem”, cunhado por Robert Rosenstone. 
Dessa forma, pretendemos analisar os problemas visuais suscitados pela obra, como oriundos da 
configuração de uma nova experiência de tempo, compreendida como moderna.

Andres Felipe Gonzalez Bolaños
• La caricatura politica en “El Relator”, una fuente para la construcción historica

El presente trabajo evidencia un análisis de los problemas, teóricos y metodológicos, planteados 
para el uso de las imágenes como documento histórico, para este caso particular trataremos el em-
pleo de la caricatura. Con el objetivo de resaltar su importancia como testimonio para la recons-
trucción del pasado. En una primera instancia se desarrolla el problema de la imagen como fuente 
para la historia, sugiriendo a su vez la utilización del método de Panofsky para la interpretación de 
esta. Finalmente se muestra un ejemplo de la caricatura política como fuente histórica para el ter-
ritorio Colombiano, evidenciando las bondades de esta imagen para la interpretación de aspectos 
propios del hombre, la sociedad, la política y la cultura.

Jury Antonio Dall’Agnol
• Para além do instante operário: a fotografia como documento para produção da História 

dos movimentos operários
A beira do século XXI debates historiográficos contundentes pululavam nos meios acadêmicos 
trazendo a tona novas discussões acerca de novos métodos e novas fontes de pesquisa. Instalava-se 
então entre os historiadores o debate sobre a crise da História e os novos rumos que esta aos pou-
cos começava a tomar. O estilhaçar da história trazia assim novas possibilidades e também novas 
questões. Entre estas novas probabilidades de abarcar a história, as imagens estavam reclaman-
do o seu espaço como ferramenta para o estudo histórico e muitos historiadores acolheram este 
chamado e incidiram a refletir a História a partir de toda a gama imagética da qual a sociedade é 
composta. Este artigo almeja ponderar alguns debates sobre a imagem como fonte histórica, prin-
cipalmente no que diz respeito ao método histórico-semiótico, trazendo reflexões e possibilidades 
para o seu uso principalmente no que concernem os estudos sobre os movimentos operários que 
se sublevaram nos anos iniciais do século XX em várias cidades brasileiras. A mensagem fotográfica 
libera a construção de histórias e memórias através de suas representações sígnicas, desse modo 
às múltiplas probabilidades de enfoques e amarrações entre a fotografia e a história constituem-se 
num dos principais vetores de estudo da história visual das sociedades. A intenção e o modo de 
observamos algumas representações imagéticas dos movimentos operários bem como dos traba-
lhadores e trabalhadoras em seus locais de trabalho, marcadas por valores culturais e sociais, é um 
dos motes deste artigo.

Elton Flor Da Silva
• “Pernambuco Negativo” O comunismo nas lentes do Dops

Pernambuco desde meados da década de 1930 figurou como espaço de significativos embates 
entre Estado e Partido Comunista. Neste sentido, a pesquisa em curso tem como objetivo dis-
correr sobre a importância da analise da produção e difusão de imagens pelo DOPS no estado de 
Pernambuco tendo como foco a desestruturação do Partido Comunista no ano de 1956. Desse 
modo, pretende-se verificar a relevância da iconografia como fonte documental para a construção 
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de mecanismos de controle social e para a construção/desconstrução de discursos e estratégias 
policiais, baseando-se numa análise comparativa com fontes escritas, textuais, impressas, como 
periódicos, jornais, transcrições de entrevistas orais que possam contribuir para a compreensão 
das representações construídas sobre o Partido Comunista no estado de Pernambuco.

Helaine Nolasco Queiroz (Universidade Federal de Minas Gerais; IEPHA/MG)
• As imagens da vanguarda: o projeto gráfico/editorial da revista Martín Fierro

A revista vanguardista argentina Martín Fierro – que circulou entre 1924 e 1927, com 45 números 
– contém em suas páginas mais de seiscentas imagens, de tipos diversos: caricaturas, fotografias, 
desenhos, reproduções de pintura, de escultura, de cenas de teatro e cinema, de projetos arquite-
tônicos e de capas de livros, além de imagens relacionadas à comercialização de produtos diversos. 
Sua materialidade também está intimamente ligada a um projeto gráfico que contempla quantida-
de de páginas, qualidade do papel, tipos e tamanhos de títulos e subtítulos, divisões entre conteú-
dos e em colunas, filigramas, motivos indoamericanos e outros elementos que fazem parte de sua 
apresentação aos leitores. Intenta-se apresentar, no XXVIII Simpósio Nacional da Anpuh, um estu-
do sobre a apresentação do projeto editorial da revista Martín Fierro, no sentido de explorar tanto 
a imagem que a mesma quer constituir para si mesma quanto suas intenções em dedicar grandes 
espaços de suas páginas a apresentar imagens. No início de sua circulação, o periódico investe na 
reprodução de caricaturas, de caráter político, social e relativas à cena literária. No entanto, sua 
tendência em se apresentar como periódico vanguardista mostra cada vez mais sua dedicação à 
reprodução de obras vanguardistas, tanto da Argentina como de outros artistas da América e da 
Europa. Assim, das mais de seiscentas imagens apresentadas no periódico, a grande maioria são 
reproduções de obras artísticas de argentinos, uruguaios, mexicanos, espanhóis, italianos, franceses 
e outros europeus. Também são reproduzidos desenhos e fotografias dos rostos de intelectuais 
ligados à vanguarda americana e europeia, o que mostra uma tentativa tanto de disseminação 
da produção da vanguarda, que a revista considera desconhecida na Argentina, como uma ação 
pedagógica, de ensinar aos leitores sobre a produção artística contemporânea. A contribuição ao 
Simpósio visa, portanto, pensar na produção dessas imagens (quem as fez, quais são os fotógra-
fos), sua circulação (como os intelectuais ligados à revista tiveram acesso a reproduções de obras 
europeias), sua difusão (a tentativa de mostrar aos leitores o que de mais cosmopolita era produ-
zido em termos de artes plásticas, cinema e arquitetura na cultura ocidental), sua reprodução (se 
total ou parcial, se colorida ou preto-e-branco) e, principalmente, seu caráter pedagógico (imagens 
acompanhadas de textos críticos). Por fim, avaliando os demais elementos gráficos, intenta-se re-
fletir sobre a identidade visual que a revista Martín Fierro quer construir sobre si, mostrando-se 
como um projeto editorial e gráfico que explora de diversos modos a ilustração e o design, definin-
do sua imagem enquanto publicação cosmopolita e defensora do mais atual em termos culturais 
no ocidente.

Gabriel Passold (Universidade Federal de Uberlândia)
• Rap e política: Uma discussão teórico-metodológica para análise da arte

Alguns setores da tradição crítica das Universidades têm denunciado a falsidade das aparências 
da época democrática. Os intermináveis lugares onde o poder do “povo” se inscreve, como por 
exemplo, nas artes, esconderiam uma relação de dominação, onde o elemento kratos está fora 
do demos, o que evidenciaria a onipotência do poder do capital deste período. Ao invés de me-
lancolia, não seria o caso de analisar a política destas imagens que nos visitam? Pois tais inscrições 
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não são meras aparências que escondem a realidade de um mundo ainda segregado e os direitos 
humanos não são meramente os direitos do indivíduo egoísta burguês, mas trata-se de um modo 
efetivo do aparecer do “povo”, um mínimo de igualdade que se inscreve no campo da experiência 
comum. Quando isso ocorre, a ordem natural de dominação é interrompida por esse “povo” que 
faz política. Pensamos a revolução como a emancipação ao alcance para qualquer indivíduo, como 
um processo de subjetivação, onde a revolução não depende da compreensão de um processo glo-
bal de sujeição, mas é a aplicação da capacidade de qualquer indivíduo na construção do mundo, 
ao alcance de qualquer pessoa, surgem nesse tempo democrático novas possibilidades de vida. A 
revelia da tradição crítica que assegura a onipotência de uma indústria cultural, já faz algum tempo 
que o demos se inscreve na História por um elemento do kratos. Especificamente nas artes, situa-
mos a proposta deste trabalho, a princípio em uma arte atual de fabricação musical supostamente 
desenvolvida no final do século XX: o Rap, pois este evidencia imagens do poder do “povo” na mú-
sica e por isso proporciona cenas políticas. É necessária uma investigação dessas cenas de dissenso 
nestas obras, onde os corpos falam de outros lugares que não os seus da organização platônica da 
democracia, quando esses indivíduos a princípio destinados a obediência, constroem narrativas de 
vida novas em um processo de subjetivação política. Entendemos que seja mais frutífera tal direção 
de investigação, do que na eterna demonstração da onipotência do pode do capital, onde as mas-
sas seguiriam alienadas ao serem constantemente expostas a ideologia dominante pela arte pro-
duzida na indústria cultural capitalista. Propomos, ao contrário, pesquisar essa relação imbricada 
entre história, arte e política, onde considera-se a capacidade de corpos quaisquer se apoderarem 
de seu destino, como nos mostra, mais das vezes, a arte.

Nayara Elisa de Moraes Aguiar
• O controle policial do meretrício em Curitiba através de imagens fotográficas

A Delegacia de Costumes, subordinada a Polícia Civil do Paraná, iniciou no ano de 1929 o registro 
das meretrizes que atuavam na cidade de Curitiba (PR). Destes registros, atualmente, 914 estão dis-
poníveis. Tratam-se de prontuários que visavam registrar informações referentes ao aspecto físico, 
a vida familiar, estatuto social e atividades criminais das prostitutas. Dentre as informações disponí-
veis e passíveis de análise, este artigo se deterá especialmente nas imagens fotográficas disponíveis 
nos dossiês.
A fotografia é um marco na mudança das sensibilidades ocorrida entre o século XIX e XX, como 
analisado no texto clássico de Walter Benjamin, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 
técnica. Relacionada a fruição estética e a valorização do espaço privado, esta tecnologia também 
cumpre um importante papel nas práticas policiais a partir do século XIX, revolucionando os mé-
todos de identificação de criminosos. A instrumentalização da fotografia pela polícia tem relação 
com a prática de buscar no corpo do identificado marcas e sinais que o singularize. Para tanto, 
desenvolve-se um padrão de organização imagética com a finalidade de identificação policial. 
Pensando a partir da perspectiva foucaultiana, os prontuários de identificação e as fotografias 
constituem dispositivos do poder; portanto, cabe refletir como a imagem fotográfica representava 
um “olhar” específico, cujo objetivo era significar e classificar o objeto retratado. A partir deste 
pressuposto, propõe-se pensar como a “olhar” da instituição representou a meretriz curitibana, 
como organizou e sistematizou sua imagem. Mas, a fotografia como dispositivo de poder e fonte 
documental, apresenta a peculiaridade de permitir que o pesquisador identifique elementos que 
possam ter escapado ao controle do “olhar” dominante. No caso das imagens das meretrizes de 
Curitiba, busca-se perceber elementos que indiquem certa expressão de sua subjetividade que re-
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sistiram a sistematização da organização imagética preconizada pelos métodos de identificação 
policiais.

Talita Sauer Medeiros (UFSC)
• As pioneiras nos comix undergrounds norte-americanos.

Os quadrinhos undergrounds norte americanos tratavam-se de quadrinhos de tendência esquer-
dista que expunham histórias do universo hippie, tocavam em assuntos sociais, política, sexo, 
drogas, rock e protestos contra a guerra. Nesse meio podemos constatar uma forte característica 
vigente nos quadrinhos até os dias atuais: a predominância masculina em sua produção e distribui-
ção. Entretanto, ainda assim, as mulheres, mesmo em menor número, procuraram conquistar seu 
lugar, algumas se destacando significativamente, alcançando o reconhecimento do público e de 
seus pares. Os comix underground se desenvolveram a margem dos quadrinhos comerciais, torna-
ram-se conhecidos como “comix” para separá-los dos quadrinhos tradicionais e a fim de enfatizar 
o “x” remetendo a x-rated (pornográfico/ obsceno), são uma expressão de seu tempo, pois o movi-
mento underground no fim da década de 1960 estava inserido na contracultura que se desenvolvia 
nos EUA, constituindo-se em mais uma forma de protesto contra a guerra do Vietnã, da luta pelos 
direitos civis e da liberdade sexual. Além de expor o modo de vida do movimento dos adeptos do 
movimento hippie, como drogas, espiritualidade e o amor livre, os comix undergrouds eram mais 
uma ferramenta a fim de contestar os valores e modo de vida tradicionais, entretanto, é notório 
dentro desse movimento de contracultura mais amplo tenha havido um outro movimento em 
menor escala: o das mulheres que se organizavam a fim de publicar seus trabalhos e conquistar um 
espaço num território predominantemente masculino. Discretamente, dentro dos comix under-
grounds houve uma outra revolução promovida por autoras que não contavam com um espaço 
pra participar da cena underground mais conhecida, formou-se então um microcosmo de mu-
lheres que começaram a se autoeditar no interior daquele movimento contracultural, derivando 
num outro movimento de contracultura dentro do movimento de contracultura mais amplo – os 
coletivos de quadrinhos feitos por mulheres. Quando as mulheres começam a criar suas histórias, 
o quadrinhos ganham diferentes perspectivas, contribuindo para que o meio não fosse apenas um 
reduto para o imaginário masculino, mas também um suporte para o desenvolvimento artístico 
feminino e suas incursões neste meio de comunicação. A inserção das mulheres no contexto dos 
quadrinhos underground norte-americanos foi muito importante para o seguimento das quadri-
nistas e valoroso, pois, levou aos quadrinhos diferentes representações, um discurso polifônico que 
só teve a contribuir para o desenvolvimento e enriquecimento dessa arte.

108. Outras paisagens do cativeiro e da liberdade: abolição, abolicionismo e pós-
emancipação
Coordenação: Maria Helena Pereira Toledo Machado e Flavio dos Santos Gomes

Resumo: Dando continuidade ao movimento de reunir pesquisadores, possibilitar debates, diá-
logos e interlocução – como nos Encontros Nacionais da ANPUH de 2009, 2011 e 2013 – este ST 
propõe um espaço acadêmico para o debate teórico e metodológico sobre os estudos da escravi-
dão, Abolição e pós-emancipação. Como campos de estudos independentes, embora articulados, 
pensamos em propor uma reflexão ampliada sobre os sentidos temporais e espaciais dos signifi-
cados, sentidos e signos a respeito da escravidão e da liberdade em contextos abolicionistas e da 
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pós-emancipação. Pretendemos refletir sobre quando e como as ideologias em torno das idéias de 
autonomia, trabalho, terra, justiça, igualdade e cidadania se aproximaram e/ou se distanciaram dos 
legados do cativeiro e da sociedade escravista envolvente ou aquela recém saída do regime escra-
vista? Até quando as temporalidades da liberdade no século XX ficaram articuladas as experiências 
de homens e mulheres egressos da escravidão? Como recuperar espaços de escravidão e liberdade 
nas arenas públicas e privadas neste período considerando âmbitos variados tais como instâncias 
políticas, sociais e culturais?
O objetivo do ST é repensar possíveis ferramentas metodológicas, fontes, acervos e categorias ana-
líticasem torno do campo historiográfico da abolição e da pós-emancipação no Brasil. Tanto revi-
sitando clássicos da historiografia e do pensamento social brasileiro como investindo nos estudos 
recentes baseados em exaustiva demonstração empírica, a idéia é oferecer um ampliado painel -- 
confrontante, dialógico, transnacional e comparativo – das cartografias do cativeiro e da liberdade, 
entre os séculos XIX e XX. Mais do que estudos tão somente concentrados na temática das relações 
raciais pós-1888 o objetivo é avançar entre margens e fronteiras temporais e espaciaisda historio-
grafia no Brasil para entender diferentes e complexas cartografias de análises e abordagens, articu-
lando temas da história econômica, demografia histórica, história social, história das mentalidades, 
história agrária, história do trabalho, história do direito, história cultural, história atlântica etc.
Justificativa: A partir de renovadas bases teóricas e metodológicas e possibilidades de compa-
ração internacional com EUA, Caribe (destacadamente Cuba) e a dimensão sul-sul (sociedades 
com escravos como as da Colômbia, Venezuela e Equador)este ST se propõe a oferecerum espaço 
intelectual capaz de proporcionar interlocução entre pesquisadores, investigações em andamento, 
grupos de estudos e acadêmicos de outras áreas das ciências humanas, especialmente antropolo-
gia, educação, sociologia, história da saúde, arqueologia e geografia. Pretendemos estimular a for-
mação de redes de estudos e pesquisadores de várias áreas, instituições e formações acadêmicas.
Este ST é resultado de um longo e complexo desenvolvimento historiográfico, pelo qual passaram 
tanto a história social da escravidão quanto a história política e social da abolição. Ele é, igualmente, 
produto da integração a este universo teórico de uma história da pós-emancipação que, embora 
ainda careça de uma definição conceitual mais sólida – a qual certamente surgirá à medida que 
o conceito amadureça –, é entendida como um campo de estudos derivado da escravidão, sem a 
ela se limitar. Pós-abolição, neste sentido, é aqui compreendido como período que se inicia com a 
solução conservadora da abolição e só se esgotará no momento em que a dívida social acumulada 
ao longo destes 125 anos for finalmente superada.
Com uma perspectiva descentrada e com vários eixos de organização e disposição temática de 
trabalho, pretendemos fazer deste Seminário Temático a continuidade de um desafio: o de anali-
sar os processos de emancipação nas Américas, tomando o Brasil não como um caso único, mas 
sim colocá-lo em contextos polissêmicos e multivocais, em comparações e conexões explícitas ou 
implícitas, na quais a questão das fontes, das expectativas metodológicas e os universos teóricos 
deverão ser destacados.

 Elaine Pereira Rocha (University of the West Indies)
• Um Lugar para Chamar de Lar: A luta pela moradia no pós-abolição no Brasil e em 

Barbados
Este trabalho faz uma análise, em perspectiva comparative, sobre a luta do trabalhador negro no 
pós-abolição para obter moradia em ambiente urbano, mais precisamente, Bridgetown, Rio de 
Janeiro e São Paulo. Ainda que a abolição da escravidão em Barbados tenha acontecido cinquenta 
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anos antes do que no Brasil, as condições de vida do trabalhador negros Barbadianos permanecem 
quase que imutáveis por mais de um século. A questão da moradia no Brasil não apresenta as li-
mitações espaciais que a pequena ilha caribenha impõe a seus habitantes; mesmo assim, nos dois 
países as condiões de vida, incluindo trabalho e moradia só irão progredir a partir dos anos 30 do 
século vinte, quando os dois países passam por reformas políticas e sociais. Este paper vai discutir 
as similitudes entre as condições do pós-abolição nos dois países.

Leticia Gregorio Canelas
• Manumissão sem alforria: a liberdade precária dos “livres de savana” nas Antilhas 

Francesas, século XIX
Nas colônias francesas, ao longo do século XVIII até o final da década de 1820, uma sequência de 
ordenações, decretos e despachos promulgados pelos governos colonial e metropolitano revela 
uma tendência geral de limitação dos direitos imprescindíveis do senhor de alforriar seus escravos, 
se assim fosse sua vontade. Mais que em outros espaços coloniais escravistas, observa-se uma forte 
separação entre o ato de manumissão de um escravo por seu senhor, o qual concede a liberdade de 
acordo com seu direito de propriedade, e a conquista de uma carta de alforria “ oficial ”, a qual po-
deria ser concedida apenas pela administração colonial – desde a promulgação de uma ordenação 
real em 1713. Em razão desta conjuntura, condições ambíguas de acesso à liberdade foram criadas, 
e mesmo toda uma séria de termos que definiriam de maneira contraditória o status legal das 
pessoas que não possuíam uma carta de alforria regularizada. Dessa maneira, em diferentes mo-
mentos deste período da história do Caribe Francês, aqueles libertos “irregulares” eram descritos, 
em documentos oficiais e mesmo privados, como soi-disant libre (que se diz livre), libres de savane 
(livres de savana), porteurs d’une liberté étrangère (portadores de uma liberdade estrangeira – não 
reconhecida pelo governo colonial), libres de fait (livres de fato) ou patronnés (protocinados). Esta 
classe de pessoas vivia uma liberdade informal, no entanto, estando numa brecha jurídica até os 
anos de 1830, sem lugar no Sistema Colonial, que considerava apenas livres e escravos, eram consi-
derados e tratados legalmente como escravos. Se cometiam um crime, nos tribunais eram julgados 
como escravos; não poderiam ter propriedade, nem se casar ou registrar seus filhos; e se fossem 
detidos pela guarda, não podendo provar que eram forros, pois não tinham a carta de alforria 
legal concedida pelo governo, e se não pudessem provar ainda quem era seu “senhor”, poderiam 
até ser vendidos como “bens do evento” (épaves) em benefício do governo colonial. Viviam assim 
uma liberdade precária e procuravam estratégias cotidianas para conseguirem mantê-la ou mes-
mo regularizá-la. Grande parte destes libertos irregulares eram mulheres, com seus filhos, assim, 
neste trabalho, ao abordar a experiência destes “ livres de savana ”, pretendo tratar principalmente 
experiências de conquista da liberdade de mulheres escravas nas Antilhas Francesas, sobretudo 
na Martinica. Dessa forma, com esta comunicação espero poder contribuir com debates acerca 
da alforria e da liberdade precária, abordando categorias analíticas como gênero, raça e classe, no 
entanto, sob o olhar da história social, a partir de um método interpretativo das fontes, que centra 
a análise nas ações e experiências dos sujeitos envolvidos naquela realidade histórica.

Maria Veronica Secreto (Universidade Federal Fluminense)
• Escravidão e liberdade no Império Espanhol (1733-1813)

As primeiras constituições hispano-americanas fruto das guerras da independência adotaram o 
princípio de solo livre de escravidão. Solo livre para os recém nascidos e para os “ingressados”, proi-
bindo-se o tráfico. A Assembleia do ano XIII, no Rio da Prata definiu que “los niños que nacen en 
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todo el territorio de las Províncias Unidas del Rio la Plata, sean considerados y tenidos por libres”. A 
forma mais frequente foi a de solo livre a partir do nascimento. Era o solo que outorgava liberdade 
ao ventre.
No final do século XVIII e principalmente durante o século XIX o mundo Atlântico conheceu o uso 
do conceito de “solo livre” na luta de escravos e abolicionistas. O Império Espanhol tinha usado um 
instrumento semelhante para “libertar” escravos procedentes de outros territórios coloniais. Entre 
1733 e 1789 os reis da Espanha legislaram outorgando refúgio ou asilo a escravos que escapavam de 
possessões hereges, inimigas ou que buscavam evadir castigos excessivos. Isto que se tornou uma 
“política” e respondeu a conjunturas diferentes, bebia numa longa tradição escravista peninsular 
que desde os tempos visigodos vinha elaborando e reelaborando formas de sujeição e de afrou-
xamento das relações servis. A reconquista foi a experiência que colocou em contato espanhóis e 
muçulmanos, europeus e africanos. A expansão atlântica possibilitou alargar as fronteiras das rela-
ções com os “outros”. No século XVIII o poder real espanhol disputou com o papado o governo dos 
homens, conseguindo circunscrever o asilo eclesiástico na medida que alargava o asilo real, que se 
bem se substanciava num solo, não o tinha como princípio de direito. Predominava ainda a ideia 
de excepcionalidade. Se bem o princípio de asilo ou refúgio, como foi denominado na normativa 
espanhola desde o século XVII, não é idêntico ao de solo livre de escravidão, que se configuraria 
como princípio de direito internacional no final do século XVIII, guarda alguns elementos que o 
configuraram e o antecipam. Este trabalho busca rastrear as origens da política espanhola de asilo 
aos escravos procedentes de outros territórios e em esta busca salienta a importância que a legisla-
ção espanhola teve para a escravidão e a abolição no mundo Atlântico e sua influência, sobretudo, 
nos processos abolicionistas do que foi o vice-reino do Rio da Prata.

Luciana da Cruz Brito (FFLCH - USP)
• Um “paraíso” escravista na América do Sul: raça e escravidão sob o olhar de Imigrantes 

confederados no Brasil oitocentista
Em 1865, ano do fim da Guerra Civil norte-americana, o confederado James McFadden Gaston 
desistiu de lutar pela manutenção do cativeiro no seu país e decidiu imigrar para o Brasil. Durante 
o conflito, Gaston afirmou ter assistido cenas “chocantes”, como homens negros pegando em ar-
mas, lutando ao lado de homens brancos pela sua liberdade. Para ele essa “vergonhosa cena” era 
o prenuncio do que aconteceria nos Estados Unidos pós-abolição: a completa reversão da ordem 
racial. Assim, não só ele, mas cerca de 20 mil sulistas imigraram para o Brasil após a Guerra Civil 
Americana. O apoio do Império Brasileiro, além da continuidade da escravidão no país, trazia a 
promessa de que os sulistas poderiam reproduzir no Brasil o mesmo modo de vida do velho sul, 
onde negros eram escravizados e, inquestionavelmente, inferiores aos brancos. No entanto, após 
chegarem no Brasil, Gaston e os demais imigrantes do sul dos EUA perceberiam que o “paraíso 
escravista brasileiro” não era perfeito. Aqui, eles teriam que conviver com a mistura racial e com 
libertos que, no gozo da sua cidadania, pareciam-lhes insubmissos e insolentes. Esta apresentação 
discute a experiência de sulistas escravistas no Brasil, tomando como fio condutor a análise da tra-
jetória da família McFadden Gaston em terras brasileiras, desde o momento anterior a sua chegada 
até o final do século XIX, quando presenciaram os conflitos, revoltas e debates que antecederam 
a abolição. Discutiremos como, nas vésperas do 13 de maio, o cenário racial brasileiro passou a ser 
considerado desfavorável, fazendo com que os imigrantes decidissem retornar ao sul Estados Uni-
dos, onde rígidas regras de segregação racial passaram a ditar as relações entre negros e brancos no 
pós-abolição.
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Iacy Maia Mata (Universidade Federal da Bahia)
• “Homens de cor de todas as partes”: Antonio Maceo e as conexões transnacionais na luta 

por direitos em Cuba (1879-1881)
Tendo como ponto de partida o exílio de Antonio Maceo, insurreto negro que se tornou uma das 
maiores lideranças das guerras de independência de Cuba, e suas viagens para a Jamaica e o Haiti, 
este trabalho discute a luta antirracista e a reivindicação de direitos políticos pelos chamados livres 
de cor de Cuba, no período de 1879 a 1881. Um dos objetivos do estudo é investigar o significado 
da presença de Maceo no Caribe, revelando quem eram seus interlocutores, que redes construiu e 
de que forma a sua reivindicação de direitos políticos integrais para os negros e mulatos mobilizou 
a identidade racial, garantindo-lhe apoios e colaboração, mas também hostilidades e conflitos. A 
partir das correspondências de Antonio Maceo, pretendo seguir sua trajetória pelo Caribe, perce-
bendo-o como um agente de conexões transnacionais, que aproximou anticolonialistas, abolicio-
nistas e antirracistas na luta contra a escravidão e por igualdade de direitos entre brancos e negros 
no Caribe.

Antonio Luigi Negro (UFBa)
• Imagens em trânsito. A onipresença de trabalhadoras negras na paisagem urbana de cartões 

postais (1884-1914)
Pretendo apresentar resultados parciais de pesquisa sobre imagens fotográficas de mulheres ne-
gras trabalhadoras em Salvador. Em viagem à Bahia por volta de 1885, o retratista Marc Ferrez ba-
teu várias chapas de mulheres que depois circularam amplamente, não só por suas mãos de dono 
de estúdio fotográfico e impressor de cartões postais na cidade do Rio de Janeiro, mas também em 
reportagens de viajantes estrangeiros, ou ainda por meio de postais impressos por editores como 
Rodolfo Lindemann, fotógrafo estabelecido em Salvador. São figuras de forte apelo visual, estão 
associadas a paisagens, e também de grande versatilidade espacial, pois as baianas (com a técnica 
do clichê) são incluídas em cartões postais de outros lugares além da Bahia. Procurarei analisar as-
pectos dessas imagens de “baianas”, capazes, na verdade, de serem conjugadas – com imagens, ou 
com texto – ao pano de fundo de paisagens urbanas diversas, assim representando cidades como 
Rio de Janeiro, São Paulo e Belém do Pará, além de Salvador.

Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali (UNIVAP/ Universidade do Vale do Paraíba)
• Pós-Abolição: Tutelas e Soldadas no Vale do Paraíba Paulista

Este trabalho tem como objetivo discutir resultados parciais de um projeto que busca investigar 
relações de conflitos, tensões cotidianas, arranjos de trabalho e processos de racialização ocorridos 
no pós-abolição nas então pequenas cidades do Vale do Paraíba paulista: São José dos Campos, 
Jacareí e Paraibuna. Essas cidades são geograficamente próximas e bastante interligadas no âm-
bito socioeconômico e cultural. No período selecionado para a pesquisa (1888-1930) tais cidades 
constituíam-se em localidades empobrecidas, fora do eixo economicamente enriquecedor do café, 
com grandes contingentes de pobres livres durante o período da escravidão. Especificamente para 
este trabalho busca-se discutir tutelas e soldadas como arranjos de trabalho amplamente utiliza-
dos no pós-abolição nas cidades de São José dos Campos e Paraibuna, no vale do Paraíba paulista.

Edvaldo Alves de Souza Neto (Universidade Federal de Sergipe)
• Não custa nada pedir a liberdade: pedidos de graça e inserção social da gente de cor no pós-
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abolição em Sergipe.
O presente trabalho visa discutir, a partir de pedidos de graça, as estratégias assumidas por ex-
-escravos para alcançar a liberdade. Com a abolição oficial do cativeiro e posteriormente o surgi-
mento de um novo código criminal após a Proclamação da República, a documentação oriunda 
do Tribunal é rica de informações sobre as consequências da abolição oficial do cativeiro para os 
cativos que se encontravam privados da sua liberdade em duas instâncias, a civil e a criminal. Tra-
ta-se, portanto, de uma lacuna ainda não preenchida pela historiografia. Até o momento pouco 
sabemos sobre os impactos da abolição para esses ex-escravos que mesmo em condições adversas 
– detidos numa casa prisional – se inseriram em redes de contatos, obtiveram informações sobre 
as transformações sociais que estavam ocorrendo a sua volta e desenvolveram estratégias para ti-
rar proveito desse momento oportuno que se formou com o surgimento de novas determinações 
legais para conquistar sua liberdade. Assim, acreditamos que a resposta desse questionamento 
contribui para a compreensão do pós-abolição no Brasil.

Thiago Juliano Sayão (Universidade Federal de Santa Catarina)
•  De Manoel para Pedro: notas sobre “alienação de prestígio” entre afrodescendentes no pós-

abolição, Laguna (SC)
Este trabalho é resultado de reflexões sobre o que estou designando como “alienação de prestígio” 
entre afrodescendentes da cidade da Laguna (SC). Para isso serão traçadas relações entre dois sujei-
tos “pardos” de gerações distintas, Manoel Alano Fernandes Lima (1845-1923) e Pedro Jerônimo do 
Nascimento (1882-1967). Eles eram parentes e foram membros de destaque de duas importantes 
associações afrodescendentes locais: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a So-
ciedade Recreativa União Operária (SRUO).
Entendo alienação de prestígio como estratégia de transmissão de poder entre parentes. Minha 
hipótese é que essa transferência se dá na relação de apadrinhamento entre afrodescendentes do 
sexo masculino que objetiva, entre outras formas de sociabilidade, a manutenção da posição social 
do sujeito que a transmite. A alienação de prestígio envolve, nesse sentido, uma transferência de 
domínio simbólico conquistado em vida que inclui, especialmente, a rede de relações pessoais. 
Trata-se de uma espécie de propagação da herança cultural, que age e influencia positivamente no 
processo de interação social do herdeiro-afilhado. 
Ao que tudo indica, Manuel nasceu na condição de escravo no ano de 1845, em Aratingaúba, 
zona rural pertencente a paróquia de Imaruí, comarca de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, Sul 
do Brasil. Na cidade (sede) da Laguna se associou à Irmandade do Rosário e à Sociedade Musical 
União dos Artistas. Possivelmente também foi membro da Irmandade de Santo Antônio dos An-
jos, principal confraria de brancos da cidade. Ao longo de sua vida adotou sobrenome de senhor 
e conquistou prestígio. Participou de eventos públicos com notoriedade. Foi alfaiate e comercian-
te-proprietário, junto com seus irmãos por parte de mãe, da casa de secos e molhados “Manoel 
Alano & Irmãos”. 
Manoel apadrinhou Pedro. Este nasceu no dia 6 de julho de 1882. Seu batismo se deu no dia 10 
de setembro do mesmo ano, na igreja matriz de Santo Antônio dos Anjos. Ele era filho legítimo de 
Jerônimo Antônio do Nascimento e Arminda de Sá Teixeira. Pedro adotou a profissão do pai e se 
tornou carpinteiro. Como seu padrinho, associou-se à Irmandade do Rosário. Em 1903 participou 
da fundação da SRUO. 
As histórias de Pedro e Manoel se cruzam e indicam, além de uma rede de solidariedade entre afro-
descendentes na Laguna, estratégias de ascensão e manutenção do status social em uma sociedade 
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permeada pelo racismo. Este trabalho procura, por um lado, interpretar o associativismo de indiví-
duos negros em agremiações de caráter étnico-racial, antes e depois da abolição, mas também dar 
a ver o enlaçamento social por meio da alienação de prestígio, iniciado com o ritual de batismo, 
como estratégia de perpetuação de poder e respeitabilidade, entre homens de pele escura.

Valéria Gomes Costa (IF Sertão Pernambucano)
• Liberdade e racialização no Recife oitocentista: um estudo introdutório sobre categorias de 

raça e cor da pele a partir dos registros batismais
O presente trabalho, em andamento, investiga o processo de racialização da sociedade a partir 
das relações entre libertos, livres de cor e não negros no Recife da segunda metade do século XIX. 
Analisaremos o período no qual o sistema escravista estava esfacelando-se e diversos setores polí-
ticos e sociais elaboravam artifícios para hierarquizar as relações sociais. O “racismo”, como frisou 
Sílvia Lara, foi um desses artifícios que cerceou os espaços (políticos, sociais, culturais, econômicos) 
às pessoas que carregavam em suas trajetórias as marcas da escravidão. Na segunda metade do 
século XIX, a cor da pele, ainda, deixou de ser atributo meramente da condição cativa e passou a 
ser também um atributo de diferenciação entre os indivíduos. O crescimento da população liberta 
tornou cada vez mais tênue as linhas entre escravidão e liberdade. Os ex-escravos eram constante-
mente confundidos como cativos, tendo que provar sua condição de vida em liberdade. Por outro 
lado, os escravizados aproveitavam toda essa “confusão de cores e condição” para experimenta-
rem a liberdade através de fugas e disfarces como forros ou livres. Como a cor da pele passou a ser 
um atributo de hierarquia racial, pós 1888 na cidade do Recife? Para responder a esta pergunta, 
partimos de uma reflexão mais cuidadosa do que tem sido o chamado “legado do cativeiro” e 
a miscigenação. Buscamos examinar os significados dos termos referentes a cor da pele em seus 
contextos de época na capital pernambucana. Nos registros batismais da província, “preto” tanto 
indicava pessoas livres, como libertas e não só escravas, diferenciando-se das demais províncias, 
onde “preto” era sinônimo de cativo. O cenário escolhido para discutir estas questões foi o centro 
urbano, formado por quatro bairros: o Recife propriamente dito, Santo Antônio, São José e o Boa 
Vista. A população deste núcleo central foi estimada em 63.084 pessoas, das quais 89% eram livres 
(e libertas). A historiografia local considerou o São José como reduto da gente negra sem posses. 
O historiador Marcus Carvalho classificou este bairro como o “local de batuques e terreiros onde 
os negros do Recife reconstruíram os laços culturais e religiosos esgarçados pelo desenraizamento 
violento do tráfico atlântico de escravos”. Por esta razão, privilegiamos o bairro da Boa Vista e a 
freguesia de mesmo nome (formada pelas localidades Coelhos, Encanamento, Soledade e Santo 
Amaro), como janela de observação pela qual nos propomos a acompanhar as relações sociais e 
hierarquias raciais através das experiências de libertos e livres de cor. Por fim, estamos utilizando 
como principal fonte de pesquisas, registros batismais para perscrutar as hierarquias de cor da pela 
por meio das relações sociais que se organizaram através do compadrio e apadrinhamento.

Maria Emília Vasconcelos dos Santos (UFPE e FBV)
• Mobilidade dos trabalhadores dos engenhos na abolição e no pós-abolição: Trajetórias e 

autonomia 9Zona da Mata Sul, 1884-1893)
Este trabalho versa sobre a mobilidade geográfica experimentada pelos trabalhadores dos enge-
nhos, antes e depois do 13 de maio de 1888. Também trata da vivência da liberdade para os ex-
-escravos trabalhadores dos engenhos na Mata Sul de Pernambuco, após o 13 de maio de 1888. 
Os processos judiciais, principal documentação acessada, permitem entrever fragmentos da vida 



1631

dos homens que laboravam nos engenhos e observar como a experiência da liberdade ocorreu em 
meio a desafios para firmar-se enquanto livre e driblar a exclusão. O legado dessas experiências é 
difuso, mas deixou algumas pistas. Também tomamos como fonte de informação sobre o passa-
do aqui analisado os relatos memorialísticos produzidos por ex-senhores para tentar entrever a 
experiência dos libertos trabalhadores dos engenhos. Nosso estudo aborda as quebras e as linhas 
de continuidade entre a escravidão e a liberdade vivenciadas pelos senhores de engenho e os tra-
balhadores da cana-de-açúcar, entre eles, a população pobre e livre, principalmente, a negra e os 
escravos dos municípios de Escada e Ipojuca, notadamente, entre os anos de 1884 e 1893.

Gabriela dos Reis Sampaio (Universidade Federal da Bahia)
• Africanos libertos entre Salvador e Rio de Janeiro: redes comerciais e ocupação das cidades.

Nesta apresentação pretendo discutir a presença de africanos libertos em algumas regiões especí-
ficas das cidades de Salvador e Rio de Janeiro nas décadas de 1870 e 1880, relacionado os locais em 
que viviam ou trabalhavam com sua atividades comerciais e religiosas. O objetivo é refletir sobre 
noções e significados de liberdade, mobilidade e autonomia a partir de suas escolhas de trabalho 
e as possibilidades de cidadania, tendo em vista a legislação vigente, que controlava de perto suas 
atividades, e os debates políticos mais amplos sobre os encaminhamentos que seriam dados, no 
país, para o controle da mão-de-obra com o fim da escravidão. A partir de documentação policial e 
cartorial, registros de passaportes, testamentos e inventários, registros municipais de imóveis, bem 
como textos de jornais de época e debates parlamentares, pretendo fazer essa reflexão seguindo as 
trajetórias de alguns sujeitos específicos que estiveram nas duas cidades.

Natália Garcia Pinto (UFRGS)
• Marcas da Liberdade: experiências de emancipações escrava em Pelotas/RS, Século XIX

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as buscas pela liberdade projetadas por escravos e suas 
famílias, durante o período de 1850/1888. O foco da análise são “as experiências de emancipação” 
num período ainda escravista -, ou seja, de perceber como vão se forjando estas experiências de 
liberdade, de cativeiro e emancipação, constatando formas intermediárias entre estas categorias. 
Não só os projetos emancipacionistas são familiares, mas as próprias experiências, já que raramen-
te toda uma família se alforriava junta, mas não raramente havia um parente ainda preso ao cativei-
ro. Não se esta exagerando na importância de 1888, mas tratando esta data com o respeito devido, 
e percebendo que as experiências ambíguas de cativeiro e liberdade alimentam as expectativas a 
respeito. Ou seja, a pesquisa não aborda as experiências de cativeiro e liberdade como categorias 
dissociadas uma da outra, mas como práticas e significados que só podem ser apreciadas e com-
preendidas através de uma análise relacional. 
Vale ressaltar que entre as emancipações gestadas e a abolição de fato podem nos levar a caminhos 
distintos e singulares, evidenciando trajetórias individuais e coletivas de sujeitos que experimenta-
ram situações de ambivalência entre o trânsito entre o cativeiro e a liberdade. Todavia o mundo da 
liberdade e do cativeiro não são pólos antagônicos, mas sim percebidos como “mundos dialógicos 
permanentemente traduzidos em experiências” (GOMES, 2011). O propósito da escrita é tam-
bém demonstrar as batalhas individuais e coletivas de homens e mulheres no mundo do trabalho, 
onde esses sujeitos reivindicavam por novas definições de trabalho, liberdade e cidadania em seus 
projetos emancipacionistas. Pois procuramos destacar que as experiências da escravidão e da liber-
dade estavam imbricadas nesse contexto do final do cativeiro ás vésperas da abolição, destacando 
como se configuravam o significado da liberdade para esses trabalhadores no mundo do trabalho. 
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Portanto, esta investigação tem a intenção de acompanhar de que maneira estes escravos e ex-es-
cravos forjaram seus projetos de emancipação com o fim da escravidão, apontando os significados 
políticos dessas emancipações experimentadas por ex-cativos, libertos e filhos destes que vivencia-
ram a experiência do cativeiro e da liberdade (ou as ambiguidades) antes mesmo do treze de maio.

José Pereira de Santana Neto
• Autoridades zelosas dos “dinheiros públicos”, juiz “perseguido” e uma família escrava: a 

invenção da liberdade pelo Fundo de Emancipação, Bahia
No ano de 1885, várias autoridades públicas de Alcobaça, sul da Bahia, se enfrentaram na Câmara 
Municipal da vila. A razão dos desentendimentos era em relação à alforria de Constança, cativa do 
juiz Joaquim de Melo Rocha. Ela pleiteava a sua manumissão através do Fundo de Emancipação, 
artigo terceiro da lei de 1871. Os integrantes da junta de emancipação, formada pelo promotor, o 
coletor das rendas e o presidente da Câmara, classificaram-na para ser liberta pelo Fundo com a 
quota destinada à vila naquele ano. Segundo eles, ela se enquadrava na categoria que detinha prio-
ridade na alforria pelo referido instrumento libertador - o cativo casado com pessoa livre. Constan-
ça era companheira de Rogério. Acontece que Joaquim de Melo, senhor dela, afirmava que Rogério 
não era livre. Os membros da junta diziam que ele não era mais cativo. Nesta comunicação, além 
de apresentar as divergências de interpretação sobre os trâmites legais entre as autoridades que 
formavam a junta de emancipação e o juiz Joaquim de Melo, mostro que a história dos conflitos 
entre elas e o senhor de Constança estavam temperados com os condimentos das disputas mu-
nicipais. Não era apenas a alforria de Constança que colocava aqueles homens públicos em pólos 
opostos do debate. Argumenta-se aqui que o entendimento dessas contendas locais - quando as 
fontes permitem - são componentes importantes para uma compreensão profunda dos processos 
de invenção da liberdade por meio do Fundo de Emancipação. Ou seja, as rixas, da mesma forma 
que as alianças entre os senhores e as autoridades responsáveis pela gestão da lei, adentravam os 
recursos administrativos do Fundo e podiam ser definidoras de seus rumos. E podiam favorecer a 
alforria ou a escravidão das famílias cativas nestes momentos finais do escravismo brasileiro.

Fabiane Popinigis (UFRRJ)
• Relações entre gênero e raça no mercado de trabalho - Florianópolis (1850-1897)

O objetivo nesta comunicação é apresentar os resultados da pesquisa em fontes seriais: os docu-
mento fiscais da Câmara Municipal da cidade de Florianópolis, de 1850 até 1897. A sistematização 
desses dados permitiu visibilizar a significativa presença e persistência dos africanos no trabalho na 
circulação e venda de gêneros alimentícios, bem como sua importância do trabalho das mulheres 
africanas para a economia local e suas disputas por espaços na cidade. Através do cruzamento 
dessas fontes com outros documentos foi possível analisar as negociações e os conflitos entre os 
atores envolvidos – senhores, escravas e libertas – pelo mercado de trabalho nos últimos anos da 
escravidão e no pós-abolição.

José Antônio dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Movimento Negro no Rio Grande do Sul: apontamentos de uma história

As principais reivindicações e temas relativos às organizações políticas, sociais, culturais, esporti-
vas e beneficentes da população negra no Rio Grande do Sul, assim como seus programas, inter-
venções e atores sociais, que constituem o que entendo como movimento negro organizado, não 
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foram estudados no seu conjunto pela nossa historiografia até o momento. São trabalhos de pes-
quisa dispersos no tempo, produzidos a partir da segunda metade do século XX, com diversidade 
temática e de abordagens significativas, mas sem uma reflexão que os conjuguem e apresentem 
como resultado de um movimento social expressivo.
Nesse sentido, o presente trabalho vai apontar alguns aspectos da história do movimento negro 
organizado no Rio Grande do Sul, de 1892 ao início dos anos 2000. As principais lideranças, as asso-
ciações mais longevas e as iniciativas mais significativas em termos de organização e representação 
política serão mapeadas a partir da leitura/interpretação de fontes de pesquisa como a imprensa 
negra e demais produções intelectuais de suas lideranças. Também nos deteremos no levantamen-
to temático de teses e dissertações sobre a história do negro, produzidas entre o final do século XX 
e a primeira década do século seguinte, procurando identificar as principais estratégias de luta e 
reivindicações. 
O movimento sócio-político da população negra gaúcha que se voltou à resolução de seus princi-
pais problemas, como: o acesso à educação, à informação e ao mercado de trabalho, o direito de 
entrar em lugares públicos, dentre outros, foi se constituindo a partir de 1892. Havia se passado 
quatro anos desde o 13 de maio quando os negros da capital criaram o primeiro jornal da imprensa 
negra no Estado (O Exemplo). Desde então, foi formada uma ampla rede de pessoas e instituições 
que se espraiou pelo Estado, e, na década de 1930 pelo país, e fundou seus órgãos de comunica-
ção e diversas associações sociais durante toda a república. Embora as estratégias de integração e 
combate ao racismo, bem como as lideranças e os interesses tenham se modificado ao longo do 
tempo, principalmente na década de 1970, todas as iniciativas visavam dirimir entraves à ascensão 
e integração social provenientes da discriminação e do preconceito racial advindos da escravidão. 
Os negros do Estado mais meridional do Brasil jamais ficaram de fora das principais questões na-
cionais, pelo contrário, foram pontas de lança de algumas das principais conquistas do movimento 
negro brasileiro, haja vista a consolidação, em 2003, do Dia Nacional da Consciência Negra e a Lei 
10.693, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo 
escolar.

Ana Flávia Magalhães Pinto (Universidade Estadual de Campinas)
•  A “Gazeta da Tarde” e as peculiaridades do abolicionismo de Ferreira de Menezes e José do 

Patrocínio
O advogado e jornalista José Ferreira de Menezes deu início à publicação da “Gazeta da Tarde”, na 
capital do Império, em 10 de julho de 1880. O projeto editorial desenvolvido ao longo da década 
teria como ponto central o combate à escravidão. Com a morte prematura de seu fundador, em ju-
nho do ano seguinte, o amigo José do Patrocínio deu continuidade à empreitada até 1887, quando 
fundou a “Cidade do Rio”. Sendo uma fonte indispensável para os estudos sobre o abolicionismo 
na corte, as abordagens sobre a “Gazeta da Tarde”, via de regra, se atêm à preocupação de seus edi-
tores com os problemas enfrentados por escravizados em busca de alforria e/ou tratamento digno. 
Ocorre, porém, que esse periódico foi também um espaço importante para a defesa da cidadania 
de livres e libertos, bem como veiculou muitos contrapontos ao “preconceito de cor” e ao “ódio de 
raça”, verificados tanto em argumentos pseudocientíficos quanto em episódios do cotidiano. Para 
além do esperado em relação ao desrespeito à lei antitráfico de 1831, suas páginas estão fartas de 
denúncias de escravização de livres e reescravização de libertos, crime previsto no Código Criminal 
da época. Os encaminhamentos dados a esses casos permitem entrever, ainda, o alcance da estrei-
ta articulação existente entre os abolicionistas negros Ferreira de Menezes, José do Patrocínio e Luiz 
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Gama, sujeitos que politizaram sua ascendência racial no fazer abolicionista. Afora isso, também 
são muitas as traduções de notícias internacionais e textos voltados a realçar trajetórias de sucesso 
de pessoas negras em diferentes países, no intuito de servir como inspiração à “população de cor” 
e criticar as barreiras raciais locais − recursos bastante utilizados em títulos da imprensa negra. A 
esse respeito, a tradução da segunda versão da autobiografia de Frederick Douglass (“My Bondage 
and My Freedom”, de 1855), encomendada por Patrocínio em 1883, se destaca pelo ineditismo e 
pela maneira como foi feita. A par dessas peculiaridades da “Gazeta da Tarde” e de seus editores, 
esta comunicação se volta a problematizar algumas interpretações vigentes sobre esses abolicio-
nistas negros e os abolicionismos dos anos 1880, com ênfase para o modo como o debate racial se 
fez presente.

Ricardo Tadeu Caires Silva (Faculdade Estadual de Educação Ciências Letras de Paranavaí)
• A sociedade libertadora bahiana e a campanha abolicionista na Bahia (1883-1888)

Este texto tem por objetivo discutir a atuação da Sociedade Libertadora Bahiana no processo de 
derrocada da escravidão na província da Bahia. Fundada no dia 8 de março de 1883 por um grupo 
de profissionais liberais, dentre os quais destacavam-se jornalistas, médicos e advogados - mas que 
também contemplava a presença de pessoas do povo e ex-escravos -, a Libertadora Bahiana foi 
responsável por uma série de ações em prol dos escravizados da província. Dentre elas podemos 
destacar a promoção de espetáculos e festivais abolicionistas; a moção de centenas de ações de 
liberdade; a promoção de fugas e acoitamento de cativos foragidos de seus senhores; a propaganda 
por meio da imprensa, etc. Liderada pelo major Pamphilo da Santa Cruz, jornalista, proprietário e 
redator chefe da Gazeta da Tarde, tinha neste periódico o mais combatente veículo de propaganda 
abolicionista da Bahia. Nele, colaboravam abolicionistas como Austricliano Coelho, Raymundo Bi-
zarria, Januário Martins, Marcolino José Dias e Eduardo Carigé – considerado pelos coevos o mais 
atuante e radical abolicionista baiano. Atuando principalmente em Salvador e no Recôncavo, a Li-
bertadora também estabeleceu conexões com vilas do interior e até com outras províncias visando 
a libertação de cativos. Dado o caráter subversivo de muitas de suas ações, defendo a existência no 
interior da mesma de uma rede da liberdade – a qual atuava clandestinamente no sentido incitar 
os escravos à rebeldia, acoitando-os e também fornecendo apoio jurídico para a moção de ações 
de liberdade contra seus senhores. O sucesso obtido pela Libertadora Bahiana na libertação dos 
escravizados tornou-a referência para aqueles que ainda viviam sob o jugo do cativeiro, e estimulou 
muitos destes a fugirem para a capital com vistas a tratar de suas liberdades.

Juliano Custódio Sobrinho (Universidade de São Paulo)
• Entre a delegacia e a Igreja Presbiteriana - a trajetória dos Pádua Dias no contexto da 

abolição (Minas Gerais, 1887)
A proposta de comunicação pretende discorrer sobre as ações de presbiterianos convertidos que 
assumiram a delegacia de Cabo Verde, nos últimos anos da escravidão, e que estiveram envolvidos 
numa trama de disputas políticas, interesses pessoais e ideias abolicionistas. A partir da pesquisa 
em jornais e documentos de polícia, levantada para doutoramento no Programa de História Social, 
da Universidade de São Paulo, procuramos problematizar esse enredo, tendo em vista tratar do 
panorama do processo da abolição em Minas gerais, especialemente para os anos de 1880-1888. 
Neste contexto, procuramos trazer à baila a participação de protestantes, que acusados de ser abo-
licionistas, procuraram defender sua integridade e interesses na maior instância policial da provín-
cia mineira, já que Antonio de Pádua Dias havia sido demitido do cargo de delegado da cidade, por 
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conta das acusações que pesaram contra ele e seu irmão, Francisco de Pádua Dias. Localizada no 
Sul de Minas, Cabo Verde foi rota das missões presbiterianas, que adentraram a província partindo 
das colônias norte-americanas do interior de São Paulo, formadas ao longo da segunda metade do 
século XIX. Além disso, o sul mineiro é apontado pela historiografia como uma das regiões com 
maior presença cativa de todo o Império na última década da escravidão, tendo a agropecuária 
como destaque produtivo, que absorvia uma expressiva parte dessa escravaria. Assim, no rastro 
dessas ações e trajetórias realizadas por esses agentes, pretendemos apresentar uma reflexão sobre 
as relações entre o protestantismo e o abolicionismo nos anos derradeiros da escravidão no Brasil.

Clícea Maria Augusto de Miranda
• Na contraluz da abolição americana: o olhar de intelectuais e abolicionistas brasileiros sobre 

o encaminhamento da emancipação no Brasil a partir da experiência dos Estados Unidos 
(1861-1888).
A mobilização em prol do fim do cativeiro consumou a abolição no mundo atlântico ao longo do 
século XIX. A abolição da escravidão em todo o território dos Estados Unidos (1863) por meio a 
uma guerra civil iniciada em 1861 polarizou aquele país e ecoou nos últimos rincões do cativeiro 
nas Américas. Restava ao império do Brasil e a colônia espanhola de Cuba colocar um fim aquela 
forma de trabalho já considerada incompatível com o mundo civilizado. A abolição imediata e 
sem indenizações e por meio de uma guerra civil nos Estados Unidos obrigou parte da sociedade 
brasileira a responder sobre a questão servil de maneira mais efetiva.
Entretanto, a forma com a qual o Brasil vinha tratando esta questão revela que havia uma tendên-
cia a um encaminhamento gradual e sem conflitos do processo abolicionista. Deste modo, se por 
um lado a abolição da escravidão americana levantava a urgência quanto ao destino da escravidão, 
por outro deixava latente a intenção de que a mesma fosse realizada de forma progressiva e lenta. 
Os olhares de abolicionistas, intelectuais, juristas e quadros da política imperial entre as décadas de 
1860 e 1880 sobre o destino da escravidão, como Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro por exem-
plo, parecem demonstrar que eles atentaram para os desdobramentos da guerra e do pós abolição 
nos Estados Unidos, mas também fizerem deste evento um contraposto ao desenrolar do processo 
de emancipação no Brasil.

Renata Ribeiro Francisco
• Por talentos e virtudes: trajetórias maçônicas de negros abolicionistas

Quando pensamos em inserção social de mulatos livres e libertos no tempo do Império pensamos 
rapidamente em arranjos de apadrinhamento ou casamentos de conveniências. Não é preciso um 
estudo muito apurado para encontramos alguns exemplos desse modelo de sobrevivência social. 
Luiz Gama, a saber, nunca negou em sua trajetória ter sido favorecido por uma rede de apadrinha-
mento, assim como também ocorreu com José Carlos do Patrocínio. A sobrevivência social de mu-
latos dependeu do estabelecimento de apadrinhamentos, que os habilitava a circularem em certos 
espaços. Mas, mesmo se valendo de tais arranjos sociais, que pareciam ser eficientes, observamos 
que a entrada efetiva da maçonaria no Brasil no início do século XIX, colaborou em certo sentido 
para a modernização dessas relações. As possibilidades vislumbradas pela maçonaria logo exerce-
riam atração sobre nossos mulatos Francisco Gê Acaiaba Brandão de Montezuma (1794-1870), 
Joaquim Saldanha Marinho (1816-1895), José Ferreira de Meneses (184?-1881), Luiz Gama (1830-
1882), José do Patrocínio, Eutíquio Pereira da Rocha (1820-1880) e tantos outros. O fato é que 
para esses mulatos constantemente preocupados em estarem na vanguarda das novas correntes 
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de pensamento, tais como o republicanismo, anticlericalismo e o abolicionismo, de inspiração eu-
ropeia e norte-americana, a maçonaria serviu como esteio as suas ambições e bandeiras políticas.

Kleber Antonio de Oliveira Amancio (USP)
• Cor, classe e protagonismo em Arthur Timotheo da Costa

O que aconteceu com a população negra brasileira no período pós-abolição? Essa pergunta vem 
sendo repetida por historiadores, sociólogos e antropólogos desde a década de 1950; estudos a 
respeito do racismo (seja aquele praticado quotidianamente ou a aplicação de politicas públicas 
específicas), das relações raciais, das representações ficcionais (por meio da literatura ou das artes 
visuais), das dificuldades que esses encontraram (m) para alcançar melhores colocações sociais 
ou ainda dos movimentos sociais que visavam combater as práticas discriminatórias – têm sido o 
principal foco de dissertações e teses; a proposta que aqui se desenha debruça-se acerca de um mi-
crocosmo específico a fim de alcançar questões de maior monta. Minha proposta consiste em in-
vestigar como o tema das relações raciais aparece na obra produzida pelo pintor Arthur Timotheo 
da Costa (1882-1922). Negro, carioca e oriundo de uma família de poucos recursos financeiros, fora 
um dos mais promissores pintores de sua geração. Para além de sua riquíssima biografia, minha 
proposta para essa apresentação consiste em analisar algumas de suas telas que comtemplem esse 
tópico, e a partir daí edificar uma interpretação fundamentada no

Marília Bueno de Araújo Ariza (Universidade de São Paulo)
• Mães e filhos: escravidão, emancipação e trabalho na cidade de São Paula na segunda 

metade do século XIX
O encaminhamento do trabalho servil foi peça central na articulação do longo processo de eman-
cipação gradual no XIX, interferindo profundamente nas experiências de liberdade vividas por 
egressos da escravidão, acompanhando e fomentando a formação de uma ampla reserva de mão 
de obra dependente ao longo do século. Este processo, fundado na indenização de senhores e na 
reprodução de vínculos de dependência, promoveu a entrada vacilante de homens e mulheres sa-
ídos do cativeiro no mundo da liberdade. Deste modo, não apenas a saída formal da escravização 
mas principalmente o ingresso nos quadros de uma liberdade precária no pós-emancipação defi-
niram experiências e possibilidades reais de “tornar-se livre”. Conformando um amplo conjunto de 
trabalhadores pauperizados, libertos viam-se engajados em arranjos de trabalho que conservavam 
dinâmicas de exploração e subalternização originadas na escravidão e limitavam sua emancipação 
de fato. 
A família escrava e egressa da escravidão esteve no centro das políticas de encaminhamento do 
trabalho servil delineadas ao longo do processo de emancipação, e o objetivo desta comunicação 
é debater os impactos destas políticas sobre mães libertas e seus filhos na cidade de São Paulo na 
segunda metade do século XIX. Em primeiro lugar, pretende-se discutir a criação de uma reserva de 
mão de obra barata, disponível, disciplinada e tutelada por meio do recrutamento do trabalho de 
menores empobrecidos egressos ou descendentes da escravidão. Longamente estabelecida desde 
a Colônia, a prática ganhou sob o Império o suporte do Juízo de Órfãos e da própria lei do Ventre 
Livre, integrando plenamente menores libertos, filhos de libertas ou ingênuos à agenda das trans-
formações do trabalho escravo sob a emancipação. 
Outra face destes mecanismos de arregimentação da mão de obra de menores de idade que se 
pretende discutir é o afastamento forçado de mães libertas e seus filhos. Alocadas em postos de 
trabalho precarizado, empobrecidas e cerceadas em sua autonomia, estas mulheres eram frequen-
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temente forçadas pela miséria a abrir mão de seus filhos em nome da sobrevivência. Poderiam 
também ser judicialmente afastadas de filhos consignados a tutelas ou soldadas, recorrendo mui-
tas vezes ao Juízo de Órfãos para reaver sua guarda. Sustentando as políticas de trabalho compul-
sório de menores e o fracionamento de laços familiares, emergiam na segunda metade do século 
discursos sobre maternidade e educação que afirmavam a inaptidão de mulheres libertas para a o 
exercício das virtudes maternas e a criação de trabalhadores morigerados.

Lorena Féres da Silva Telles (Universidade de São Paulo)
• Mulheres escravas, maternidade e medicina no Rio de Janeiro, século XIX

Através da pesquisa de ampla gama de documentos, pretendemos investigar as experiências e ten-
sões sociais experimentadas por escravas domésticas amas de leite no Brasil oitocentista: forma de 
escravização que recaía exclusivamente sobre as mulheres no ambiente doméstico, o aleitamento 
obrigatório implicava, sob a perspectiva das escravas, na apropriação de seus corpos como nutrizes 
e nas experiências da maternidade sob a escravidão. O período situado entre 1830 e 1888 encerrou 
um amplo processo de mudanças no tocante às relações escravistas, marcadas, ao longo do século, 
pela emergência dos discursos médicos sanitaristas na década de 1830, pelo fim do tráfico intercon-
tinental, pela política emancipacionista e o amplo processo de libertações, que provocaram o lento 
declínio da posse de escravos domésticos a partir de 1850. Relativas ao último século da vigência 
da escravidão no Brasil, entre 1830 e 1888, as teses de medicina sobre as quais nos debruçaremos 
refletem os conflitos que permearam as relações escravistas no interior das famílias proprietárias 
no período de desagregação do regime, que cobre a emergência dos discursos médicos sanitaristas 
acerca da amamentação e da puericultura até a Lei Áurea, no Rio de Janeiro. Iremos abordar as 
práticas sociais a respeito da amamentação, da parturição e do cuidado de crianças livres e cativas, 
atentando para as tensões decorrentes da penetração dos discursos médicos modernizadores no 
ambiente doméstico escravista no processo de desagregação da escravidão urbana e doméstica, 
avaliando-se, neste processo, os papéis desempenhados pelas amas, objeto de destaque nas teses 
da medicina oitocentista que versaram sobre o aleitamento materno e a higiene infantil.

Paulo Roberto Staudt Moreira (Universidade do vale do Rio dos Sinos)
• “Ele réu é pobre e negro, mas não se vende por dinheiro”: Alforria, trabalho, irmandades e a 

arte da resistência (Cachoeira, RS, 1813/1860)
A comunicação analisa a trajetória de um escravo crioulo, nascido e criado em um mundo rural 
fronteiriço, localizando-o na interdependência de suas relações com a família senhorial, a comu-
nidade negra local e os devotos de sua irmandade. Este sujeito chamava-se Manoel Domingues 
Ramos, alcunhado de Manoel Pequeno, trabalhador de roça e campo e casado na Igreja Católica 
com a preta forra Rita Maria da Conceição. Em 08.09.1860, o liberto Manoel Pequeno exercia o seu 
direito de voto na Igreja Matriz da cidade da Cachoeira (RS) quando foi incriminado no assassinato 
do Comendador Antônio Vicente da Fontoura, ex-liderança da guerra civil farroupilha e um dos 
líderes da facção Luzias. A consistente peça judiciária criada para investigar este crime é o nosso 
observatório privilegiado, ao qual somamos diversas outras fontes, como registros eclesiásticos, 
inventários, documentos administrativos e privados, etc. Manoel Pequeno recebeu os Santos Óle-
os em 18.10.1813, na Igreja de N. Sra. da Conceição da Cachoeira (mesmo local onde anos depois 
assassinaria o Comendador Fontoura), filho natural de Eufrásia, escrava do fazendeiro José Pereira 
Fortes. Ou seja, Manoel era cria da casa do fazendeiro José Pereira Fortes, sendo que com o seu fale-
cimento em 14.10.1849, foi legado ao seu filho, o Coronel Hilário Pereira Fortes. Entre os 16 cativos 
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arrolados temos a mãe de Manoel, Eufrázia, com 55 anos e trabalhando de cozinheira na casa se-
nhorial e Rita (sua futura esposa e atual amásia), com 36 anos. Manoel foi inventariado por apenas 
400$ réis, “por ser doente e achacado de pleuris” e como ele já ocupasse uma posição privilegiada 
naquela hierarquia de senzala vendeu alguns cavalos e gados que adquirira com seu trabalho aos 
domingos e dias santos e conseguiu o restante dos recursos com uma subscrição que fez entre 
os vizinhos, obtendo a sua alforria. Manoel e Rita casaram na Matriz de N. Sra. da Conceição da 
Cachoeira em 14 de fevereiro de 1860, apadrinhados por Adão Pereira Fortes e Iziquiel da Cunha. 
Adão era conhecido de Manoel e Rita, com os quais convivera na fazenda dos Pereira Fortes, sendo 
todos ex-escravos daqueles mesmos senhores. Já Iziquiel era uma figura de destaque da comunida-
de negra local, principalmente entre os devotos de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Este 
africano forro, carpinteiro de respeito, pode ser encontrado reincidentemente nas atas eleitorais 
daquela irmandade ocupando cargos diversos. Ou seja, trata-se da análise de um caso individual, 
que nos serve de pretexto para a compreensão das plurais experiências de um negro liberto e das 
pessoas com as quais coexistia, tomando como perspectiva a “autonomia relativa dos planos e 
ações individuais” (N. Elias).

Antonio Alexandre Isidio Cardoso (Universidade de São Paulo)
• Sobre escravos e regatões: sociabilidades, conflitos e alianças complexas no território 

amazônico oitocentista.
O presente trabalho tem o objetivo de analisar algumas dimensões das relações entre regatões e 
escravos no território amazônico oitocentista. Para tanto, far-se-á necessário inquirir os mascates 
fluviais em seus longos giros comerciais, ocasiões em que trocavam quinquilharias por drogas da 
floresta com diversos agentes, incluindo escravos fugidos. Serão discutidas algumas referências so-
bre os mocambos amazônicos, comunidades ilegais que nutriam estreitas relações com tais moda-
lidade de comércio, muitas vezes mercadejando seus excedentes de gêneros extrativistas e agríco-
las com os regatões. Considerando o advento da frente de expansão rumo aos altos rios pós-1850, 
também serão problematizadas as recorrentes suspeitas sobre o transporte ilegal de escravos, que 
muitas vezes compunham a tripulação das pequenas embarcações de regateio na subida dos rios. 
É importante considerar que em meio à infindável rede de rios e canais amazônicos os escravos 
vislumbravam no contato com os regatões possibilidades de agenciar fugas e negócios. A tessi-
tura desses enredos era atravessada por desafios de alteridade e rusgas que extrapolavam tratos 
eminentemente econômicos, ajudando a incrementar o que definimos como alianças complexas. 
Nesse sentido, escravos e regatões abriam tensos canais de diálogo aproveitando seus conhecimen-
tos sobre a natureza e a sociedade para burlar as tentativas de controle de senhores e autoridades. 
Fontes oficiais, policiais e periódicos guardam alguns indícios dessa trama, e serão analisadas como 
meio de discuti-la. Por fim, é preciso salientar que para além de mascates fluviais e cativos a referida 
problemática atingia uma variada gama de atores sociais, como desertores e índios, que nos forne-
cem ainda mais pistas para o entendimento das intricadas composições relacionais da sociedade 
amazônica oitocentista.

Lucimar Felisberto dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• Trabalhadores e configurações urbanas: territórios e comunidades étnicas e os mundos do 

trabalho no Rio de Janeiro – 1880 – 1920.
Um persistente interesse nos significados étnicos e culturais constituidores do processo de confor-
mação de um “mercado de trabalho” no ambiente urbano de uma cidade cuja sociedade encon-
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trava-se em processo de desescravização fundamenta o trabalho a que esse resumo se refere. De 
modo que o objetivo da comunicação é a abordagem de específicas lutas cotidianas de trabalha-
dores africanos e daqueles seus descendentes, fundamentalmente aquelas que tiveram o sentido o 
uso dos espaços urbanos da cidade do Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX e o alvo-
recer do XX. Tanto as que se travou pela defesa do direito de nele residirem quanto ao de nele tirar 
seu sustento e o de sua família. A idéia é oferecer novas interpretações dos sentidos e das simbo-
logias das operações urbanísticas que tiveram lugar na cidade no período. Analisando mudanças 
e permanências nas relações sociais nos mundos do trabalho, pretende-se demonstrar o impacto 
dessas no cotidiano daqueles que optaram por permanecer na cidade, não obstante segregadoras 
políticas públicas e ações policialescas. Foram avaliadas séries documentais – mapas arquiteturais, 
urbanísticos e topográficos, periódicos, narrativas de intelectuais (jornalistas), censos demográfi-
cos, documentação policial e relatos de vida – que permitiram entender específicas dimensões da 
dinâmica dos “planos de melhoramentos” que ditavam novos usos para os espaços urbanos flu-
minenses. Sendo objetivo do trabalho de pós-doutoramento analisar, sob outras lentes e fontes, o 
movimento de (re) apropriação dos espaços urbanos por trabalhadores urbanos, destacadamente 
os africanos e os afro-descendentes libertos e, também, processos de formação de territórios ou 
comunidades étnicos de trabalhadores no Rio na virada do século. A idéia é sugerir uma reflexão 
mais ampla sobre aspectos das mudanças arquiteturais na cidade, incluindo as agencias de especí-
ficos agentes sociais, as soluções por eles encontradas para permanecerem no perímetro urbano da 
cidade durante e após as obras de melhoramento tendo em vista a diversificação da produção, as 
demandas por novos perfis de trabalhadores e o modo que as mesmas produziam novas funções 
para a cidade. Deu-se particular atenção às transformações que ocorriam na parte comercial da 
cidade: o quadrilátero compreendido pelo Largo do Paço, o Largo de São Francisco, os Morros da 
Conceição e do São Bento e o Morro do Castelo.

Celeste Silva Ferreira (IFMA ALCÂNTARA)
• “Classificar para melhor conhecer?” Uma análise dos trabalhos das juntas classificadoras na 

Província do Maranhão (1872-1888)
Nas últimas décadas vários trabalhos tem buscado através dos documentos gerados pelas Juntas 
de Classificação, conhecer a dinâmica do período pré-abolicionista nas distintas realidades das 
Províncias. As Juntas de Classificação geraram relatórios, mapas, correspondências que têm sido 
utilizados com mais frequência em trabalhos sobre demografia escrava. A lei de 1871, conhecida 
como Lei do Ventre Livre estabeleceu uma dupla determinação: matrícula de todos os escravos 
das províncias, e classificação daqueles que estivessem aptos a serem libertados pelo Fundo de 
Emancipação dos escravos, fundo de caráter indenizatório, visava “proteger” a classe senhorial de 
possíveis prejuízos causados pela abolição de caráter gradual implementado pelo Estado imperial. 
Diante dessa premissa, e com base na leitura de Foucault, pensamos a realização de tal empreita-
da como um grande processo de engenharia social e controle de sujeitos a partir de uma série de 
considerações que geraram uma conotação “positiva” para aqueles escravos que possuíam família 
e pecúlio ― tendo em vista que estes eram “escolhidos” em primazia em relação aos que não pos-
suíam, de acordo com o texto da referida Lei. Na província do Maranhão, encontramos diversos 
mapas gerados pela Junta que revelam que os escravos da região do Itapecuru, foram escolhidos 
em razão da existência de seu pecúlio. Na Capital, embora muitos tenham sido matriculados e 
classificados, poucos foram efetivamente libertos, entretanto, é possível traçar um quadro ainda 
que rudimentar, da composição escrava nesta Província.
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Flaviane Ribeiro Nascimento (Instituto De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA)
• O horizonte da liberdade e a permanência de escravidão – Bahia, final do século dezenove.

Nos últimos anos da escravidão no Brasil foram implementados uma série de dispositivos de liber-
tação que compunham a política de emancipação praticada pelo Estado Imperial. Alguns desses 
dispositivos impactaram diretamente na política, mas também na prática de alforria dos cativos 
ao criar e atualizar instrumentos de libertar, notadamente a partir de 1871, com a Lei 2.040, de 28 
de setembro. Pretendo, pois, uma narrativa acerca da qualidade da liberdade, ou de outro modo, 
da condição de liberdade desses não-escravos a partir de alguns desses instrumentos, quais sejam: 
cartas de alforria condicional, contratos de prestação de serviços e ações de liberdade. Esses meios 
de libertação reduziam mulheres e homens à condição de libertando, uma situação pantanosa e 
difusa entre escravidão e liberdade que implicou noções de trabalho escravo e trabalho livre. A 
comunicação proposta aponta para uma contribuição com os debates acerca da realização da 
liberdade durante a vigência do escravismo, a partir de expectativas e experiência protagonizadas 
na província da Bahia, nos anos finais da escravidão.

Petronio Jose Domingues (Universidade Federal de Sergipe -UFS)
• O futebol no meio afro-paulista nas primeiras décadas do século XX

O Clube Atlético Brasil era um time de futebol formado exclusivamente por jogadores negros! 
Surpreendentemente, ele não constituía um caso isolado. O Sul Africano, o São Geraldo, o Aliança, 
o Onze Galos Pretos, o Vitória Paulista, os Cravos Vermelhos, os Marujos Paulistas e muitas outras 
equipes emergiram em São Paulo com a proposta de reunir os “pretos” e “mulatos” para a prática 
do “esporte bretão”. Mas como surgiram as equipes dos afro-paulistas? Como elas se organizavam e 
atuavam no espaço público? Quais eram suas retóricas, suas motivações e seus ideais? Quem com-
punha seus plantéis? São várias as perguntas e poucas as respostas disponíveis para o assunto da 
presente comunicação: o futebol entre os “homens de cor” na terra dos bandeirantes nas primeiras 
décadas do século XX.

Melina Kleinert Perussatto (UFRGS)
• “Em busca do pão intelectual”: significados, lutas e tensões em torno da instrução em Porto 

Alegre no pós-emancipação
No contexto emancipacionista, a instrução foi vista por parlamentares, intelectuais e proprietários 
como uma via para preparar o negro para a vida em liberdade. Desejava-se, especialmente, uma 
escolarização voltada ao trabalho, preservando as hierarquias escravistas. No Rio Grande do Sul, o 
veto à frequência dos negros nas escolas, presente desde 1837, foi retirado apenas em 1881 – ano 
em que entrou em vigor no país a reforma eleitoral que proibiu os analfabetos de se alistarem –, 
sem prever, contudo, formas de inclusão. Nesse contexto, inúmeros sujeitos manifestaram suas 
opiniões e propostas e aquelas presentes na imprensa negra viabilizam a apreensão das deman-
das, ações e relações de seus membros com o Estado e a sociedade. Em Porto Alegre, “homens 
de cor” nascidos livres e que possuíam vida associativa desde os tempos da escravidão, fundaram 
em 1892 o jornal O Exemplo que circulou até 1930. Ao longo desse período, seus objetivos foram 
mantidos: defender a “nossa classe” e aprimorar os “nossos medíocres conhecimentos”, eviden-
ciando a centralidade da instrução que, aliás, também estava no cerne da ideologia positivista do 
PRR, partido que governou o Estado durante boa parte do período de circulação do jornal. Porém, 
era frequente a publicação de denúncias de discriminação nas escolas públicas. Assim, se no co-
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meço os redatores reivindicavam suas demandas de acordo com a Constituição republicana que 
previa a igualdade e a cidadania a todos os brasileiros, diante das delimitações de seus espaços 
de atuação impostas pelo Estado, passaram a estimular os grupos negros a criarem ambientes 
instrutivos, elaborando, inclusive, a proposta de criação de uma escola noturna. Propõe-se, nesse 
sentido, apresentar a análise dos significados da instrução e as lutas e tensões na “busca pelo pão 
intelectual” por meio do hebdomadário e de seus redatores. Por tratar-se de um contexto marcado 
por processos de emancipação, espera-se contribuir com esse campo de estudos ao se investigar 
aspectos concernentes à construção da liberdade nas Américas. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
os pensadores negros Booker T. Washington e W.E.B. Du Bois possuíam diferentes olhares acerca 
do tipo de instrução a ser destinada aos negros, em Buenos Aires jornalistas negros discordavam 
sobre a criação de escolas exclusivas para seus pares e em Porto Alegre Espiridião Calisto e Miguel 
Cardoso debateram acerca do papel da instrução. A pluralidade de opiniões pode ser entendida 
como reflexo das múltiplas experiências existentes entre os sujeitos e grupos negros que, de modo 
geral, viam na instrução uma estratégia de combate ao racismo, de participação na construção da 
nação, de efetivação da igualdade e da cidadania, de ascensão social e de melhoria nas relações de 
trabalho.

Elio Chaves Flores (Universidade Federal da Paraíba), Solange Pereira da Rocha (UFPB/DH/
CCHLA)
• Trajetórias comparadas de homens negros de letras na Paraíba: trabalho, mobilidade e redes 

de sociabilidade (1871-1930)
Esta comunicação tem o propósito de apresentar resultados de estudos sobre experiências ne-
gras na Paraíba no período que vai do início das “décadas abolicionistas” (1871-1888) ao primeiro 
meio século de República que, na visada da corrente historiográfica “história social”, foi designado 
como o enigmático período Pós-Abolição. Nessa comunicação, pretende-se discutir as trajetórias 
históricas de três homens negros: um integrante das elites imperiais, Manuel Pedro Cardoso Viei-
ra, (1848-1880), que ocupou importantes cargos na sociedade paraibana; outro, Eliseu Elias César, 
(1871-1921), conseguiu ascender socialmente e exerceu atividades variadas, passando de tipógrafo 
a jornalista e advogado no período republicano, atuando na consolidação da Primeira República 
brasileira; e, por fim, o terceiro, Perilo D’Oliveira (1898-1930), poeta e ator, viveu sua arte mais 
intensa na “década modernista” (1917-1928) e foi considerado componente da primeira geração 
modernista na Paraíba. Com a narração das trajetórias de indivíduos singulares, mas colocadas em 
perspectiva, pretendemos analisá-los não como heróis, mas como sujeitos sociais complexos que 
desempenharam papéis relevantes na cena histórica, ampliando, assim, nossos conhecimentos e 
possibilitando a valorização da diversidade étnica e cultural de indivíduos presentes no contexto 
brasileiro e, assim, contribuir para uma nova visão historiográfica sobre o passado, como o prota-
gonismo de intelectuais negros, homens que se apropriaram das “artes de dizer” pela escrita, coisas 
que lhes eram sistematicamente negadas pela sociedade oitocentista e pelos códigos racializados 
da cultura política republicana. Para estudar esse período, a metodologia da micro-história, com 
viés comparatista, é um caminho interessante, pois permite recuperar a experiência vivida e retirar 
da obscuridade e do silenciamento sujeitos singulares. Como sabemos, no campo da história, bio-
grafar a experiência de indivíduos, com uso adensado de fontes, permite aprofundar o olhar histo-
riográfico àqueles “ocultados pela história geral” e etnocêntrica, recuperando histórias de “sujeitos 
negros” que viveram no Brasil e atravessaram um século no outro (1871-1930).
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109. Pesquisa histórica e relevância social da historiografia: interesse, continuidade e 
responsabilidade como problemas para o historiador do século 21
Coordenação: Estevão Chaves de Rezende Martins e Sérgio da Mata

Resumo: As questões do papel do historiador na vida social contemporânea e da relevância da 
historiografia no tempo presente põem-se com insistência renovada nos últimos dez anos. A nar-
rativa histórica parece dever responder tanto às perguntas sobre como o passado foi para que o 
presente se tenha tornado o que é como às indagações de como a consciência histórica, afinal, 
pode constituir identidades, explicar realidades sociais, econômicas, políticas culturais, produzir 
coerência e consistência no tecido social e na interlocução ou convivência entre indivíduos, grupos, 
países, organizações.
Justificativa: Os espaços tradicionais ocupados pela história (ensino, formação de pesquisadores, 
pesquisa em arquivos, museus e em outros repositórios de fontes, narrativa instituidora de sentido) 
estão atravessados por interesses, nem sempre convergentes, amiúde concorrentes, quando não 
conflitantes. Terá a historiografia resposta a tudo? Deve a história funcionar como uma nova versão 
do tribunal da razão, ajuizando intenções, valores, comportamentos, situações, atores, expectati-
vas e esperanças? Como a historiografia se relaciona com outras especialidades das ciências sociais, 
que pretendem ‘julgar’? A metodização da pesquisa confere à historiografia estatuto próprio a 
assumir papel destacado na sociedade? Fundamentos teóricos do pensamento histórico e rigor 
metódico abrem à história formas de inserção no espaço público com certa autoridade. Que tipo 
de legitimidade reflexiva e crítica a história possui? A narrativa historiográfica deve investir-se do 
papel de mediadora entre memórias e testemunhos, entre o uso do tempo a serviço de interesses e 
o interesse racional pela verdade, pertinência, adequação de argumentos explicativos da realidade 
experimentada ontem e de sua vivência hoje? O uso da história fica reservado ao limitado grupo 
dos especialistas ou é um bem coletivo? Quanto o pensamento histórico seria tributário do con-
texto grupal, local, regional, nacional? Interesse, tradição, responsabilidade: três categorias aplicá-
veis ao impulso que leva ao discurso historiográfico e à fonte que o nutre. Esta tríade cobre o amplo 
leque das formas de produzir e pensar a historiografia. Interesse: esse conceito encerra o elemento 
ativo que correlaciona o horizonte de expectativa do observador com mundos passados. Confor-
me definirmos o interesse em jogo, a história ganha feição diferente. O passado carece da relação 
conosco, de nossa sintonia, de nosso interesse. A história também se dá mesmo sem nossa interve-
niência. Para nosso saber, a tradição é decisiva – um trazer intencional de ontem para hoje. Instituir 
a memória – é ai que tudo começa. Coletar e preservar são atividades humanas fundamentais, sem 
as quais a profissão do historiador não existiria. Ao escolher, analisar, criticar, sistematizar, avaliar, 
o historiador não atua apenas por força de uma perspectiva individualíssima. Ele se orienta pelo 
apreensível, pelo que lhe é trazido (documento, monumento, vestígio). Identificar, circunscrever, 
analisar, contextualizar, comparar, projetar: estratégias do pensamento histórico, sem as quais não 
se entende o que significa ter sido, ser e vir a ser, concreta, empiricamente. Responsabilidade: no 
século XIX, momento que a profissionalização dos historiadores coincide, em inúmeras sociedades, 
com a formação do Estado nacional, não parecia haver dúvidas quanto à centralidade do historia-
dor enquanto baliza orientadora em processos de tomada de decisão. A política era bem mais que 
o tema central na investigação do passado, ela era também uma atividade concreta para muitos 
dos grandes historiadores dentro e fora do continente europeu. Com o advento do século XX e a 
gradativa “sublimação da política”, os historiadores, com raras exceções, se refugiam em suas cáte-
dras. Reduziu-se a política à condição de objeto. Desde a última década do século XX, avoluma-se 
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a discussão sobre o papel público não apenas da história, mas também daqueles que a escrevem. 
A tendência à judicialização do passado e ‘as leis da memória’ demandam uma nova atitude ante a 
chamada “política da memória” e uma discussão aprofundada de tais problemas. É possível mobi-
lizar conceitos morais - como é o caso do conceito de responsabilidade - sem cair na tentação da 
moralização? Debate-se a especificidade do discurso histórico nos tempos atuais e sua relevância 
social e cultural em meio à vertiginosa diversidade de opções interpretativas quanto à ação huma-
na: a historiografia como função de convergência da reflexão sobre origem, orientação, significado 
e finalidade do pensamento histórico.

 Luiz Fernando Castelo Branco Rebello Horta
• A construção da Identidade Européia no Pós II Guerra: Os discursos da destruição e da 

reconstrução
A Identidade Européia foi reconstruída no pós II Guerra. Não que antes ela existisse como de-
limitação objetiva e normartiva, mas não era possível desfazer-se de anos de história europeia 
(suas memórias, construções identitárias e mesmo seus revanchismos e cismas) e essa memória 
constituía uma identidade para tanto. Com o fim da segunda Guerra e as mudanças ocorridas no 
mundo (para além das européias) três grandes mudanças precisavam serem operadas no âmbito 
da Europa para que se assegurasse o planejamento político de luta contra o comunismo: (1) era 
necessário uma Europa Unida e livre das rusgas e cizânias históricos que haviam provocado (ou 
contribuído muito) para duas guerras, (2) era necessário a reconstrução de uma Europa livre da 
possibilidade de reavivamento das ideologias nazi-fascistas e (3) era necessária a criação de uma 
clivagem sócio-política, cultural e econômica o mais profunda possível que pudesse diferenciar 
os espaços a serem ocupados pelos “blocos” da Guerra Fria. Em resumo era necessário criar uma 
Europa Oriental cuja identidade fosse tão diferente da Europa Ocidental que não restasse dúvi-
das sobre a racionalidade da divisão, não restasse sequelas morais pelo trauma da divisão e não 
restasse dúvidas sobre a necessidade política de tal divisão. Essa tarefa se deu pela criação de dois 
grupos de discursos que se assentavam parte na memória da guerra e parte nos projetos políticos 
(sobretudo anglófonos) do mundo pós segunda Guerra. O primeiro grupo de discursos é o da 
“destruição da Europa” durante a segunda Guerra. Tal discurso tinha como característica ater-se à 
Europa Ocidental, a destruição que “importava” e, ao mesmo tempo que fornece bases imagéticas 
para o processo de pertencimento a essa nova Europa, abre caminho para a criação da ideia de 
ajuda necessária dos EUA, sobretudo com o plano Marshall. O segundo grupo de ideias dá conta 
da “reconstrução” dessa Europa. Esta reconstrução deveria se dar sob os moldes do livre mercado, 
da aceitação das instituições econômicas e sociais americanas e, sobretudo, pela aceitação pací-
fica do ocaso da Europa como agentes primários da política e economia mundiais. Esse segundo 
discurso se construiu através da bipolaridade política, do medo histórico das invasões “bárbaras” 
à Europa civilizada e da exacerbação do discurso da distinção entre Europa Oriental e Ocidental. 
Cavando fundo na identidade da Europa a diferença entre Oriental e Ocidental vinha a solidificar 
os “valores” do Ocidente e a História e a construção dessa identidade, usadas abertamente para 
sustentarem o projeto político da Guerra Fria, foi a ferramenta fundamental para criação da União 
Européia. Para o bem e para o mal.

Alexandro Neundorf (PUC-PR)
• Analítica das fontes e síntese historiográfica: problemas e vieses da pesquisa histórica

Este trabalho tem por objetivo, em um primeiro momento, apresentar um panorama dos princi-
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pais problemas relacionados tanto à análise historiadora das fontes, quanto à própria síntese his-
toriográfica; em um segundo momento, pretende-se discussão específica envolvendo vieses que 
podem interferir sobremaneira na prática do ofício, quais sejam, o chamado viés da confirmação 
(confirmation bias), o viés retrospectivo (hindsight bias) e o viés da publicação (publication bias). 
São vários os problemas analíticos a que o historiador precisa se confrontar em cada empreendi-
mento de pesquisa que realiza (e em cada uma de suas etapas). Desde o mais fundamental e recor-
rente erro anacrônico, até os indevidos – e igualmente recorrentes – problemas de superinterpre-
tação, de memória e de auto ilusão de isenção e neutralidade, temos atualmente novas e distintas 
dificuldades que podem comprometer significativamente um trabalho de pesquisa, tanto na aná-
lise e na escrita da história, como nos momentos anteriores à própria elaboração de um projeto e 
posteriores à publicação dos trabalhos. Novas e distintas dificuldades, pois os vieses cognitivos são 
objeto de estudos recentes em diferentes áreas como a psicologia, a economia e as neurociências, 
além de se apresentarem como uma infinidade de diferentes erros, tendências e desvios dos stan-
dards de racionalidade, na tomada de decisões e do bom julgamento. Comumente, já nos primei-
ros anos de formação, o historiador e mesmo o professor de história, se deparam com aquele que 
seria o principal erro que alguém com tal formação poderia incorrer: o anacronismo. Depois, com 
a continuidade da formação, novos problemas e erros são também apresentados e postos ao nosso 
horizonte de trabalho, tais como o da superinterpretação na análise das fontes, ou então os diver-
sos vieses de memória, presentes não apenas nos trabalhos que focam análise de fontes orais e da 
própria memória, como também atuantes na análise do historiador. Dos vieses cognitivos recen-
temente estudados, os que produzem os problemas mais evidentes para o trabalho do historiador 
são o viés da confirmação e o viés retrospectivo, além do viés da publicação que também produz 
efeitos indesejáveis sobre futuros pesquisadores, ou então, sobre objetos à serem pesquisados. A 
partir desse panorama, esperamos contribuir para esclarecer uma pequena região, ainda bastante 
tímida em termos de desenvolvimento e reflexão, do nosso ofício.

Arthur Oliveira Alfaix Assis (Universidade de Brasília)
• Arruinar uma boa história com demasiada pesquisa. Reflexões sobre uma disposição ética 

fundamental à historiografia
Historiadores escrevem histórias e histórias, como consta no famoso dito de Louis Mink, “não são 
vividas mas contadas”. Como são contadas as histórias, no entanto, é uma pergunta que, depois de 
mais de 40 anos de narrativismo na teoria da história, ainda não dispõe de uma resposta consensu-
al. Da aliança entre construtivismo e pós-modernismo resultou a tese de que narrativas históricas, 
querendo ou não, se encontram muito mais próximas do domínio da literatura de ficção do que do 
das ciências, sendo por isso contadas de uma maneira que é estruturalmente análoga à do mito e 
afeita a ideologias. Do outro lado, muitos historiadores partiram para a defesa da disciplina históri-
ca, frequentemente evocando os sucessos epistêmicos de séculos de aplicação do método crítico, 
numa injusta tentativa de passar por cima dos argumentos neo-céticos sem ter de levá-los muito 
a sério. A nenhum dos lados, todavia, ocorreu tentar discutir o tema “história e ficção” a partir de 
uma perspectiva ética. É precisamente essa a perspectiva estruturante deste paper, em que argu-
mentarei que uma óbvia singularidade da historiografia provêm do fato de que dos historiadores se 
espera que não mintam e que contem a verdade sobre que aconteceu no nosso mundo. 
Essa estrutura de expectativa pode ser irrealizável no que diz respeito à obtenção de verdades ab-
solutas sobre aspectos complexos do passado, mas isso não é suficiente para anular o seu efeito de 
condicionante das narrativas históricas. De um marqueteiro político, por exemplo, não podemos 
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esperar que não nos minta e dos artistas toleramos ou aplaudimos variadas formas de engodo. 
Quando possuem competência suficiente, romancistas, poetas épicos, contadores de causos, re-
pentistas, cidadãos comuns contam boas histórias, naturalmente tendo em conta um cálculo sobre 
a quem as histórias podem agradar e, sobretudo, desagradar, ou seja, sobre o contexto da recepção. 
Os historiadores, por seu turno, quando observam fielmente os mais recomendáveis padrões de in-
tegridade e responsabilidade do campo frequentemente deixam de contar boas histórias, porque 
no decorrer das suas pesquisas chegam à conclusão de que as mesmas contrariam as conclusões 
obtidas do estudo do material primário e secundário. Essa disposição para, se necessário, rejeitar 
e refutar boas histórias que sejam incredíveis, destituídas de fontes confiáveis, ou fabricadas para 
enganar a audiência não faz o menor sentido em grande parte da literatura de ficção. É, contudo, 
condição sine qua non para a escrita responsável da história, e revela o quanto, nesta, metodolo-
gia e ética estão indissociavelmente imbricadas. A apresentação procurará fornecer sustentação a 
essa tese a partir de análises dos aspectos éticos envolvidos em algumas narrativas históricas e não 
históricas.

Walkiria Oliveira Silva
• Bildung, história e identidade no Círculo de Stefan George.

Entender a relação entre a dimensão formativa da história mediante o conceito neohumanista de 
Bildung e sua importância na construção da identidade nacional na historiografia do Círculo de 
Stefan George constitui o objetivo principal desta apresentação. A partir da matriz disciplinar de 
Jörn Rüsen, questionamos de que maneira o conceito de Bildung torna-se mecanismo argumen-
tativo e explicativo para a concepção de conhecimento histórico vinculado ao Círculo de George. 
Neste sentido, Bildung constitui um conceito norteador para dar sentido às experiências históricas 
do passado e à viabilidade dos projetos de futuro que fundamentam a base de orientação para os 
homens do presente. Ao colocar em perspectiva histórica as ações humanas transformadas em 
experiências históricas a partir das carências de orientação do tempo presente, possibilitando a in-
terlocução com expectativas de futuro mediante a noção de continuidade, a história desempenha 
uma importante função na vida humana prática: a construção e manutenção das identidades indi-
viduais e coletivas. A partir disso, acreditamos que o Círculo de George buscou uma revalorização 
do valor pragmático da historiografia ao reativar a função formativa do passado, a qual, de acordo 
com Rüsen, tem por função dar aos indivíduos a capacidade para dar sentido à orientação cultural 
da vida humana prática, permitindo à subjetividade humana ser promotora da identidade indivi-
dual e coletiva. Ao colocar o conceito de Bildung em dupla via, ou seja, como conceito analítico do 
passado e como objetivo central da historiografia, o conceito torna-se referência normativa para 
a constituição da identidade alemã, pois ele determina a forma pela qual as experiências podem 
ser interpretadas a fim de orientar a vida prática do presente. O historiador assume portanto, uma 
função social e ética fundamental: garante e define a identidade nacional. Por tal razão, buscar en-
tender as conexões entre o conceito neohumanista de Bildung e a escrita historiográfica do Círculo 
de Stefan George é fundamental para compreender a concepção de história do Círculo de George 
e sua relevância social para a orientação cultural dos homens do presente.

Johnny Roberto Rosa (Universidade de São Paulo - USP)
• Do Esquecimento Institucionalizado ao Enfrentamento de seus Legados: anistia e 

responsabilidade histórica
No Brasil, a Lei de Anistia caracterizou-se por um modelo pragmático de conciliação de acordo 
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político ao direito de cidadania e ao restabelecimento do Estado de Direito. Modelo frustrado, 
contudo, ao assistir à omissão do dissenso e dos crimes e ao servir à impunidade (imunidade) dos 
integrantes do aparato de repressão. Evidencia-se, contudo, que seria precisamente neste compo-
nente de frustração, que discretas ações tem sido empreendidas em direção do enfrentamento dos 
legados da violência cometida pelo regime militar. Desta perspectiva, materializada na condição 
da declaração do próprio direito à reparação, à reintegração moral pública, bem como à discussão 
(representação) no plano histórico das ideias políticas silenciadas pelo arbítrio do Estado brasileiro, 
a anistia tem sustentado o reconhecimento de que o esquecimento não é desejável nem possível. 
Neste contexto, a discussão aqui proposta considera que na defesa institucionalizada por esta lem-
brança do trauma vitimizado, a história estaria conectada com as demandas da “justiça memorial” 
e da responsabilidade moral. Tal percurso nos leva a ponderar a emergência dos usos e compro-
missos da história com a democratização do poder e com a consolidação de uma sociedade mar-
cada pelos efeitos duradouros e permanentes dos traumas das injustiças perpetradas no passado. 
Não se trata aqui de um compromisso (dever) que alicerce uma “historiografia afirmativa”, que 
simplesmente subordina o passado aos projetos institucionais. Mas refere-se a uma tentativa de 
se estabelecer uma relação entre um trabalho de memória histórica crítica de experiências que 
não são facilmente incorporadas em narrativas construtivas e coerentes com as exigências de uma 
orientação prática – desejável – presente. Neste sentido, a história habilita-se como produtora de 
uma cultura política de responsabilização.

Sérgio da Mata (UFOP)
• Eticização da economia política histórica antes de Thomas Piketty: o caso Gustav Schmoller

Uma das figuras dominantes do campo intelectual alemão na passagem dos séculos XIX e XX, 
autor de inúmeras livros de história econômica, bem como de diversos estudos teórico-metodo-
lógicos, Gustav Schmoller somente há pouco tempo se tornou tema de investigação no Brasil. A 
importância de Schmoller na Alemanha de seu tempo estava longe de se limitar ao terreno da eco-
nomia política e da historiografia: este historiador da economia dispôs de grande influência sobre 
a política universitária à época de Guilherme II, além de ser uma das figuras de proa do chamado 
“socialismo de cátedra” alemão. Muito disso se deveu à sua ininterrupta militância na Associação 
para a Política Social, grupo de professores universitários e empresários de perfil reformista, inte-
ressados em prover o Estado prussiano de estudos sócio-econômicos e de propostas de políticas 
públicas em face da “questão social”. As reuniões preparatórias para a criação da Associação acon-
teceram na casa de Schmoller, que veio a se tornar seu primeiro presidente. Este grupo exercerá, 
inclusive, influência sobre Bismarck. A partir da análise da polêmica que opôs Schmoller ao histo-
riador Heinrich von Treitschke entre 1874 e 1875, buscaremos refutar a ideia, ainda hoje persistente 
em nossa comunidade profissional, segundo a qual a tradição historicista seria incondicionalmente 
conservadora. E que muitas das virtudes que reconhecemos numa obra como ‘O capital no século 
XXI’, de Thomas Piketty, têm em Schmoller um antecessor ilustre.

Denise Rollemberg (Universidade Federal Fluminense)
• Reflexões acerca da função educadora dos museus da Resistência na Europa

O trabalho a ser apresentado é parte da pesquisa que desenvolvo sobre museus e memoriais da 
Resistência ao nazismo, ao nazifascismo, à ocupação e à colaboração durante a Segunda Guerra 
Mundial. Estudo esses lugares de memória na França, na Itália, na Alemanha, nos Países Baixos e na 
Polônia. 
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Em meio à diversidade desses vários museus, é possível identificar um aspecto comum entre eles: 
a função pedagógica e educadora que assumem. Entre narrativas de memória e de história, os 
museus iniciam suas exposições, em geral, na crise do entre-guerras, situando a formação e o cresci-
mento dos movimentos e partidos fascistas e nazista, na Europa. O horror dos campos de concen-
tração e extermínio, bem como o continente devastado pela guerra e os sofrimentos infringidos 
à população são os pontos de chegada das narrativas. Ou melhor, as exposições são concluídas 
com salas dedicadas à valorização da democracia, da liberdade, do livre-arbítrio e do respeito às 
diversidades raciais, étnicas, políticas, religiosas, de gênero. Em alguns desses museus, há, ainda, a 
tentativa de associar a intolerância desse passado a questões de exclusões de todo tipo do presen-
te: imigração, desemprego, xenofobia, homofobia etc. 
Todos os museus disponibilizam visitas guiadas para as escolas, orientando os professores com 
material pedagógico visando à preparação da visita. A presença de crianças e jovens levados pelas 
escolas é notável. 
A apresentação pretende, assim, refletir sobre a responsabilidade educadora desses espaços de 
memória, inserindo o debate nos dilemas identitários dos museus históricos, sobretudo, daqueles 
dedicados a temáticas do tempo presente. Refiro-me aos embates entre: as suas funções informa-
tiva e comemorativa; o conhecimento histórico e a memória sacralizada; a crítica e a celebração; 
a parcialidade e a imparcialidade; as relações entre a violência histórica e a violência do presente.

Pedro Spinola Pereira Caldas (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• Uma crítica ao conceito da experiência traumática e as possibilidades de definição de um 

evento-limite: comentários sobre “É isto um homem?”, de Primo Levi
O que é um evento-limite? Nas discussões sobre teoria e historiografia do Holocausto, é comum 
denominá-lo “evento traumático”. Mas nem sempre se pergunta o que exatamente foi posto no 
limite. Sem dúvida, para os sobreviventes o Holocausto foi um evento traumático. Da mesma for-
ma, é um evento difícil de ser inscrito no processo histórico, representando, assim, uma ruptura. 
Mas isto não implica que tal ruptura deva ser fundamentalmente descrita e representada como 
traumática.
Este trabalho parte de desconfianças: a primeira está baseada na própria história do conceito de 
trauma, que, é bom sempre lembrar, não foi desenvolvido após o Holocausto. Em 1919, Sigmund 
Freud já apresenta uma teoria para enfrentar o problema concreto sobre como lidar os problemas 
psíquicos sofridos por aqueles que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Poderia ser dito que Freud 
estaria se limitando a um nível exclusivamente individual; mas vale lembrar que, em “O homem 
Moisés e a religião monoteísta”, ensaio de 1938, ele se esforçaria em traçar uma analogia entre o 
trauma individual e o coletivo.
A outra desconfiança foi reforçada pela pesquisa empírica, e foi despertada pelo livro de Anton 
Kaes sobre o cinema na República de Weimar. Usando o conceito freudiano de incômodo (Unhei-
mlichkeit) e reconstruindo com precisão o debate nas ciências psicológicas sobre a natureza orgâ-
nica ou inconsciente do trauma, Kaes mostra como os filmes elaboram a memória coletiva trau-
mática dos alemães após a derrota na Primeira Grande Guerra. Não é difícil imaginar, portanto, que 
o estudo do problema do trauma coletivo e da representação de experiências traumáticas em um 
âmbito cultural não começa em 1945, após o Holocausto. Foi feito, e com resultados excelentes, já 
pelos especialistas na cultura da memória após a Primeira Guerra.
Formulo a pergunta da seguinte maneira: admitindo – sobretudo por respeito pelas vítimas – que 
o Holocausto pode ser considerado como um evento-limite, uma crise civilizacional, que outro 
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índice utilizar, dadas as reservas acima expostas com relação à centralidade reivindicada para ex-
periência traumática? 
Como primeira etapa para comprovação da hipótese da pesquisa, a saber a experiência de traba-
lho nos campos de concentração, tal como descrita na obra do escritor italiano Primo Levi (1919-
1987), pretendo apresentar uma leitura de “É isto um homem?” (1947/1955), o primeiro dos livros 
nos quais Levi conta e elabora a sua passagem por Auschwitz. Nesta leitura, tentarei identificar as 
situações-limite lembradas e descritas por Levi, criando, assim, alguns subsídios para o futuro da 
investigação.

Pablo Spíndola
• Historiar pensamento

Este ensaio é uma proposta para historiar pensamentos, ou seja, estabelecê-los como documentos 
levando em consideração os debates propostos pela história, tentando compreendê-los dentro 
de uma historicidade. O intento é perceber as relações entre eles numa dada temporalidade, po-
rém não se trata de estudar o contexto em que estão inseridos para explicá-los e justificá-los, mas 
também não se quer com isso deixar prevalecer o pensamento em si mesmo. Nem pensamentos 
desencarnados, sem historicidade, nem uma contextualização que serve a tudo. O caminho a ser 
adotado por essa proposta é mais modesto, intenta-se perceber que não é possível um sem o 
outro. Porém há implicações para isso, estudar a temporalidade de um pensamento requer um 
diálogo maior com a filosofia que lhe possibilita uma visão mais abrangente do contexto histórico. 
Essa proposta deve levar em consideração as questões levantadas durante o trabalho de pesquisa, 
questões que o pesquisador leva ao seu objeto, assim como as que o objeto suscita ao pesquisador. 
Portanto não se trata de um modelo pronto e acabado a ser empregado numa pesquisa. Nem 
tampouco, uma forma de historiar inédita ou mesmo “novidadesca”, pelo contrário, existe uma 
longa tradição que lida com esse tipo de corpus documental. Áreas como ciência política, socio-
logia, linguística, teoria da história da arte, para citar algumas, têm trabalhos fundamentais para o 
desenvolvimento desse campo.

Priscilla Alves Peixoto (PROURB/FAU/UFRJ)
•  A construção de uma abordagem. Françoise Choay e seu horizonte historiográfico em 1970.

O presente trabalho centra-se em um texto, “História e Método em Urbanismo”, da historiadora do 
urbanismo Françoise Choay, publicado em uma edição temática da revista dos Annales, em 1970. 
Apesar de sua pouca circulação entre historiadores e, sobretudo, entre os urbanistas, tal texto foi 
citado por Michel de Certeau na composição de sua noção de operação historiográfica. Além dis-
so, se constitui um local privilegiado para se observar o quadro teórico e metodológico que Choay 
articulava no início dos anos 1970. Esse último, quase sempre latente em seus escritos de maior 
fôlego e circulação. Assim, com a reflexão que ora apresentamos, buscamos complexificar o enten-
dimento da proposta historiográfica dessa autora apontando o que ela opera e o que ela tenciona 
em relação ao campo epistemológico no qual se move.

Suseli Cristiane Alves Camilo (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)
• A Contribuição da Ciência da História na compreensão de políticas públicas educacionais: 

uma análise do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI)
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A presente comunicação tem por objetivo apresentar os resultados parciais de uma análise do 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 
Este programa está sendo estudado como uma etapa no contexto de reforma nas universidades 
federais brasileiras, pensada desde meados dos anos 1980 e implementada, sobretudo, ao longo 
dos governos FHC (1995-2002) e Lula (2003-2010). Na proposta do REUNI, a indução da inovação 
curricular nos cursos de graduação é considerada como o elemento de maior relevância do progra-
ma. Como exemplo, a proposta de implantação dos Bacharelados Interdisciplinares, objetivando 
a democratização do acesso à universidade e evitando a especialização precoce dos graduandos. 
Busca compreender quais carências de orientação da sociedade contemporânea levaram à neces-
sidade de reformas nas universidades federais brasileiras, especificamente a necessidade de refor-
mulação no processo de formação oferecido por estas instituições. Acreditamos que as mudanças 
na sociedade contemporânea trouxeram a necessidade de reformas nas universidades públicas 
federais, sobretudo um repensar do processo de formação oferecido por essas instituições, mas 
pretendemos demonstrar, com os resultados da pesquisa, que o sucesso de uma política pública 
depende da forma como a experiência das instituições foi retomada no processo de elaboração/
implementação da proposta, depende do respeito pela alteridade do passado institucional. Uma 
política pública define um horizonte de expectativas, uma projeção para o futuro. Objetivamos de-
monstrar, em termos gerais, como uma abordagem histórica pode contribuir para a compreensão 
de políticas públicas educacionais no Brasil. Os objetivos são: identificar quais carências de orien-
tação da contemporaneidade levaram aos questionamentos sobre a necessidade de reforma na 
universidade, especificamente o caso do REUNI; identificar e comparar as diferentes narrativas de 
sentido dos grupos de disputa em torno da proposta do REUNI; e demonstrar como o conflito de 
interesses gera propostas divergentes para o futuro da universidade pública federal. Metodologica-
mente, a pesquisa está sendo conduzida pela análise das narrativas de sentido em torno da refor-
ma, num processo de cientificização da consciência histórica dos grupos em disputa. Os resultados 
pretendem contribuir com as reflexões em torno da reforma da universidade pública brasileira.

Sabrina Magalhães Rocha (Universidade Federal de Ouro Preto)
• Historiadores franceses entre a cátedra e a vida pública (1870-1940)

Ao longo dos oitocentos, a imagem do historiador atuante na política e produzindo histórias do 
político permite-nos observar quase imediatamente as relações entre produção historiográfica e 
vida pública. O mesmo não se dá no século seguinte, momento de afirmação do historiador cien-
tista, professor universitário, particularmente na França. A partir desse contexto, nos propomos 
a investigar este aspecto subjacente: como os historiadores que ocuparam os mais altos postos 
na carreira universitária se relacionaram com a vida social e político-cultural na terceira república 
francesa. É necessário ponderar que esse tópico já foi retratado por diversos pesquisadores a partir 
do contexto das guerras, desde a guerra franco-prussiana até a segunda guerra. Pode-se pensar, 
por exemplo, nas obras sobre as atuações de Marc Bloch e Fernand Braudel durante a resistência. 
Essa abordagem a partir de situações extremas, entretanto, foca a atuação pública desses homens 
sobretudo como soldados ou resistentes, não propriamente enquanto historiadores. Nosso pro-
pósito aqui caminha em outra direção; interessamo-nos por perguntar sobre a relação entre histo-
riador, produção de conhecimento histórico e vida pública em contextos que poderíamos chamar 
de normalidade política. A questão fundamental é: esse historiador, consolidado em sua cátedra, 
só se mostra atuante na vida pública em casos extremos ou podemos perceber esta atuação no 
cotidiano, na concepção e no desenvolvimento de seu próprio métier? Para tentar contemplar 
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esse problema nos orientaremos por perguntas tais como: a responsabilidade pública da disciplina 
historiográfica foi colocada em discussão? Foram estabelecidos diálogos entre e a comunidade 
de historiadores e o público amplo? Em quais formatos se estabeleceu esta comunicação? Quais 
temas foram abordados nessa construção discursiva? Houve preocupação com a mediação entre 
pesquisa e didática da história? Quais os sentidos atribuídos ao aprendizado histórico? Marc Bloch 
e Lucien Febvre, por exemplo, pretendiam que o periódico que fundaram e dirigiram, os Annales, 
fosse recebido por professores de liceus, estivesse em bibliotecas fora das universidades. Podería-
mos tratar essa pretensão como um desejo de comunicabilidade ampla da pesquisa histórica, ou 
devemos tratá-la apenas um passo na direção de consolidação de um mercado editorial? Com essa 
abordagem, pretendemos explorar esse contexto de profissionalização historiográfica à luz da vida 
pública e, em alguma medida, lançar pontos para essa discussão na historiografia contemporânea.

Cecília Siqueira Cordeiro
• Historiografia e história da historiografia: alguns apontamentos

Esta comunicação tem como objetivo refletir sobre o conceito de historiografia, bem como sobre 
a possibilidade prática da “história da historiografia” constituir-se como um campo autônomo do 
conhecimento histórico. Por fim, destacar-se-á o caráter histórico da historiografia - entendida aqui 
como um produto da própria história, e, portanto, repleto de historicidade - e a necessidade de se 
compreender o contexto de produção das obras históricas para se realizar uma história da histo-
riografia que vá além de mera listagem de bibliografia.

Denise Scandarolli (Unicamp)
• Liberté pour l’histoire e a tirania da memória

Nas últimas duas décadas intensificou-se os debates em torno dos lugares ocupado pela história e 
o papel do historiador na sociedade, ou seja, das dimensões públicas da história. Esta nova propo-
sição traz a questão de como as sociedades contemporâneas lidam com o passado e dos embates 
estabelecidas entre a memória e a história, tornando a história um campo de disputa com relação 
aos eventos traumáticos e às múltiplas identidades, que emergiram no contexto da profunda mu-
dança na forma como os grupos sociais se relacionam com o passado.
A associação francesa Liberté pour l’histoire, presidida por Pierre Nora, é proveniente das novas 
demandas públicas pela história, mais especificadamente, do advento das lois mémorielles (leis 
“memoriais”), as quais pretendem regulamentar as verdades do passado. A associação foi criada, 
em 2005, após a petição assinada, de início, por dezenove historiadores, entre eles Pierre Nora, 
René Rémond, Jean Pierre Vernant, Paul Veyne. Reivindicava-se a revogação de artigos das leis de 
13 de julho de 1990 (conhecida como lei Gayssot), de 29 de janeiro de 2001 (reconhecimento do 
genocídio armênio, de 1915), de 21 de maio de 2001 (Lei Taubira, reconhecimento do tráfico e da 
escravidão como crime contra a humanidade), de 23 de fevereiro de 2005 (artigo 4: impõe que os 
programas escolares reconheçam o papel positivo da presença francesa em outros países, sobre-
tudo, na África do Norte), com o argumento de que tais leis restringem a liberdade do historiador.
O debate nascido no judiciário foi travado fora das fronteiras acadêmicas e francesas, estando pre-
sente de forma marcante na mídia, em jornais de grande circulação, como o Le Monde e o Fígaro. 
As pendências sobre os direitos à história levantados pelo Liberté pour l’histoire, que ainda está 
em evidência, repercutiu nos trabalhos de Pierre Nora e suas considerações sobre as relações en-
tre História e Memória, no mundo pós 1989, cuja “aceleração da história” e a “democratização da 
memória” criou novos campos de disputa e estipulou a reivindicação de uma verdade maior que a 
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verdade histórica, fazendo da memória um tipo de justiça.
Num período que, segundo Nora, vivenciamos o momento da memória, a mudança de lugar da 
memória com a história implica uma profunda transformação nas relações sociais dentro das refle-
xões sobre história e memória elaboradas pelo autor. 
Com base nas considerações acima, proponho a discussão das abordagens sobre memória e his-
tória feitas por Pierre Nora no contexto dos questionamentos lançadas pela Liberté pour l’historie 
sobre as relações do passado estabelecidas entre história, memória e sociedade.

Analice Aves Marinho Santos
• Teoria da história na Didática da história para a escolarização básica no século XIX: as 

soluções do historiador espanhol Ignacio Ramón Miró (1821-1892)
Neste artigo, examinamos a obra La enseñanza de la historia en las escuelas (1889), escrita por Ig-
nacio Miró. Através da análise de conteúdos de Laurence Bardin, respondemos aos seguintes ques-
tionamentos: o que é história? O que fundamenta a história como ciência? Como se caracteriza o 
ensino de história? O que fundamenta o ensino de história como algo científico/profissional? Por 
fim, existe relação, para Miró, entre os fundamentos da ciência da história e os procedimentos do 
ensino de historia? Os resultados encontrados indicam que na obra La enseñanza de la historia en 
las escuelas o ensino de história possui como característica principal a reaproximação, através dos 
professores, da educação escolar e de procedimentos pertencentes ao ofício do historiador, como 
a crítica, heurística e hermenêutica, instrumentos indicados por Miró para assegurar a verdade na 
História. Dessa forma, Miró acredita que, depois de unidas, a verdade histórica e a prudência do 
professor, o resultado será a reaproximação entre o ensino escolar e as discussões dos historiadores 
e o melhor proveito do ensino para a sedimentação da nacionalidade espanhola.

Diego José Fernandes Freire (UFRN/SEEC RN)
• Entre o elogio e a crítica: Os “intérpretes do Brasil” na ótica dos historiadores (1920-1970)

O presente texto pretender investigar a maneira como a produção histórica das décadas iniciais 
do século XX foi vista pelos historiadores brasileiros de fins deste século. Almeja-se discutir a ava-
liação que os historiadores da década de 1970, preocupados com uma história da historiografia 
brasileira, realizaram daqueles letrados que foram colocados por alguns como os responsáveis pela 
modernização dos estudos históricos no Brasil. Dessa forma, questionamos: qual foi o lugar que 
os “intérpretes do Brasil” ocuparam na história da historiografia brasileira traçada e retraçada pelo 
pensamento historiográfico dos anos 1970? Como os historiadores dessa época viram a produção 
histórica de homens de letras como Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Ju-
nior, por exemplo? Tomando como base estas questões, usaremos como fonte de análise o livro 
“A história em questão”: historiografia brasileira em perspectiva”, de José Roberto do Amaral Lapa, 
obra que realizou um diagnostico da produção histórica no Brasil e que foi muito usada nos cursos 
de historiografia brasileira durante as décadas de 1970 e 1980.

Vitória de Abreu (Escola Basica Municipal Francisco Lanser)
•  A Geschichtsdidaktik de Jörn Rüsen como uma possível resposta para o problema da 

responsabilidade social do historiador no séc. XXI..
Em sua trilogia sobre a razão histórica, o historiador alemão Jörn Rüsen se propõem a trabalhar 
com os alicerces da história científica. Rüsen aponta que a Ciência da História, ou seja, a que é 
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praticada pela comunidade dos historiadores profissionais, tem um modo especifico de raciocínio, 
até porque, a expressão “história” não é restrita apenas ao campo científico. Com isto, ele tem a 
pretensão de nos mostrar que a Ciência da História surge das carências de orientação e sentido 
dos seres humanos no tempo. Tais carências de orientação do agir e do sofrer no tempo formam 
a Consciência Histórica. Um dos conceitos aos quais Rüsen recorre para apresentar seu sistema 
teórico é o de Geschichtsdidaktik. Reflexão elaborada a partir da década de 1970 na Alemanha, a 
Geschichtsdidaktik pode ser compreendida como uma sub-disciplina da Ciência da História que se 
preocupa com o estudo de toda e qualquer manifestação histórica, com ou sem forma cientifica, 
formal ou não, ou seja, tem a função de cuidar de todas as produções históricas que tem função 
de orientar a vida prática dos homens. A Teoria da História, a Pesquisa Histórica e a Didática da 
História (Geschichtsdidaktik) formam um sistema, um elemento complementa o outro. Sendo 
assim, Rüsen, quando trabalha com a relação, por exemplo, entre a Geschichtsdidaktik e a Teoria 
da História, enfatiza que a Ciência da História desempenha um papel na vida prática dos homens. 
Considerando estes aspectos, esta comunicação busca compreender como a Geschictsdidaktik 
empregada por Rüsen em sua obra pode ser uma possível resposta para o problema da responsa-
bilidade social do Historiador no século XXI.

Renato Paes Rodrigues
• A questao da eticidade no pensamento histórico de Hegel e Ranke

O século XIX pode ser caracterizado como um período extremamente diversificado no que se re-
fere aos modelos científicos e políticos (comunismo, socialismo, positivismo, etc), cujo ponto em 
comum se refere a centralidade dada ao futuro, e não por acaso ficou marcado como o tempo dos 
“ismos”. Ainda que o historicismo tenha se estabelecido como um contrabalanço dessas tendên-
cias, é possível afirmar que do ponto de vista ético moral havia semelhanças com ideias difundidas 
pelas filosofias da história. Nesse sentido, Leopold von Ranke, um dos grandes nomes do histori-
cismo, foi na verdade um historiador que por de trás de seu ofício resguardava muitas coisas em 
comum com Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Entre as convergências destacamos o humanismo, o papel do estado como organizador da experi-
ência e da garantia da liberdade e, além disso, no campo propriamente científico os pressupostos 
metodológicos de imparcialidade e neutralidade. Já no século XXI, a historiografia praticamente 
não aposta mais em metateorias (o que já era criticado pelo historicismo no século XIX), muito em 
função de acontecimentos catastróficos, guerras e a queda do socialismo real no século XX, entre-
tanto, junto ao ceticismo político, houve também nas últimas décadas um crescimento vertiginoso 
de um ceticismo científico, que ao invés de objetividade e imparcialidade, postula que um trabalho 
científico está muito mais marcado pela subjetividade e parcialidade.
Nós acreditamos que a perda de um ideal utópico (e aqui talvez a filosofia da história tem sua 
contribuição) e o ceticismo científico configuram um problema ético para os historiadores e para 
os demais cientista sociais. Desse modo, nosso objetivo é demonstrar que o embate entre Hegel 
e Ranke pode contribuir acerca do lugar do historiador na sociedade contemporânea e que a li-
teratura pós-moderna precisa lidar com os mesmo problemas que a modernidade na questão da 
tolerância, da desigualdade e da liberdade humana, entre outros.

Caio Rodrigo Carvalho Lima (Universidade de Brasília)
• Há de se melhorar o ontem e criar novas possibilidades para o amanhã: sentido e trauma na 

teoria da história de Jörn Rüsen
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Jörn Rüsen (2011) afirma categoricamente ser possível, por meio da pesquisa histórica, “melhorar o 
ontem”. Diferencia, com isso, a simples e passiva aceitação do passado – resignação –, do trabalho 
constante de repensar as experiências passadas em seus potenciais de sentido para um tempo que 
ainda não é: o futuro. Remodelar o passado sob o jugo de ideias, alçando o chamado happy end (se 
não isso, ao menos o observando distante, no horizonte). Sua teoria da história, a qual é apresenta-
da em sua primeira forma em finais dos anos 1980 – elementos que seriam discutidos nesses livros 
são encontrados em textos que datam de finais dos anos 1960 –, traz consigo todas essas questões 
relacionadas à fundamentação da história na vida prática dos homens. Em resumo, Rüsen parte 
do que todo ser humano precisa fazer para continuar vivendo e cria, a partir disso, um complexo 
arcabouço teórico para explicar a racionalidade da ciência histórica. E o que todo ser humano 
precisa fazer para continuar vivendo? De que forma tal ponto de partida chega à explicitação da 
razão histórica? Eis que surgem, pois, duas categorias-chave para a compreensão de sua teoria, de 
seu pensamento e de sua relevância nos debates em teoria da história na atualidade: sentido e trau-
ma (por mais que esta segunda não seja desenvolvida em seus primeiros textos, elementos de sua 
elaboração já aparecem neles). Não é mera coincidência que tais categorias remetam diretamente 
à responsabilidade do profissional de história perante sua sociedade, uma vez que ponto fulcral 
de sua matriz disciplinar são justamente as carências de orientação no tempo, as quais surgem da 
vida prática e que dão início à construção do conhecimento histórico científico. Dotar o passado 
de sentido (aquilo que “todo ser humano precisa fazer”) é fator elementar, também, da reconstru-
ção do passado transformado em história pelo historiador. Feito estilhaço que impede prosseguir 
por um caminho predeterminado (consciente ou inconscientemente), a experiência contingente 
de tempo pode desenvolver-se em trauma, impedindo, assim, a constituição de sentido histórico, 
seja pelo historiador, seja pelo cidadão não especializado. Dessa forma, surge a questão que orien-
ta o nosso trabalho: como tais categorias aparecem nos textos desse autor? (Analisaremos, aqui, 
escritos que vão desde sua trilogia inicial, da década de 1980, até sua Historik publicada em finais 
de 2014) Pretendemos, com isso, apresentar sentido e trauma como categorias relacionadas, fun-
damentadas no agir e no sofrer humano no tempo e determinantes para a participação do histo-
riador na sociedade na qual ele está inserido.

José Gil Vicente (UNIVERSO)
• Políticas públicas e governança da educação: a constituição da História como disciplina em 

Moçambique
No mundo atual, priorizar o exercício da reflexão científica acerca de questões acadêmicas e prá-
ticas pedagógicas no âmbito das políticas públicas e sociais, é uma preocupação primordial e fun-
damental na busca e aprofundamento dos conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos dos 
profissionais de História e áreas afins. Pretende-se com este trabalho contribuir na uniformização 
das ações e intervenções na construção da historiografia moçambicana, analisar as principais cau-
sas que podem ser responsáveis pela omissão da história de Moçambique, refletindo e debatendo 
a busca das possibilidades de abordagens sócio-históricas referentes às políticas e estratégias de 
implementação de novos currículos. Tem-se o intuito de obter mais insumos sobre a causa de 
omissão da história do país, o que acredita ser baseada muitas vezes em interesses de grupos, que 
tende a omitir e a discriminar parte do cotidiano dos moçambicanos, dando foco e atenção, mui-
tas vezes, a uma história eurocêntrica, de lutas e disputas do branco, e quase nunca a realidade do 
país. Tais práticas constituem uma violação dos direitos da educação e instrução da criança, o que 
nos dá margem para agir sem qualquer tipo de receio. Serão utilizadas como fontes, bibliografias 
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diversas, como: monografias, dissertações, artigos, discursos, comunicações, relatórios oficiais e te-
ses, além de análise in loco, a fim de perceber a história dos moçambicanos. Acredita-se que esta-
remos contribuindo para o entendimento das Políticas Públicas e a constituição da História como 
disciplina em Moçambique.

Wilian Carlos Cipriani Barom (Secretaria do Estado de Educação - PR)
• As primeiras contribuições do projeto Jovens e a História

No presente artigo buscamos realizar uma síntese das primeiras contribuições que foram divul-
gadas a partir do projeto Jovens e a História, coordenado pelo professor Dr Luis Fernando Cerri. 
Buscamos identificar as particularidades do projeto, seus conceitos norteadores, sua história na 
relação com o projeto “Youth and History”, sua especificidade metodológica, como também sin-
tetizar as principais conclusões (provisórias) já enunciadas. Analisamos treze artigos publicados no 
Brasil, Espanha, Argentina, e Venezuela, e também um trabalho dissertativo, o primeiro que versou 
sobre parte os dados do projeto, e que foi concluído na Universidade Estadual de Ponta Grossa no 
ano de 2014.

Reinaldo Benedito Nishikawa (Instituto Federal do Paraná)
• Jogos Digitais: metodologias para o Ensino de História

Na atualidade vivenciamos a evolução das novas tecnologias da informação e da comunicação. 
Elas estão centradas nos meios de comunicação em massa e na plena difusão do conhecimento. 
Estamos sensíveis a este ambiente intenso de comunicação e informação. Porém estas transforma-
ções ainda não foram sentidas de forma efetiva no ensino. As propostas de renovação dos métodos 
de ensino pressupõem que os atuais métodos precisam se articular às “Novas Tecnologias” para 
que a escola possa se identificar com as gerações que pertencem a “cultura das mídias”. Novos refe-
renciais para a produção do conhecimento estão sendo trazidos pelas novas formas de comunica-
ção advindas das transformações tecnológicas. Mas apenas a aprendizagem à distância, que possui 
suas ferramentas centradas na internet, aponta como uma novidade educacional.
Ainda estão presentes na educação a linguagem escrita e o papel, como os principais meios de 
difusão do saber. Mas a cultura atual respira uma nova linguagem, dinâmica, flexível e ao mesmo 
tempo perturbadora. Estamos falando da linguagem televisiva e da informática. De que forma po-
demos abordar estas transformações e inseri-las no ensino? 
Esta é a questão que queremos discutir com este projeto de pesquisa. De que forma que esta ge-
ração que nasce em meio a esta linguagem, que para os de meia idade é uma novidade, poderá 
ter acesso a metodologias de ensino focadas na incorporação das tecnologias para que estas se 
tornem meios para a aquisição do conhecimento? Assim, este projeto de pesquisa irá tratar do 
desenvolvimento de metodologias de ensino que utilizem a Tecnologia como meio para a cons-
trução do conhecimento e a aproximação da área das Ciências Humanas com a área das Ciências 
Tecnológicas.

Amélia Saback Alves Neta (Universidade Federal da Bahia)
• Filtro historiográfico: cartas de Vilhena pela leitura de Braz do Amaral

Esta proposta de trabalho examina os comentários de Braz Hermenegildo do Amaral (1861-1949) 
às vinte e nove cartas oferecidas a D. João VI e escritas entre 1798 e 1799 por Luís dos Santos Vilhe-
na. Este português e professor de grego da cidade de Salvador, que assinava como Amador Verís-
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simo de Aleteya, retratou a Bahia no período colonial em seus aspectos geográficos, econômicos, 
políticos e sociais, concentrando-se no século XVIII. 
Braz do Amaral reuniu esse material, comentou e revisou as informações, visando torná-lo publico. 
Ao fazê-lo abriu um diálogo com a historiografia do seu tempo. A sua importância para a divulga-
ção dessa obra e o filtro que promoveu podem ter levado Edison Carneiro a afirmar na apresenta-
ção à segunda edição: “Palpitantes de bahianidad, as notas e comentários de Braz do Amaral são 
hoje inseparáveis do texto de Vilhena.”

Carine Silva Muguet (Universidade Federal do Rio De Janeiro)
•  A pesquisa em história no Brasil. Apontamentos sobre a pós-graduação na última década 

(2002-2012)
A pós-graduação no Brasil vem ganhando novas tonalidades nos últimos anos. A política de incen-
tivo à pesquisa e extensão, sobretudo a adotada em meados de 2000, criou novas instituições de 
ensino superior e estimulou o desenvolvimento da pós-graduação. Em consequência, observamos 
distante uma década, que na área de História há diversificação no conjunto das produções devido 
processo de interiorização dos Programas e maior fomento à pesquisa. Tendo como foco as pes-
quisas acadêmicas sobre Brasil Pós-64, pretendemos utilizá-las como exemplo desse processo de 
diversificação e ampliação das produções históricas no Brasil. Assim, o presente trabalho busca 
analisar a evolução da pós-graduação em História na última década, utilizando, sobretudo, dados 
da CAPES a fim de divulgar e avaliar o processo bem como indicar seus desafios futuros.

Wagner Geminiano Dos Santos
• A Revista Brasileira de História - RBH e a (re)definição dos lugares de produção da 

historiográfica nacional na década de 1980.
Este texto tem por objetivo discutir o papel institucional exercido pela Revista Brasileira de História 
– RBH na (re)definição das regras e procedimentos da produção historiográfica nacional ao longo 
da década de 1980. Faremos esta discussão recortando os textos e artigos publicados na RBH, ao 
longo desta década, que tratam e/ou apontam para a emergência de “novas” formas de escrita 
da história, a partir da apropriação e uso do pensamento de autores como Thompson, Foucault, 
Certeau e Benjamin pelos historiadores brasileiros que publicaram artigos na revista neste período. 
Tendo como hipótese básica de trabalho que a RBH fornece as condições materiais e institucionais 
para a definição dos lugares privilegiados da escrita da História no Brasil a partir da década de 1980, 
com a construção das bases para a definição institucional dos campos do historiador social e do 
historiador cultural.

Ricardo Santhiago (Universidade Federal Fluminense)
• Formatos alternativos de difusão em história pública

Como parte de um projeto mais amplo sobre a teoria, a metodologia e a história da história públi-
ca no Brasil, tenho me dedicado à identificação de formatos alternativos de difusão de conteúdo 
histórico passíveis de serem discutidos e empregados por historiadores profissionais. É do “livro 
de autor” (termo que utilizo de maneira a englobar os conceitos de “livro de artista”, “livro objeto”, 
“livro artesanal”) que tratarei nesta apresentação -- um objeto que oferece múltiplas possibilidades 
de confecção e aproveitamento. Primeiro, analisarei alguns livros de autor que lidam com conteú-
do histórico, publicados no Brasil e no exterior. Em seguida, tratarei das potencialidades do livro de 
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autor como instrumento para a história pública, considerando-se as possibilidades de apresenta-
ção de narrativas em simultaneidade e não-linearidade, em diálogo com visões contemporâneas, 
pós-modernas, sobre a história.

Bruna Silva (Universidade Estadual do Centro-Oeste)
• Intelectuais, artigos e regiões

A pesquisa que se apresenta gira em torno das edições publicadas durante os anos de 1980 a 1989 
da Revista História: questões & debates. Tal revista é fruto da Associação Paranaense de História 
– APAH, pelo Departamento de História da Universidade Federal do Paraná - UFPR, na cidade de 
Curitiba-PR. A partir desta fonte, investigaram-se quais questões levaram um grupo de historia-
dores a criar uma associação naquele momento. Quais as influências que predominaram na sua 
escrita da história. E também, como a publicação de um periódico criou espaços, lugares e regiões, 
não apenas no âmbito historiográfico, mas também na preocupação social e política referente ao 
ensino de história no periódico pesquisado. Na pesquisa considerou-se que uma publicação é um 
trabalho em conjunto, que se inicia na pesquisa, no trabalho manual, na fonte ou na cobaia, ou 
qualquer que seja o objeto estudado, pois o objeto não diz nada, por si só. São os pesquisadores 
que se direcionam para ele e, nesse momento, o artigo, o papel e a caneta ainda estão distantes do 
produto final: o artigo publicado.

Danilo Eiji Lopes (Museu da Pessoa)
• Análise de microcontextos – Considerações acerca de depoimentos de comunidades presentes 

no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Ceará.
O artigo traz considerações sobre o projeto Valorização da História e da Cultura dos Municípios 
de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, parceria entre o Instituto Museu da Pessoa e Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), pertencente ao Programa Interagir (Integração Estratégica para Ges-
tão e Investimento Regional), desenvolvido no ano de 2014 como parte das ações de mitigação 
social devido à implementação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no estado do 
Ceará. O trabalho tem o objetivo de analisar e problematizar discursos e memórias de moradores 
de municípios diretamente impactados, e contribuir na reflexão sobre o uso da metodologia de 
história oral para a obtenção de novas leituras e compreensão dos espaços.
Ao longo do ano de 2014, foram realizadas 21 entrevistas de histórias de vida e moderadas quatro 
rodas de histórias com moradores de ambos os municípios. Os residentes foram escolhidos por 
diversos critérios, como gênero, origem étnica, ocupação. Todo material coletado passou por in-
tenso tratamento, o que consiste em transcrição, revisão, edição e análise. Mais de 100 vozes foram 
ouvidas, registradas e sistematizadas, tendo em seu escopo representantes indígenas, quilombolas, 
pescadores tradicionais, realocados. Outros desdobramentos dessa empreitada foram a publica-
ção do livro Todo Lugar tem Uma História para Contar – Memórias de Caucaia e São Gonçalo 
do Amarante, excertos dessas experiências, um material didático e 25 vídeos com livre acesso na 
internet. Todas as entrevistas e rodas de histórias estão disponíveis na íntegra no Instituto Museu 
da Pessoa. 

110. Poder e saberes no século XIX: literatura, artes, imprensa, livros, missivas e 
política
Coordenação: Gladys Sabina Ribeiro e Alexandre Mansur Barata
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Resumo: A temática do poder e dos saberes no século XIX tem como pano de fundo são os deba-
tes travados a partir da história cultural e da história política renovada, da qual é tributária. Parte 
do pressuposto que os diferentes tipos de poderes e saberes entrecruzam-se, são instituintes do 
devir social e contribuiram para formar uma cultura política. Cultura política é entendida como “o 
conjunto de atitudes, normas, crenças, mais ou menos largamente partilhadas pelos membros de 
uma determinada unidade social e tendo como objeto fenômenos políticos”, está aqui proposto 
para que abarque perspectivas teóricas plurais e que não excluam de forma alguma a heteroge-
neidade, que observada nas diferenças regionais, partidárias e classistas, ou entre culturas políti-
cas dos populares e das classes dominantes, as quais também não devem ser vistas de maneira 
estritamente dicotômica ou excludente (SANI, Giacomo, 1997). O conjunto de diferentes tipos 
de representação produzidos por indivíduos, e as ideias que defendem, são fundamentais, tanto 
no que ele traz de passado quanto o que ele deseja para o futuro. São ideias partilhadas que têm 
relação com as suas atitudes e nelas há aspectos que são particulares e há outros que configuram 
identidades sociais, culturais e políticas. Entre o particular e o universal está a produção literária, as 
artes, a imprensa, os livros, as missivas e as agências políticas do indivíduos. As formas de participa-
ção política, muitas vezes descritas e atestadas nos impressos, nas missivas, nas artes, nos livros e 
na recuperação das relações sociais presentes na literatura, podiam dar conta do que acontecia na 
sociedade, de forma geral, atingindo a esfera pública e as organizações políticas e associativas, que 
teciam idealizações e representações a respeito da construção da cidadania e do Estado, expressos 
em direitos que pregavam ser, ou dever ser, bem como no retrato e nas críticas que faziam à so-
ciedade, apontando caminhos para mudanças ou permanências nesta e na condução do Estado. 
Dentro desta perspectiva, a literatura, as artes, a imprensa, os livros, as missivas e as agências políti-
cas do indivíduos em diferentes esferas da sociedade foram construindo uma cultura política, que 
se manifestou de diferentes formas ao longo do Oitocentos.
Justificativa: Nos últimos anos, a historiografia tem se preocupado em estudar os impressos, as 
missivas, a literatura, as artes e as agências políticas dos indivíduos na correlação entre a história 
cultural e história política. Tem-se percebido a construção de novas interpretações sobre a cultura 
letrada no Brasil do Oitocentos, da mesma maneira que se reforça o potencial renovador que pro-
piciam às interpretações que não supervalorizam nem a sociedade nem o Estado no Brasil do XIX. 
Portanto, ao abordar o poder e os saberes é nossa intenção compreendê-los a partir das formas 
plurais de o Estado se constituir e se relacionar com a chamada sociedade civil, sem dar ênfase nem 
à sociedade civil nem às instituições que o formam, além de ressaltar que este só detém a hege-
monia quando é capaz de negociar com grupos e movimentos sociais. Assim, os âmbitos político 
e cultural serão vistos de forma conjunta. Tomaremos em consideração a opinião pública como 
termo polissêmico, utilizado para dar legitimidade ao que se falava e às práticas políticas que se 
defendia. Foi importante na constituição dos espaços públicos e na legitimidade desses espaços no 
final do século XVIII e início do XIX. A partir destas perspectivas, os conceitos de “espaço público”, 
formulado por Habermas, o de opinião pública e o de cultura política são úteis ao trabalho do 
investigador do XIX brasileiro, que visa compreender as relações intrínsecas entre a sociedade e o 
Estado. Lembramos que os conceitos são construídos historicamente, sobretudo quando se visa o 
entendimento da chamada identidade nacional e da configuração do Estado. Relacionam-se igual-
mente à experiência de quem os formulou e devem ser acompanhados ao longo do tempo, para 
ver como foram concebidos e modificados. Para isto, também se faz necessário compreender os 
atos de recepção das falas, que são articulados socialmente. Estas perspectivas acima já estiveram 
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presentes em outros simpósios temáticos propostos nas ANPUHs nacionais e regionais, articulados 
pelo grupo de pesquisa do Centro de Estudos do Oitocentos (CEO). Esta atual proposta se insere 
no conjunto de atividades da SEO (Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos). A SEO tem 
como objetivo principal servir como fórum de debates, divulgação de trabalhos e representação 
dos diversos pesquisadores e grupos, nacionais e estrangeiros, comprometidos com a pesquisa, o 
ensino e a divulgação científica das histórias do “longo século XIX”. Fundada em 2013, em Niterói 
(RJ), por historiadores, de diversas instituições e a partir de experiências variadas de associação, a 
criação da Sociedade é um visível fruto do processo de grande expansão e mesmo de revisão quali-
tativa dos estudos historiográficos vinculado à temática do Oitocentos no Brasil e no exterior. Sem 
querer constituir um núcleo ou projeto coletivo, nem mesmo competir com suas delimitações te-
máticas mais especializadas, a SEO pretende ser um espaço autônomo que integre diversas dessas 
iniciativas num fórum comum e permanente de diálogo acerca do estado da arte da sua unidade 
temporal nas suas mais variadas possiblidades de análise. Nesse sentido, está a SEO aberta a todas 
as vertentes interpretativas, sem interferir nos processos internos e na autonomia de seus núcle-
os, apostando: na riqueza da diversidade historiográfica como potencializadora de um espaço de 
crítica, bem como na emergência de identidades e interesses comuns na relação com os diferentes 
setores da sociedade, do Estado e do mundo acadêmico-científico.
A SEO nasceu ao abrigo da ANPUH. Realizou o seu primeiro evento, I Seminário Internacional 
Brasil no século XIX (agosto de 2014) na UFES. Neste constatou-se que o tema aqui apresentado 
para simpósio temático era um eixo importante de pesquisa dos associados da SEO. Assim, se por 
um lado esta proposta de tema tem relação estreita com aquelas anteriormente apresentadas nas 
ANPUHs regionais e nacionais, brota igualmente de um campo específico de estudos dos sócios 
da SEO.

Flavio José Gomes Cabral (Universidade Católica de Pernambuco)
• A divulgação da revolução de 1817 entre os pernambucanos e na imprensa norte-americana

O texto ancorado em fontes primárias procura estudar algumas ações do governo da República 
de Pernambuco de 1817, no sentido de divulgar sua plataforma política entre os pernambucanos. 
A utilização de escritos alguns dos quais impressos serviu para “emocionar”, aquela gente que de 
um modo geral se encontrava temerosa para aderir ao movimento. Ainda nesta empreitada emis-
sários foram enviados à América do Norte a fim de estreitar os interesses entre a jovem república 
e os EUA. A imprensa ianque deu ampla cobertura ao movimento, inclusive chegando a exigir do 
governo de Washington posicionamento em favor dos insurgentes, fato importante o que faz sus-
peitar que pouco ou nenhum outro movimento anterior a 1817 tenha tido tanta receptividade na 
imprensa internacional.

Sérgio Armando Diniz Guerra Filho (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)
• O Antilusitanismo na Bahia através do Correio do Porto: 1822-1831

Esta comunicação nasce no âmbito da pesquisa de doutorado “Antilusitanismo na Bahia do Pri-
meiro Reinado”, realizada junto ao PPGH-UFBA e já em fase de finalização. Nela, pretendo discutir 
a publicação de notícias sobre as crises antilusitanas na Bahia pelo periódico Correio do Porto. 
Serão abordados preferencialmente três momentos em que o antilusitanismo aflorou em conflitos 
de rua na capital e nas vilas do interior baiano. O primeiro desses momentos é a própria Guerra de 
Independência (1822-1823); o segundo, menos de um ano do final da guerra, é a crise de dezembro 
de 1823, quando da chegada das notícias da dissolução da Assembleia Constituinte pelo Impera-
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dor D. Pedro I; a terceira é a crise de abril de 1831, que teve como estopim as notícias da abdicação 
do mesmo Imperador. Estes eventos reverberaram em Portugal, seja pela chegada de famílias e 
indivíduos fugidos da violência na Bahia e que resolviam retornar a sua terra natal; seja pelas notí-
cias publicadas nos principais periódicos portugueses. Aqui, analisarei com mais ênfase o material 
publicado no Correio do Porto, o mais importante jornal do norte de Portugal. Os relatórios de 
comandantes de navios, as correspondências escritas na Bahia e mesmo as informações trazidas 
pelos passageiros ou pela tripulação acabaram alimentando as prensas portuguesas durante os 
períodos de maior virulência do antilusitanismo baiano. A transcrição de cartas e de periódicos 
brasileiros ou os artigos escritos a partir das informações chegadas com os passageiros e tripulação 
vindos do Brasil se mostram bastante prolíferos na tarefa de compreender o olhar de parte da so-
ciedade portuguesa diante da crise vivida entre Portugal e o Brasil a partir dos anos 1820.

Lídia Rafaela Nascimento dos Santos
• Os periódicos em disputa: uma visão das festas de Sete de Setembro no Recife no ano de 

1829
As festas públicas no Recife na década de 1820 eram ocasiões para organização de laços de so-
ciabilidade e de identidades que influenciavam a organização social, além de terem sido parte da 
tradição inventada de um poder ainda em construção. Durante essa década o Sete de Setembro 
foi se constituindo como o dia dedicado a solenizar a Independência do Brasil. Os primeiros re-
gistros encontrados acerca da comemoração dessa data em Pernambuco referem-se ao ano de 
1829. Publicações de quatro periódicos, ligados aos grupos que disputavam o poder na província, 
trouxeram os festejos para as páginas dos periódicos e os colocaram em uma nova posição fren-
te à opinião pública. De acordo com, os textos publicados nos jornais Abelha Pernambucana, O 
Cruzeiro, O constitucional e o Diário de Pernambuco, no ano de 1829 houve uma nova forma de 
organização dos festejos para comemorar o sete de setembro que tornaram as comemorações do 
referido ano extraordinárias. As festas modificaram o cotidiano da sociedade e transformaram o 
espaço público. Há relatos de festas em diversas partes do Recife, construindo a percepção de uma 
profusão de eventos que congregou diferentes segmentos da sociedade. Alguns festejos foram or-
ganizados por grupos específicos, outros congregaram variadas camadas da população em festejos 
realizados pelas ruas da cidade. Apesar dos quatro periódicos contribuírem para a construção de 
uma imagem da grandiosidade dos festejos, estes foram apropriados de formas diferenciadas pe-
las publicações que travaram entre si um debate sobre os significados e objetivos da organização 
desses grandiosos festejos, envolvendo questões referentes a organização do Estado Nacional. En-
quanto os periódicos Abelha Pernambucana, O Constitucional e o Diário de Pernambuco, ligados 
aos grupos que organizaram variados festejos nos dias seis e sete de setembro, publicaram textos 
defendendo os festejos e ressaltavam o seu caráter celebrativo à Independência, enquanto o jor-
nal o Cruzeiro criticava a nova forma de festejar e denunciava as escolhas da iconografia presente 
nas festas e os interesses dos organizadores na sua realização. A julgar pelos textos impressos nos 
periódicos, além de mobilizar de forma intensa o espaço cultural da cidade, as festas foram uma 
estratégia importante no jogo de forças provincial.

Nívea Carolina Guimarães
• A contrarrevolução no Brasil: a repercussão do movimento miguelista no periódico A Aurora 

Fluminense
Esta proposta de apresentação integra a pesquisa de mestrado, “O movimento miguelista nas pá-
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ginas do Aurora Fluminense 1828-1824”. A pesquisa que se encontra em seu segundo ano tem por 
objetivo central investigar as referências ao movimento miguelista em um dos jornais de maior 
tiragem na capital do Império, A Aurora Fluminense. Partindo da temática proposta neste simpó-
sio, busca-se discutir as formas como o periódico nos apresenta o movimento miguelista à luz do 
complexo processo de experimentação política, no qual se destaca o papel da imprensa periódica 
em sua íntima ligação com a construção de um espaço de discussão pública. Se as décadas iniciais 
do século XIX no Brasil se caracterizam como momento de efervescência política, em Portugal, 
os anos de 1828 a 1834, momento em que D. Miguel assume o trono, se mostram carregados de 
embates entre aqueles adeptos da antiga ordem e os que defendiam a Constituição. Para tratar 
esses dois quadros, em que o miguelismo se define como um ponto de encontro se fez necessário 
eleger o conceito de contrarrevolução. Tal conceito, nos permite investigar a oposição realizada 
pelo periódico, que foi, por vezes, realizada para afirmar o compromisso moderado do jornal dian-
te da experiência de um Brasil recém-independente e da emergência de diferentes propostas de 
organização de Estado. Ao expor os resultados parciais da pesquisa, pretende-se, explorar as fontes 
e discutir a inserção do conceito de contrarrevolução para trabalhar a repercussão do movimento 
miguelista no Brasil.

Luisa Moraes Silva Cutrim (Universidade Federal Fluminense)
• Antônio José Meirelles e o Conciliador: publicização de dissensos no Maranhão Oitocentista

A partir da adesão do Maranhão a Revolução do Porto envolvem-se em querelas políticas nego-
ciantes e comerciantes de grosso trato. Antonio José Meirelles encontra-se como figura central 
dentro dos dissensos do período, envolvido desde de embates sobre o abastecimento de Carne 
Verde na cidade até abaixo-assinados para a manutenção do governador Pinto da Fonseca, seu 
aliado político. O objetivo do presente artigo é analisar o período de publicização dos embates 
politicos – impulsinados pela liberdade de imprensa advinda com a Revolução do Porto - a partir 
dos dissensos de Meirelles dentro do Conciliador, entre 1821 a 1823.

Roni Cesar Andrade De Araujo (Universidade Federal do Maranhão)
• O Impacto da Escrita na Sociedade Maranhense do Início do Século XIX

A Revolução Constitucionalista do Porto pode ser apontada como o momento específico em que 
as discussões de interesse público saem dos escritórios e salões do Palácio Real para ganhar espaço 
junto ao povo, nas ruas, praças, comércio etc. No Brasil, as informações acerca do que ocorria em 
Portugal, fugiam da esfera particular e ganhavam força nas diversas interpretações que surgiam nas 
ruas. Naquele período, com os rumores de independência, a política era uma espécie de neblina 
que envolvia a todos, e os jornais não apenas registravam o que se passava, mas atuavam como 
verdadeiros personagens históricos e políticos deste cenário. Foi na cidade do Rio de Janeiro que 
surgiu o maior número de publicações de caráter político. São exemplos os seguintes periódicos: O 
Revérbero Constitucional, escrito por Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa; A Malagueta, 
do polêmico Luís Augusto May; O Correio do Rio de Janeiro, de João Soares Lisboa. Entretanto, em 
outras províncias, também houve o surgimento de importantes jornais, nesse período: o Typhis 
Pernambucano, do Frei Joaquim do Amor Divino Caneca; O Semanário Cívico (1821) e o Sentinela, 
ambos da Bahia. No Maranhão, os primeiros passos da Imprensa foram dados pelo O Conciliador 
dos portugueses Pe. Tezinho e Antônio Marques; O Argos da Lei, de Odorico Mendes e O Censor, 
do português García Abranches. Este trabalho se dedica a pensar o impacto da imprensa na socie-
dade maranhense daquele anos que circunscreveram a Independência no Maranhão. 
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Vanessa da Silva Albuquerque (UERJ)
• A política de fronteiras do Império do Brasil na imprensa carioca de 1851: uma questão de 

opinião pública.
Na década de 1850, liberais e conservadores começaram a estabelecer acordos que “preservassem 
a prosperidade”, assim como, “favorecessem a grande propriedade”. Nesse contexto de conciliação 
interna, a partir de 1851, o Brasil retomou a política de regulamentação de fronteiras. A chancela-
ria, representada pela figura do Visconde de Uruguai, viu-se obrigada a tratar da questão dos limi-
tes de forma mais particular. Algumas foram as tentativas a fim de legitimar o território. Para que 
isso ocorresse, o governo retomou as ideias desenvolvidas no período colonial, baseada no Direito 
Romano do uti possidetis. Contudo, duas instituições foram fundamentais para que o processo 
de regulamentação do território tivesse êxito. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, assim 
como o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Império do Brasil tiveram, durante o longo século 
XIX, entre outras, a função de construir um projeto de Nação, tanto para os olhares internos quan-
to os externos. Essa integração intelectual mostrava-se presente entre os membros dessas duas 
instituições, que, por vezes, circularam entre os dois espaços. Partindo dessas premissas, analisare-
mos como esses intelectuais do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Império do Brasil e/ou do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro se utilizaram dos jornais para proferirem discursos em 
prol da defesa das fronteiras do Império. A partir desse contexto, buscaremos, através da imprensa, 
analisar como esses diplomatas e demais intelectuais envolvidos na construção de um projeto de 
nação para o Brasil utilizaram a imprensa com o objetivo de construir uma opinião pública que 
corroborasse com a execução de seus intentos no tocante à política de limites. Traçaremos nosso 
estudo no ano de 1851, pois foi neste período que a política de limites voltou a ser foco da chance-
laria, sendo também o ano da renovação do estatuto do IHGB, com a inserção de novas linhas de 
pesquisa que deram enfoque, entre outros, às fronteiras do Brasil. A partir deste momento, o ter-
ritório nacional tornou-se objeto de profundas discussões no Parlamento, no Conselho de Estado, 
no IHGB e, sobretudo, na imprensa. Dessa forma, o presente trabalho busca compreender como 
o novo estatuto do IHGB, assim como, as negociações do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
foram levadas, pelos intelectuais que circulavam por essas instituições, ao conhecimento da popu-
lação através da imprensa. Por meio dessa análise será possível verificar nos jornais como a questão 
das mudanças de fronteiras tiveram impacto no reforço do pertencimento nacional e como as 
transformações do pensamento e da cultura política afetaram os discursos dos intelectuais publi-
cados na imprensa carioca de 1851.

Aline dell’Orto Carvalho (Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
• Caricatura política: arte revolucionária?

A caricatura do século XIX é frequentemente entendida como arte essencial e necessariamente 
contestatória da ordem política vigente. Quando ela pende-se para a sátira social, a censura prévia 
imposta por regimes temerosos da ameaça que ela representa é normalmente apresentada como 
culpada. Através do caso da caricatura brasileira, nós gostaríamos de propor que olhássemos para 
ela como parte da “cultura política”, e, por isso mesmo, nem sempre contestatória. Ao invés de 
compreendê-la como oposta ao poder, gostaríamos de observá-la em relação com ele. 
Esse tipo de arte difundiu-se no Brasil através das elites políticas, sociais e culturais. Foi de dentro da 
Academia Imperial de Belas Artes, viveiro de artistas brasileiros desde 1826, que saíram os nossos 
primeiros caricaturistas. É sabido que essa instituição serviu largamente ao processo de construção 
de uma Nação brasileira engendrado por Dom Pedro I e adotado por Dom Pedro II. A cidade do 
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Rio de Janeiro, berço da Academia, era então a cabeça da nação e era aí que se desenvolvia boa 
parte da vida política, que se encontravam os grandes da Nação, o Imperador e suas instituições. 
Foi com recursos imperiais que Araújo Porto-Alegre, futuro diretor da AIBA, familiarizou-se com a 
prolífica produção caricatural da imprensa francesa. Arte essencialmente popular, ela é, contradi-
toriamente, difundida no Rio de Janeiro por membros dessa elite artística, romântica e patriótica. 
Paralelamente, quando a Lanterna Mágica – primeira revista a publicar caricaturas com periodici-
dade – é lançada em 1844, o Brasil vive um momento de tranquilidade política, quando liberais e 
conservadores se revezam no poder e quando as revoltas liberais haviam sido reprimidas. A políti-
ca brasileira tinha-se recolhido das ruas. Por consequência da experiência de vida dos desenhistas 
nesse cenário, a caricatura permanece num primeiro momento atrelada à lógica e à tutela imperial, 
o que influencia a sua produção. A sátira política existe, mas ela não é contestatória a ponto de 
promover reformas radicais.
Nos anos 1860 a política reganha as ruas. Se a caricatura possuía, já desde os anos 1840, um caráter 
popular, ela aqui invade-a com novo engajamento, decorando postes, vitrines, mesas de cafés e 
quiosques de jornaleiro com o intuito de destronar a ordem vigente ou ao menos reformá-la por 
inteiro. Tanto do ponto de vista artístico como político, a caricatura emancipa-se da tutela do Es-
tado: a genialidade do artista não prescinde mais da aprovação das instituições oficiais; por outro 
lado, não se pretende mais construir a nação como uma expansão para dentro centrada no poder 
imperial, a filiação política tendo-se transferido para aqueles que os novos caricaturistas contribu-
íram para levar ao poder (laicos, abolicionistas, republicanos).

Luisa Rauter Pereira (Universidade Federal de Ouro preto)
•  “Ao ponto que as necessidades públicas exigem”: experiência política e reconfiguração do 

tempo no debate político brasileiro da década de 1830.
O artigo analisa momentos centrais do debate parlamentar da década de 1830 no Brasil, buscan-
do compreender a política institucional como local de reconfiguração da experiência temporal. 
Pretendemos demonstrar que a década de 1830, com seus conflitos políticos e sociais de grande 
intensidade, foi um momento de grandes mudanças neste âmbito, com a ascensão de um discurso 
conservador, que valorizou os fatos, experiências e circunstâncias, como elementos fundamentais 
para a projeção da ação política.
Analisaremos alguns aspectos do debate político brasileiro dos anos de 1830 no Senado e Câmara 
dos Deputados, procurando revelar como a experiência política daqueles anos foi fundamental na 
transformação da forma como o tempo foi interpretado e vivido pelas lideranças que compunham 
a representação na Corte do Rio de Janeiro naquele momento. Na primeira década como país in-
dependente, o acirramento da disputa política levou à Abdicação do primeiro Imperador no 7 de 
Abril de 1831. A crescente onda de motins e guerras civis se espalhou pelas províncias do Império, 
em meio a um período marcado pelas incertezas de um governo provisório, o que constituiu uma 
experiência estruturante da consciência política das elites dirigentes do novo país. Tais experiências 
e suas interpretações foram ao mesmo tempo reorientações no tempo histórico de grande abran-
gência, hipótese que iremos esboçar nas próximas páginas.
Nossa proposta é entender as linguagens e conceitos políticos em uso no espaço público e nas 
instituições representativas como local importante para se perceber as formas de consciência e 
orientação temporal das épocas e sociedades. Neste sentido, seguimos os passos abertos por au-
tores já clássicos como Reinhart Koselleck, Quentin Skinner e John Pocock, e também por autores 
mais recentes como Kari Palomnen , Valdei Lopes Araujo e Elias J. Palti. O trabalho também se 
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relaciona ao projeto Iberconceptos, que há quase dez anos reúne dezenas de historiadores num 
esforço coletivo de pesquisa sobre a linguagem e os conceitos políticos no mundo iberoamericano 
dos séculos XVIII e XIX. A pesquisa se insere na no campo da História Política, que tem se renova-
do intensamente nas últimas décadas no Brasil, em trabalhos diversos como os de Marcelo Basile, 
Lucia M. M. P. das Neves, Ana Rosa Cloclet da Silva, entre outros.

Raquel Machado Gonçalves Campos (Universidade Federal de Goiás)
• O nome do autor: anonimato e pseudônimo no Brasil oitocentista

A identificação do nome do autor não se tornou a regra no mundo da edição senão a partir do 
final do século XVIII. No Brasil, a publicação anônima e pseudônima foi majoritária ao menos até 
finais do século XIX, conforme se pode constatar por meio de um rápido exame da imprensa peri-
ódica ou das primeiras edições de vários clássicos da literatura nacional. Não obstante, o fenôme-
no não suscita habitualmente senão uma afirmação generalizadora - “no século XIX, os escritores 
publicavam seus textos anonimamente ou sob pseudônimo” - sem atenção para a diversidade e a 
historicidade dos usos e funções desses dois modos de circulação dos textos, fossem eles literários 
ou não. Desse modo, perdem-se de vista, entre outras questões, a possível distinção entre o anoni-
mato e o pseudônimo, sua incidência diferenciada segundo os gêneros literários, sua relação com a 
materialidade dos textos, seus impactos nas práticas de leitura, etc. Nesta comunicação, tratar-se-á 
de analisar esse problema de um ponto de vista sociológico, abordando-se sua ligação o estatuto 
social do escritor no Brasil, no intuito de problematizar uma das explicações correntes para o recur-
so ao anonimato e ao pseudônimo: a falta de legimitidade social da prática literária.

Renato de Ulhôa Canto Reis (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• Publicidade e opinião pública no Brasil na primeira metade do XIX

No início do século XIX no Brasil inúmeras alterações ocorriam no universo linguístico e que se 
refletiam diretamente na vida política do Império. O sistema monárquico constitucional e repre-
sentativo era um dos projetos políticos que se pretendia firmar em solo brasileiro. Segundo se 
compreendia, este regime era um sistema e “sistema”, por sua vez, tal como definido no dicionário 
de Antonio de Morais Silva de 1813, era uma “união de muitos princípios verdadeiros, ou falsos, de 
muitas proposições enlaçadas entre si, e de consequências daí deduzidas, sobre as quais se funda 
uma opinião, doutrina, dogma”. Ao mesmo tempo, era comum no início do XIX afirmar que a 
“publicidade” era a “alma”, ou “mola”, do sistema constitucional e representativo. Ela desempenha-
va, portanto, um papel neste sistema monárquico constitucional e representativo. Não um papel 
acessório, mas sim um papel fundamental, um princípio sem o qual, talvez, seria inviável pensar 
neste tipo de sistema. Contudo, antes deste projeto político vir à tona, como se compreendia o 
conceito de publicidade e por quais alterações o termo passou para que fosse possível enquadrá-lo 
como um princípio fundamental deste sistema? Como se tornou a “alma do sistema representa-
tivo”? Além disso, conforme tentarei argumentar, a própria alteração do conceito de publicidade 
é que irá permitir o despertar da noção de opinião pública, como conceito chave da linguagem 
política e dentro de seu papel de autoridade política paralela ao Estado. Dessa forma, a apresenta-
ção que ora se propõe pretende o seguinte caminho: 1) indicar que a compreensão do surgimento 
e da característica do termo opinião pública pode ser realizada através da noção de publicidade; 
2) demonstrar a forma da publicidade no Antigo Regime e seu atrelamento com o poder real; 3) 
apontar dois processos centrais que contribuíram para a mudança no conteúdo do conceito de 
publicidade; 4) demonstrar como esta nova semântica da publicidade contribui para a formação 
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do conceito de opinião pública.

Martha Victor Vieira (UFT- Universidade Federal do Tocantins)
• A “opinião pública” e a liberdade política na perspectiva do periódico A Matutina 

Meiapontense (1830-1834)
Concomitante aos debates e agitações políticas que prenunciavam a crise do Primeiro Reinado se 
criou, em março de 1830, o primeiro periódico da província de Goiás, intitulado A Matutina Meia-
pontense. Desde as primeiras edições do A Matutina, notamos que a palavra “público” aparecia 
recorrentemente nas matérias do periódico, com conotações diferenciadas. Além de se relacionar 
à ideia de opinião pública e ter as atribuições de um “tribunal”, a palavra “público” também apa-
rece com sentido de órgão estatal, com sentido de povo, ou então, expressando que determinado 
evento ocorreu diante de todos. Com a abdicação do Imperador D. Pedro I, o apelo ao “Público”, 
enquanto fonte de legitimidade, parece ter-se ampliado, ao mesmo tempo, em que a elite letra-
da goiana adotava a um novo discurso, readequando o seu posicionamento aos acontecimentos 
que ocorriam no campo político/estatal. No contexto pós-abdicação, a palavra liberdade também 
ganhou notoriedade, sendo reivindicada a sua vitória em detrimento do “despotismo” que era 
representado pelo governo do ex-Imperador. A apropriação de um vocabulário advindo do pen-
samento liberal e a necessidade de se recorrer ao público leitor para ter o aval do mesmo sobre 
assuntos políticos e administrativos indicam, no nosso entender, uma mudança na própria cultura 
política da elite goiana que permanece monárquica, mas defende a soberania da nação para garan-
tir o seu quinhão de poder e participação por meio do exercício de cargos representativos. Nesta 
comunicação pretendemos analisar as palavras “público” e “liberdade”, que constam nas cartas 
que os correspondentes publicavam no A Matutina, com o objetivo de refletir sobre os usos que 
os letrados goianos faziam dessa imprensa periódica, que circulou até 1834 e foi, enquanto durou, 
um importante instrumento de ação e mediação política.

Samuel Barros de Medeiros Albuquerque (Universidade Federal de Sergipe)
• Entre cartas e memórias: preceptoras europeias no Brasil do século XIX

Correio da Tarde, edição de 3 de maio de 1859. Um discreto informe, ao final da quinta coluna da 
terceira página, registrava o desembarque, ocorrido no dia anterior, da prussiana Mme M. R. Las-
sius, única mulher entre os passageiros do galeão francês Carioca, que havia deixado o porto de Ha-
vre, na Alta Normandia, e alcançado o porto do Rio de Janeiro, após uma longa viagem de 44 dias.
Significado algum teria para nós o registro daquele diário caso, em princípios da década de 1950, a 
viúva do senador Gonçalo de Faro Rollemberg (1860-1927), conhecida em Sergipe, simplesmente, 
como Dona Sinhá, não tivesse dedicado um lugar especial em seu texto de memórias à Marie Las-
sius, preceptora germânica que a educou e viveu com sua família até 1879.
Para além de Fräulein Lassius, no Brasil do século XIX a prática da preceptoria se tornou comum 
entre as famílias abastadas, sobretudo durante o Segundo Império. Este trabalho, desdobramento 
de tese de doutorado defendida recentemente no Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade da Bahia, trata da presença de preceptoras europeias entre as famílias brasileiras de 
fins da década de 1870, investigando indícios perscrutados, sobretudo, em escritos íntimos, como 
cartas, textos de memórias e autobiografias. Para sua realização, tomamos como norte os procedi-
mentos teórico-metodológicos da Nova História Cultural e investigamos o universo dessas precep-
toras, enveredando pelo cotidiano de famílias da nossa antiga elite política e econômica.
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Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano (UFPB-PROFESSOR)
• Entre a Medicina, a Política e a Poesia: A trajetória do Dr. Antonio da Cruz Cordeiro na 

Província da Paraíba na Segunda Metade do Oitocentos
No ano de 1865 o médico paraibano Antonio da Cruz Cordeiro, foi homenageado no teatro São 
João na cidade de Salvador (BA), após a apresentação de seu poema intitulado Prólogo da Guerra 
ou o Voluntário da Pátria. Um drama que virou peça de teatro e recebeu críticas de vários jor-
nais, inclusive na província da Paraíba, onde também foi encenado no teatro da capital. Portanto, 
através da análise de jornais do século XIX, fragmentos de biografias, relatórios de presidentes de 
província, poemas publicados pelo autor, entre outras fontes, este texto tem por objetivo analisar 
a trajetória do Dr. Antônio da Cruz Cordeiro. Um homem das letras que se destacou nos seus es-
critos acerca do cólera, foi deputado provincial pelo partido liberal, diretor do Hospital da Miseri-
córdia, voluntário na guerra do Paraguai (1864-1870), escrevendo dois poemas que se destacaram 
nos impressos da época: Prólogo da Guerra ou o Voluntário da Pátria (1865) e Batalha de Humaytá 
(1868). Em se tratando do momento em que o Brasil estava vivendo, no contexto da guerra, os 
impressos também foram utilizados para atrair a população para lutar, enquanto voluntário da 
pátria, e os escritos de Cruz Cordeiro apresentam um discurso com um forte sentimento de amor 
a pátria e a família.

Carlos Eduardo Dias Souza (USP)
• Contra a palmatória, pela liberdade: Abílio César Borges e a educação como projeto político 

no Segundo Reinado
Menos conhecido pela alcunha de “amigo dos meninos”, idealizada por seu principal biógrafo, Abí-
lio César Borges ficou marcado na história nacional como o vaidoso Aristarco, diretor do colégio 
Ateneu em livro de Raul Pompéia, ele próprio ex-aluno de Borges no Colégio Abílio do Rio de Janei-
ro. A pecha de vaidoso “colou” em Borges de tal forma que pouco se estudou até hoje sobre a vasta 
produção bibliográfica, inclusive didática, do autor durante o segundo reinado. Uma das questões 
centrais abordadas por ele, entusiasta da educação para as crianças e também da educação popu-
lar, era a abolição dos “métodos aviltantes” no ensino da mocidade; para Borges, educar dependia 
de uma relação próxima, marcada pelo companheirismo, entre professor e aluno. Esse aluno, por 
sua vez, não deveria ser tomado como aquele que decora ou obedece, pelo contrário: nele deve-
riam ser ativadas sua curiosidade e vontade de aprender. Para tal, apenas um ensino que prezasse 
pela liberdade do sujeito conseguiria atingir sua função plenamente educativa. Comparando a sua 
luta contra o uso da palmatória a outra luta sua, pela abolição da escravidão, Borges tinha na edu-
cação uma das bases de um projeto político: para além de projetos de nação ou ideias vinculadas 
a grupos intelectuais, Borges via na formação escolar o caminho em que se gerariam sujeitos mais 
críticos e obedientes. Se, no entanto, os meninos fossem ensinados tal qual escravos, presos em 
carteiras e meros repetidores do que dizia o professor, a função educativa seria tão pouco pro-
dutiva quanto o resultado final do trabalho escravo, mero repetidor de rotinas que lhes seriam 
alheias. Pretende-se neste paper, a partir do acompanhamento de parte da produção bibliográfica 
de Borges e das relações por ele construídas, apontar a existência de um repertório pedagógico que 
articulava educação e política durante o segundo reinado no Brasil.

Célia Regina Da Silveira (Universidade Estadual de Londrina)
• A imprensa paulista como locus de divulgação e circulação de impressos (1870-1890)
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Este trabalho apresenta como objeto de investigação a circulação de livros na Província de São 
Paulo, entre as décadas de 1870 e 1890, com base nos anúncios de livreiros e nas seções relativas a 
comentários de livros e autores veiculados na imprensa paulista, mais especificamente em jornais 
localizados em São Paulo e Campinas, cidades representativas da expansão cafeeira da Província, 
no período. Da capital paulista, integra o corpus de periódicos desta pesquisa A Província de São 
Paulo (1875-1890) e O Diário Mercantil (1884-1890); além de dois outros jornais localizados na 
cidade de Campinas: a Gazeta de Campinas (1869-1890 ) e o Diário de Campinas (1874-1890 ). 
Parte-se, inicialmente, do pressuposto de que os anúncios de livreiros e os comentários de obras 
publicados por esses jornais tiveram importância na construção de uma topografia de temas e 
assuntos para os leitores, participando assim da elaboração de uma cultura de leitura na Província 
de São Paulo. Nesta comunicação, interessa apresentar a análise dos anúncios não somente como 
estratégias de vendagem, mas também como meio de recuperar sua lógica de estruturação na 
maneira de apresentar ao público as informações sobre livros e autores, levando em conta as clas-
sificações e hierarquizações neles presentes.

Gladys Sabina Ribeiro (Universidade Federal Fluminense)
•  Justiniano e a escrita do Jornal O Atlante

A análise do jornal O Atlante, fundado em 1836 e cujo redator foi Justiniano José da Rocha, tem 
como objetivo mostrar as suas ideias a respeito da Justiça, dos direitos e do respeito a lei como for-
ma de alcançar o progresso, visão liberal conservadora. Este viés pode ser contemplado na análise 
do que escreveu, por exemplo, sobre as Câmaras e os planos dos Ministros para conter as ‘rebeliões’ 
do Rio Grande do Sul e do Pará.
Em sua epígrafe, o jornal dá clara pista de sua visão sobre os poderes: ‘ Les Lois sont les souverains 
des souverains. – Luís XII’. Em uma discussão sobre a anistia do movimento de Bento Gonçalves no 
Rio Grande, o redator se mostra um claro defensor das leis, que segundo o próprio estariam acima 
do Poder executor do Regente: 
É interessante verificar o seu pensamento, ao longo desse ano, e cotejá-lo com o que fala sobre este 
mesmo período no folheto Ação, reação e transação, escrito na década de 1850.
Publicado às terças e sextas-feiras, abrangia também grande leque de assuntos, entre eles, o tráfico 
de africanos, as relações internacionais (em especial com a Inglaterra e com a Igreja Católica)

Wlamir José Da Silva (UFSJ)
• Brasilicus: um alter ego de Bernardo Pereira de Vasconcelos (1844-1849)

Bernardo Pereira de Vasconcelos é considerado consensualmente como um dos mais importantes 
protagonistas da política imperial brasileira, em especial como líder do Regresso e o elaborador do 
projeto Saquarema, e da consolidação do Império. Personagem decisivo no Parlamento e no apa-
relho estatal, Bernardo Pereira de Vasconcelos destacou-se também na imprensa, tendo orientado 
e escrito em diversos periódicos durante vinte e cinco anos. A historiografia registra esta atividade, 
mas a investigação da atuação específica do personagem ainda exige esforços, que, aliás, têm como 
obstáculo o vezo do político imperial de negar a sua participação nos órgãos a ele relacionados e a 
autoria de artigos a ele atribuídos, assim como o uso do anonimato.
No presente trabalho abordaremos a participação de Vasconcelos em dois periódicos, a Sentinella 
da Monarchia (1840-1847) e, em especial, o Correio da Tarde (1848-1852), por meio dos artigos 
assinados por um escritor cognominado Brasilicus. O Brasilicus é citado pela primeira vez no Sete 
d’Abril (1833-1839), mas podemos observar sua atividade em meados da década de 1840, no Sen-
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tinella, e vê-la crescer no Correio da Tarde em 1848 e 1849. Vasconcelos foi apontado com firmeza 
como o alter ego do Brasilicus por um periódico adversário, suas ideias e posições convergem e o 
próprio Vasconcelos dá a entender a sua identidade, como escritor conspícuo e conhecido. Além 
da lida política cotidiana, o Brasilicus trataria da construção do sistema representativo, assentado 
na monarquia, mas arriscaria críticas ao excessivo poder do monarca e da necessidade de um po-
der repartido, com sólidas bases no corpo social – do “homem de saber, ou ao rico” – e na opinião 
pública, como base do poder representativo em sentido amplo.
Não obstante ser um paladino do projeto Saquarema, em sua trajetória, Brasilicus chegou a acusar 
o falseamento do regime constitucional-representativo, exigindo que os partidos, liberais, em espe-
cial, mas também os conservadores, assumissem seus projetos, atacando a influência palaciana. Às 
vésperas do retorno dos conservadores ao poder, em 1848, o Brasilicus punha em questão a própria 
filiação saquarema “pois nem sabemos se partido temos”. Já sob o ministério saquarema de 1848 o 
Brasilicus questionaria mesmo a legislação judiciaria centralizadora, nomeando-a como excessiva, 
incompatível com o exercício pleno das prerrogativas da Coroa e até como um “Governo [...] orga-
nizado demais”, sugerindo que a presença do Imperador alimentava o excesso, e perguntando se 
não seria conveniente “reformar essa reforma?”. Ideias-limite que, somadas e relacionadas a outras 
defendidas pelo personagem, na imprensa e no Parlamento, relativizam e fazem mais complexa a 
identidade e a construção Saquarema Vasconcelos.

Maria Luiza Ferreira De Oliveira (UNIFESP)
• A disputa política e a construção da memória, os conservadores e os revoltosos das matas, 

1849-1852. 
O debate político na imprensa era ainda muito vivo no início dos anos 1850. Não deixa de ser 
impressionante, pelo menos para o leitor de hoje, que fossem publicados na primeira página de 
diversos jornais longos trechos dos Anais da Assembleia, assim como eram transcritos debates 
parlamentares franceses, ocorridos há poucos dias, trazendo detalhes de onde sentavam os depu-
tados, e comentando sua performance. O debate político era quase um gênero literário. Os leitores 
acumulavam repertório de fontes diversas, folhetos, opúsculos, caricaturas, assim como enchiam 
as galerias para ver as disputas na Camara. 
Era tão presente a política nos impressos que alguns chegavam a se sentir sufocados. Antonio 
Gonçalves Teixeira e Souza na edição de 1844 do seu poema Os três dias de um noivado, afirma no 
posfácio intitulado “Desenfado” que os literatos europeus pensavam que no Brasil não se escreve 
muito: “Ah! Elles não sabem que aqui só se dá consideração à quem escreve sobre política, e nada 
mais...elles não sabem que à respeito de outros escriptores, lá a glória, aqui o desrespeito! (...) escre-
ver para que? Excepto os periódicos políticos, pouco se lê no Brasil.” 
Nessa comunicação pretendemos discutir o esforço dos conservadores em despolitizar o debate 
público, ao mesmo tempo em que celebravam novos temas (os melhoramentos materiais, as má-
quinas), buscando filiar o poder à eficiência da ação. O que pretendemos discutir são as profundas 
tensões nesse processo, e como alguns contemporâneos se expressaram a respeito. As narrativas 
que deram conta do desaparecimento da discórdia política depois da Praieira foram escritas bus-
cando consolidar uma determinada memória e atendendo a uma agenda política. 
Vamos refletir sobre como esse esforço se manifestou no período estratégico de 1849, 1850 e 1851, 
durante a guerra nas Matas de Jacuhype, até a prisão de Vicente Ferreira de Paula em 1850, e de 
Pedro Ivo em 1851. O Gabinete de 1849 foi classificado por Joaquim Nabuco como sendo o mais 
poderoso do Império. Esses seriam os anos definidores da posterior subida de Honório Carneiro 
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Leão ao cargo de chefe do Conselho de Ministros. Queremos acompanhar de perto a relação entre 
o que fazia Honório em Pernambuco, o que saía na imprensa conservadora (O Brasil), o que vinha 
na imprensa de oposição (Diário Novo, Correio Mercantil). Um personagem central será Justiniano 
José da Rocha, guerreiro dos conservadores. Pedro Ivo e Vicente de Paula eram celebridades na-
queles anos, e além da ferrenha mobilização militar para liquidá-los, houve uma forte campanha 
para consolidar uma determinada memória. Os saquaremas em 1852 perderam uma batalha sobre 
a figura de Pedro Ivo, morto como um herói. Mas ganharam a guerra, pois o silêncio sobre a sua 
memória e a sua luta foi o que prevaleceu.

Beatriz Pìva Momesso
• As origens e características do emancipacionismo através das linguagens políticas do final da 

década de 1860
Jornais da Corte editados por personagens como José do Patrocínio utilizaram uma linguagem mo-
derada e defenderam mudanças graduais ao tratar do fim do escravismo, na década de 1880. Essa 
tendência, no entanto, parece ter sua origem nas duas décadas anteriores, quando o debate sobre 
a abolição tomou fôlego, na medida, que conselheiros e ministros preparavam a Lei de 1871. O 
Jornal A Reforma, compartilhado pelo Centro Liberal e pelo Clube da Reforma em 1869 e editado 
por Francisco Octaviano de Almeida Rosa a partir de junho de 1870, divulgava os discursos e textos 
dos novos emancipacionistas da época, em especial do líder do Centro Liberal, Nabuco de Araú-
jo. A linguagem jusnaturalista constituiu elemento importante da postura emancipacionista que 
defendia a abolição sem confronto, sob o comando do Estado. Nas páginas do jornal, no entanto, 
nota-se a apropriação dessa linguagem pelos centro liberais e, até mesmo, pelos conservadores na 
defesa de suas distintas posições políticas.
A presente comunicação pretende mapear a origem e as características mais marcantes das prá-
ticas emancipacionistas no final da década de 1860, através dos diferentes usos da linguagem jus-
naturalista na defesa do fim da escravidão registrados nas páginas de A Reforma entre os anos 
de 1869 e 1871. Em última instância, trata-se de investigar o emancipacionismo como elemento 
integrante de culturas políticas em suas permanências e continuidades e como fenômeno político 
dotado de identidade própria e portanto relevante na formulação jurídica do fim da escravidão.

Igor Antonio Marques de Paiva (IFMT)
• Três “cenas” de Ciência e Política da relação entre Martius e o Brasil

Os naturalistas bávaros Spix e Martius investigaram a Natureza e variedades humanas do Brasil 
pelas estradas reais, do Rio, indo por São Paulo, Minas Gerais e daí pelas margens do São Francisco 
até a Bahia. Ao Norte, foram ao Maranhão e na Província do Rio Negro navegaram pelos principais 
roteiros fluviais até a fronteira Oeste do Reino Unido do Brasil. Viajaram de 1817 a 1820. Os três 
livros da “Reise in Brasilien” foram um dos resultados mais imediatos. O estudo de um espaço e a 
publicação de livros sobre ele se assentam sobre uma trama de interesses diversos. Um determina-
do estado da economia, da política e da ciência institucionalizada constituiu os fios essenciais da 
urdidura que sustentou os estudos de Spix e Martius sobre a flora do Brasil, por exemplo. À luz des-
ta temática propomos a análise de três momentos distintos da relação entre Martius e o Brasil. O 
translado atlântico do naturalista bávaro – é o primeiro. Depois, as cartas trocadas entre Martius e 
seus colaboradores brasileiros para o estudo das plantas para a sua Flora brasiliensis. O terceiro eixo 
desta temática analisa as trocas de carta entre o homem de ciência e o Imperador do Brasil durante 
a divulgação da pequena obra “Das Naturell, die Krankheiten, das Arztthum und die Heilmittel der 
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urbewohner Brasiliens”. A partir de diferentes formas documentais – produzidos em contextos dis-
tintos -, propomos verificar a coexistência de interesses distintos atribuídos à produção científica.

Kelly Carvalho (Unicamp)
• Arquitetura da “História Geral do Brasil” de Francisco Adolfo de Varnhagen

A versão canônica da “História Geral do Brazil” , de autoria de Francisco Adolpho de Varnhagen, foi 
publicada em dois volumes em uma primorosa edição, no ano de 1877. Pensada com requinte de 
detalhes, que se revelam na arquitetura de uma obra metodicamente planejada, desde o tipo da 
folha de papel (sua gramatura), ao formato dos tipos da impressão (modelo das letras escolhido), 
as gravuras selecionadas, o formato da encadernação, enfim, os diferentes elementos constitutivos 
não estão ali ao acaso. Essa versão autoral é consonante com um modelo - em voga à época, de 
composição e arquitetura da obra historiográfica -, cujo caráter é, por definição, rigor, intenção e 
objetivo de uma obra concisa. Para além dos cuidados estilísticos, a “História Geral do Brazil” - HGB 
é também uma obra em harmonia com pressupostos teóricos e historiográficos do seu século.
Os leitores contemporâneos que não conhecem a edição canônica surpreendem-se, quando frente 
à obra constatam que ela foi concebida em dois volumes. A surpresa é de alívio, pois a versão que 
preenche as prateleiras das bibliotecas acadêmicas são as edições exaustivamente organizadas por 
Rodolfo Garcia, e que foram publicadas em até cinco densos e desanimadores tomos. Essa cuida-
dosa versão é fruto de um bem elaborado projeto editorial, idealizado por Capistrano de Abreu, 
que, por motivos de saúde, segundo alguns biógrafos, não pode desenvolvê-lo. Essa generosa de-
dicação do revisor resultou em uma obra inacessível e intimidadora ao leitor, em virtude do seu 
tamanho e extensão. 
Concepções teóricas e historiográficas defendidas ao longo do texto, assim como a interpretação 
de determinados temas sensíveis da nossa historiografia, além da necessidade de adequação da 
obra monárquica à nossa realidade republicana, justificaram essas reedições deturpadas do traba-
lho de Varnhagen. A revisão da HGB é, ainda hoje, o maior trabalho deste tipo já empreendido na 
historiografia nacional, pois o que no monárquico século XIX fora uma obra em 2 volumes, na re-
pública transformou-se em 5 intimidadores tomos. Desse modo, a transição do século e do regime 
político transformou o mais significativo registro historiográfico dos Oitocentos, em uma obra que 
não reconhece a sua vocação, o seu legado e sua própria historicidade. 
Nossa apresentação consiste no resgate arqueológico dessa obra, que singularmente representa a 
historiografia brasileira do século XIX, com a recuperação de sua arquitetura original e suas filiações 
teóricas e metodológicas.

Wilma Peres Costa (Universidade Federal de São Paulo)
• Taunay, Taunays: Territórios, Imaginários e Escrita da Nação

Procuramos aqui refletir sobre a questão proposta por esse seminário – os intelectuais e a cons-
trução da identidade nacional – a partir de um autor - Alfredo d’Escragnolle Taunay em momento 
muito específico de seu vasto trabalho de escrita – uma pequena crônica escrita no momento em 
que ascendia à posição de Senador do Império, depois de um trabalho profícuo na presidência da 
província do Paraná. Os pequenos excertos que colocamos em epígrafe (Rousseau e Elysée Reclus), 
buscam estabelecer alguns referenciais possíveis para pensar sua interlocução, levando em conta 
que são autores que trabalharam de forma intensa essa questão cara ao século XIX – o sentimento 
da natureza e que ambos faziam parte de seu repertório intelectual de formação e de seu diálogo 
com os contemporâneos. O que se pretende, menos de que procurar semelhanças, é esboçar es-
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pecificidades a partir de um repertório compartilhado, especificidades que são necessariamente 
históricas. O texto se compõe de duas partes. Na primeira, busco estabelecer breves traços da 
questão do pertencimento desse autor a uma matriz européia, pertencimento que ele vivenciou 
de uma maneira particular, refratada, de um lado pelo “serviço do estado” e, por outro, enraizada 
em uma longa tradição familiar que fez do seu enraizamento no Brasil um projeto que articula me-
moria familiar e identidade nacional. Na segunda, procuro enxergar alguns desses aspectos a partir 
da leitura refletida de um pequeno e despretensioso texto – a crônica A Floresta da Tijuca (1885), 
perguntando pelas ideias percepções do tempo e as percepçãoes da história nele contidas.

Maria Fernanda dos Santos (Instituto Historico e Geografico de Sergipe)
• Um estranho no ninho: recepção crítica à “História da Cidade do Rio de Janeiro”, de Felisbello 

Freire.
Este trabalho trata da recepção crítica à obra “História da Cidade do Rio de Janeiro”, do médico, 
político e historiador Felisbello Firmo de Oliveira Freire (1858-1916), publicada em princípios do 
século XX. Felisbello, “um estranho no ninho” da elite intelectual carioca, era sergipano, nascido na 
antiga vila de Itaporanga d’Ajuda, e destacou-se nas lides do movimento republicano, transferindo-
se para a capital federal em 1889, onde seguiu sua carreira política, chegando à ministro da Fazenda 
no governo do Marechal Floriano Peixoto. Vivendo no Rio, Felisbello buscou inserir-se no campo 
intelectual da cidade, tornando-se sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e colabora-
dor de importantes revistas e jornais. Nesse contexto, estudou com afinco os séculos iniciais da 
história de São Sebastião do Rio de Janeiro, legando-nos uma obra pouco conhecida na atualidade, 
mas que repercutiu bastante na imprensa da época, rendendo comentários e análises detidas, a 
maior parte delas da lavra do respeitado estudioso das “antiqualhas” do Rio, o também médico 
Vieira Fazenda (1874-1917). É preciso assinalar que este trabalho é parte de um projeto mais am-
plo, desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Sergipe Oitocentista (GPSEO – UFS/CNPq), e 
que visa o estudo da produção, circulação e apropriação da mencionada obra de Felisbello Freire. 
Grosso modo, textos publicados em importantes jornais cariocas e na Revista do IHGB servirão de 
lastro documental para o estudo da recepção crítica à obra em foco. Dessa forma pretendemos 
lançar luzes sobre um livro e um autor pouco conhecidos, ampliando o nosso conhecimento sobre 
a trajetória dos fazeres historiográficos no Brasil de fins do século XIX e princípios do século XX.

Alexandre Mansur Barata (Universidade Federal de Juiz de Fora)
•  Dinâmica política provincial e a construção do Estado Nacional brasileiro: Minas Gerais 

(1825 – 1834)
A comunicação objetiva contribuir para o debate historiográfico acerca da construção do estado 
nacional brasileiro ao problematizar as relações entre as elites locais ou regionais e a autoridade 
monárquica, bem como o estabelecimento da província como unidade político-administrativa do 
Império do Brasil. De modo específico, a pesquisa centra-se no estudo da dinâmica política da pro-
víncia de Minas Gerais nas duas décadas subsequentes à Independência. A partir de um conjunto 
diversificado de fontes (imprensa periódica, manuscritos oficiais, correspondências, etc), busca-se 
compreender a atuação da elite política de Minas Gerais em dois espaços da organização político-
-administrativa provincial: o Conselho de Governo e o Conselho Geral da Província. O Conselho 
de Governo foi criado no âmbito da Assembleia Geral e Constituinte do Império do Brasil e con-
firmado através da Lei de 20 de outubro de 1823. O Conselho Geral da Província foi criado pela 
Constituição do Império de 1824. Em Minas Gerais, o Conselho de Governo foi instalado em 1825 
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e o Conselho Geral da Província foi instalado em 1828. Ambos foram extintos em 1834.

Renata Silva Fernandes (Universidade Federal de Juiz de Fora)
• O Conselho Geral de Minas Gerais como espaço de participação dos cidadãos (1828-1834)

No período que se seguiu à emancipação política do Brasil, a questão da distribuição de poderes 
entre o centro e as províncias e a estruturação de espaços institucionais de representação foram 
nodais para a elaboração e reorganização das instituições que, em meio a disputas entre distintos 
projetos políticos, vigorariam no Império. Dentre essas instituições situam-se os Conselhos Gerais 
de província, criados pela Constituição de 1824 como garantia do “direito de intervir todo o cida-
dão nos negócios da sua Província e que são imediatamente relativos a seus interesses peculiares”.
Como organismos eletivos, instituídos em âmbito regional e, em certo sentido, mais próximos das 
realidades locais, bem como em virtude de suas atribuições deliberativas, propositivas, de media-
ção de conflitos e de intermediários entre as instâncias de poder local e central, os Conselhos Ge-
rais converteram-se em um importante canal de diálogo entre os cidadãos e o Estado.
Tendo isso em vista, proponho, nesta comunicação, uma análise das representações, queixas e 
requerimentos enviados ao Conselho Geral da província de Minas Gerais por indivíduos per si, 
em nome de grupos maiores que partilhavam de anseios comuns, por determinada coletividade 
(como os habitantes de alguma localidade) ou, ainda, por autoridades e procuradores em nome 
dos “Povos” e dos “cidadãos”, entre 1828 e 1834, anos que compreendem a vigência dessa institui-
ção. 
O objetivo é denotar que o Conselho Geral mineiro era percebido por diferentes setores como 
espaço para expressão de demandas políticas, sociais e civis. Trata-se, deste modo, da conforma-
ção, a nível provincial, de instâncias de representação e participação dos cidadãos bem como da 
utilização, por parte de diversos segmentos da sociedade, vinculados ou não aos cargos do Estado, 
de instrumentos legais que permitiam essa participação.
Nessa direção, pretendo indicar, igualmente, a partir das representações enviadas ao Conselho Ge-
ral mineiro, uma nova relação engendrada nesse contexto entre as pessoas e os poderes e insti-
tuições, a presença de leituras sobre a realidade política na busca pela afirmação e garantia dos 
direitos assegurados pela Constituição e pelas leis e, em última instância, o próprio processo de 
definições, a partir da prática política, do ser cidadão, por meio da utilização de um mecanismo 
que, como observa Vantuil Pereira, apesar de vinculado a tradição peticionária portuguesa, assu-
mia novos contornos com o constitucionalismo.

Kelly Eleutério Machado Oliveira
• A formação do Estado Nacional Brasileiro e a criação das Assembleias provinciais. Brasil, 

1824-1834
O território é um dos elementos mais importantes do Estado Nacional Moderno. Ele circunscreve 
uma identidade e é o espaço de exercício da soberania. A Constituição brasileira, outorgada por 
D. Pedro I, em 1824, estabeleceu que as províncias do Império do Brasil seriam subdivisões admi-
nistrativas de uma Nação soberana que poderia delimitá-las e organizá-las. Não era essa, todavia, 
a proposta da Assembleia Constituinte de 1823, convocada para elaborar a Constituição para a 
Nação recém independente. Para os deputados integrantes da Assembleia, as províncias eram Es-
tados autônomos que escolheram fazer parte do todo. Apesar de a Constituição definir que a 
forma de governo seria a Monarquia unitária, o debate sobre a federação, a confederação e a união 
vai perpassar todo o Primeiro Reinado (1822-1831). Será com o Ato adicional à Constituição, pro-
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mulgado em 1834, que a balança penderá mais para o lado da descentralização política. Assim, em 
cada uma das províncias do Império deveriam ser estabelecidas Assembleias com amplos poderes, 
em substituição aos Conselhos de Província. A organização do território em províncias dotadas 
de poderes autônomos estava, ainda, em consonância com o projeto liberal que se afirmava no 
ocidente, sobretudo, a partir das Revoluções de finais do século XVIII e das primeiras décadas do 
oitocentos cujo objetivo era superar a complexidade corporativa do Antigo Regime estabelecendo 
a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. O objetivo dessa comunicação é, por-
tanto, discutir, especialmente, sobre a organização e o funcionamento da Assembleia legislativa 
provincial de Minas Gerais, instalada em fevereiro de 1835, a partir do estabelecimento de seu 
Regimento Interno. Torna-se imprescindível entender como a criação das Assembleias provinciais 
contribuiu para a formação do Estado nacional brasileiro que exigia unidade, tanto política como 
territorial.

José Evangelista Fagundes (UFRN)
• Poder central e autonomia provincial no auge do Império (1860-1870)

A construção do Estado brasileiro teve como um dos seus principais desafios a definição das atri-
buições dos poderes centrais e provinciais. Sobre esse aspecto, a historiografia oitocentista iden-
tifica, no seio da elite política imperial, a polarização do debate a partir de duas posições: uma re-
presentada pelos que defendiam uma autonomia político-administrativa para as províncias e suas 
respectivas elites; outra, ao contrário, defendida por aqueles que entendiam ser necessária a exis-
tência de um poder estatal fortemente centralizado como forma de garantir a unidade territorial. 
Na historiografia predomina a ideia de que esta última posição conseguiu se sobrepor às demais 
propostas existentes (MATTOS, 1987; CARVALHO, 1999/2003; SALLES, 2013). Ou seja, prevalece a 
ideia de que após o breve período regencial houve uma forte centralização político-administrativa 
capitaneada por segmentos da elite política e econômica localizados no centro do poder imperial, 
Rio de Janeiro. Aos grupos regionais teria sido reservado um papel secundário. Em desacordo com 
esta tese predominante, Dolhnikoff (2005), considerando a realidade encontrada nas províncias 
de Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul, defende que a unidade do território da América 
lusitana foi possível graças à implementação de um arranjo institucional de viés federalista. Assim, 
a referida unidade, mesmo construída sob a hegemonia do governo localizado no Rio de janeiro, 
teria sido possível por meio de uma estratégia que garantiu uma significativa autonomia aos gru-
pos regionais na administração de suas províncias, bem como possibilitou a participação desses 
segmentos na construção e definição do novo Estado. O estudo, porém, toma como referência 
províncias que assumiam papéis relevantes nos cenários político e econômico do Império, cuja 
realidade mostrada remonta à primeira metade do século XIX. Nesta comunicação, porém, pro-
pomos a pensar o espaço de atuação de uma elite provincial no momento da afirmação plena do 
Estado monárquico, ou seja, na década de 1860. Tomando por base a atuação do deputado geral 
Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti, busca-se entender como a questão da autonomia provincial é 
vista por um parlamentar que representa uma província de terceira grandeza, situada na periferia 
do Império brasileiro. Não obstante ter criado diversos periódicos de cunho político na província 
potiguar, o parlamentar publicou textos em diferentes jornais do país, inclusive no Jornal do Com-
mercio do Rio de Janeiro. Os textos publicados em seu nome neste jornal, entre os anos de 1860 e 
1870, constituem o corpus da nossa análise. Neles o parlamentar rebate e expõe o seu pensamento 
acerca das decisões e deliberações provenientes das diversas instituições representativas do Estado 
imperial.
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José Iran Ribeiro (UFSM)
• “A poder de maneiras, ia amoldando o povo”: os guerreiros de Francisco Pedro de Abreu, o 

barão de Jacuí.
Este reflexão tem por objetivo discutir como Francisco Pedro de Abreu, o barão de Jacuí, construiu 
sua carreira de comandante militar na primeira metade do séuclo XIX. A partir da documentação 
existente nos fundos militares mais importantes do século XIX de Río Grande do Sul e outras co-
lecciones pertinentes, a intenção é verificar quem eram e porque razões alguns homens atuaram 
sob seu comando e como estas relações contribuíram para a significativa e rápida ascensão militar 
de Francisco nos quase dez anos de Guerra dos Farrapos. O objetivo principal é tratar de entender 
como num cenário de guerra, e a consequente ruptura dos parâmetros de sociabilidade existentes 
em tempos de paz, oportunizava que pessoas sem maior relevância adquirissem extrema notorie-
dade política e social. Concluiu-se que, depois da obtenção dos primeiros êxitos, Francisco passou 
ter a possibilidade de escolher combatentes experimentados, oferecendo-lhes em troca acessos 
oportunidades de ascensão na hierarquia militar e acesso a outras vantagens resultantes dos suces-
sos alcançados em combate.

Amanda Chiamenti Both (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• Clientelismo e mediação política na trajetória de Henrique d’Ávila (1860-1889)

Nos últimos anos parte da historiografia que busca explicar o sistema político imperial tem cha-
mado a atenção para a importância de redes de relações (compostas por vínculos de diversas 
naturezas: espiritual, familiar, de amizade ou reciprocidade), bem como para a atuação de determi-
nados indivíduos que desempenhavam o papel de mediador no interior dessas redes e para além 
delas. Podemos destacar os trabalhos de Jonas Vargas (2010) e Maria Fernanda Martins (2007) que 
investigaram, com focos de análise distintos, as relações que envolviam governo e elites regionais, 
demonstrando como os interesses do Estado não estavam desvinculados dos interesses provinciais 
e locais.
Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar parte da trajetória de Henrique Francisco d’Ávila, 
político vinculado ao Partido Liberal rio-grandense que desempenhou uma atuação significativa e 
era portador de grande influencia sobre os rumos da província do Rio Grande do Sul. A seu favor 
contava a amizade de homens importantes dentro da província e fora dela, o diploma da Faculda-
de de Direito de São Paulo e a influência e riqueza de sua família.
Contanto com esses e outros atributos, Ávila galgou postos cada vez mais importantes na política 
da província e do país. Contudo, nos deteremos nesse momento na sua atuação na província do 
Rio Grande do Sul. Através de correspondências trocadas principalmente com dois aliados políti-
cos, o General Osório e o Visconde de Pelotas, tentaremos demonstrar como se dava a negociação, 
no momento das eleições, entre os líderes dos partidos políticos e os membros das facções locais. 
A aliança pessoal e política que Ávila possuía com Manuel Osório, por exemplo, foi uma das mais 
importantes para o encaminhamento de sua trajetória política. Os dois provavelmente se conhe-
ceram pelos anos de 1856, quando o General Osório assumiu o Comando da Fronteira em Jagua-
rão. Posteriormente, Osório foi padrinho de um dos filhos de Ávila e seu chefe político. 
Essa relação foi reiterada ao longo do tempo e envolvia lealdade pessoal, política e troca de favores. 
Osório era uma das figuras mais influentes da província e chefe do partido liberal rio-grandense, 
razão pela qual Ávila dirigia-se a ele pedindo favores e reconhecendo a superioridade hierárquica 
daquele, desempenhando o papel de protetor e cliente simultaneamente (GRAHAM, 1997). 
Assim, esperamos demonstrar a importância de redes de relações para o sucesso político de de-
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terminado indivíduo. Bem como, a forma pela qual as eleições e a ascensão política dos mediado-
res afetavam as relações que os mesmos mantinham com o seu local de origem e das quais não 
podiam prescindir. Era através dessa trama bastante complexa que governo central e provincial 
chegavam às localidades mais distantes do Império brasileiro.

Jonas Moreira Vargas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• “Muito além da carne-seca”: os charqueadores de Pelotas, seus escritos políticos e suas 

bibliotecas (c. 1820 – c. 1880)
Pelotas, município localizado na fronteira meridional do Rio Grande do Sul, destacou-se por ser a 
maior produtora de carne-seca do Império do Brasil. Reunindo cerca de 40 fábricas e concentran-
do uma numerosa escravaria, a cidade foi palco de um grupo bastante atuante de empresários da 
carne, também conhecidos como os Barões do charque, que mantinham íntimos contatos com 
as elites do Rio da Prata, do Nordeste e da Corte. Contudo, tende-se a estudar principalmente os 
aspectos econômicos no qual os mesmos estavam envolvidos, dando-se pouca importância aos 
seus projetos políticos e sua vida sociocultural no contexto da formação do Estado Imperial brasi-
leiro. Além de buscar identificar um perfil social deste grupo de elite, o presente trabalho analisa a 
atuação destes charqueadores na política regional, enfatizando às suas principais ideias e projetos 
por meio da análise dos seus escritos. Também serão analisadas algumas bibliotecas localizadas em 
inventários e o seu posicionamento nas guerras que marcaram o período.

Glauber Miranda Florindo
• Quando a maré liberal subiu ao sertão da província de Minas Gerais

O trabalho tem por objetivo pensar de forma crítica a naturalização da teoria das elites nos traba-
lhos que tratam do processo de estruturação do Estado no Brasil Imperial. Tal teoria considera que 
os rumos da política brasileira foram definidos por um grupo, que devido a homogeneidade de 
treinamento, foi capaz de lidar com as clivagens dos demais grupos espalhados pelo Brasil e manter 
a unidade do país, além de ter determinado as bases para a construção do Estado a partir de esco-
lhas tomadas dentre um restrito horizonte de opções. Para tanto, faremos uma análise pontual da 
trajetória de um dos mais influentes políticos do Brasil oitocentista: Bernardo Pereira de Vasconce-
los, líder do Regresso Conservador, mas também participante ativo no período anterior, conhecido 
como Maré Liberal. Vasconcelos foi um dos autores do Ato Adicional em 1834 e em seguida um 
dos mais vorazes críticos desta lei, além de principal líder da sua reforma, a Lei de Interpretação 
do Ato Adicional em 1840. Se no Senado do Império em 1839, o político mineiro defendeu ferre-
nhamente a necessidade da revisão do Ato Adicional, citando o relatório do Ministério da Justiça 
de 1835, afirmando que a liberdade para se criar empregos por parte das assembleias legislativas 
provinciais estava prejudicando a ordem entre as províncias e o governo central. Anos antes, em 
1835 – mesmo ano do relatório usado por Vasconcelos no Senado –, enquanto vice-presidente da 
província de Minas Gerais, Vasconcelos regulamentou uma série de leis promulgadas pela Assem-
bleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, criando empregos e alterando as atribuições de cargos 
criados em nível nacional. Tendo em vista a mudança de perspectiva no decorrer de sua trajetória, 
as ações de Vasconcelos não são contraditórias, mas abrem caminho pra pensarmos os limites da 
formação no que diz respeito a síntese de uma elite política homogênea responsável pela consoli-
dação do Estado, pois em 1835 ao mesmo tempo em que Vasconcelos já se mostrava crítico do Ato 
Adicional ele desempenhou na província de Minas umas das práticas as quais condenava no Sena-
do. Até que ponto o comportamento de Vasconcelos enquanto um membro da dita elite política 
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imperial é distinto dos demais sujeitos políticos, principalmente dos que desempenharam suas 
carreiras em âmbito municipal e provincial, mas nunca tiveram expressão nacional? Enfim, defen-
demos ser um caminho promissor, pensarmos atores, tais quais Bernardo Pereira de Vasconcelos 
como representantes de classes e de frações de classes, sendo o resultado de suas práticas políticas, 
como postula Bourdieu, dados em função do campo sob os quais estes atores estariam inscritos. 
Dessa maneira esperamos lançar novas nuances sobre a história do processo de estruturação do 
Estado no Brasil Imperial.

Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense)
•  Cartografias de uma cidade (ainda) invisível: o Rio de Janeiro popular e letrado

Cartografias de uma cidade (ainda) invisível: o Rio de Janeiro popular e letrado
Pretende-se, nesta comunicação, cartografar espaços específicos da cidade do Rio de Janeiro Im-
perial, identificando funções atribuídas à leitura e a escrita e, consequentemente, reconstruir uma 
espacialidade das práticas sociais letradas de homens e mulheres pobres, e compreender como 
estes conquistavam a leitura e a escrita por meio de uma educação que, no Império, se estruturava 
de modo precário, porém possível.

Monique de Siqueira Gonçalves (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Tânia Maria 
Tavares Bessone da Cruz Ferreira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Um espaço para a ciência Oitocentista: o acervo de ciências do Real Gabinete Português de 

Leitura na segunda metade do século XIX
Desde a vinda da Corte para o Brasil, em 1808, deu-se início à construção, na então capital do 
Império português, de um aparato institucional de cunho cultural/científico com o intento de 
reconstruir na nova sede do governo o ambiente cosmopolita lisboeta, sendo as primeiras ações 
nesse sentido representadas pela criação da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico e da Escola 
Médico-cirúrgica do Rio de Janeiro, todas no mesmo ano de chegada da família real. Tal esforço se 
estenderia e se intensificaria no período pós-independência, com a fundação, na década de 1830, 
por iniciativa do Estado, do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Outras iniciativas de cunho 
particular também seriam importantes nesse processo de constituição de um aparato institucional 
no Rio de Janeiro dentre as quais destacamos: a Biblioteca Fluminense, o Real Gabinete Português 
de Leitura, o Gabinete Inglês de leitura, a Biblioteca da Associação “Germania” e a Biblioteca da Im-
perial Associação Tipográfica Fluminense, isto somente para citar alguns desses empreendimentos.
 De forma geral, notamos que este esforço, seja por parte do Estado ou por parte de grupos per-
tencentes à sociedade civil, se dava no sentido de conformar na capital do Império português, de-
pois Império do Brasil, um aparato institucional que proporcionasse aos indivíduos alfabetizados, 
o acesso a leituras diversas e atualizadas, sobre os mais diversos assuntos. A ciência seria, entremen-
tes, um dos assuntos privilegiados por estes acervos, principalmente porque se estabelecera na ci-
dade a primeira Faculdade de Medicina do Império e os alunos careciam de meios para obterem os 
conhecimentos necessários à sua formação. Sobretudo, intentamos com esta apresentação, apre-
sentar as reflexões realizadas sobre o papel do Real Gabinete Português de Leitura neste contexto, 
dando ênfase para o acervo relacionado às ciências encontrado nos catálogos desta instituição, que 
já em 1870 contava com mais de 30 mil títulos. Pretendemos, assim, responder a perguntas como: 
Qual a importância relativa do acervo de ciências em meio ao acervo geral do Real Gabinete? Era 
ele frequentado por alunos da Faculdade de Medicina? Os livros disponibilizados eram majorita-
riamente em que língua? Era relevante e atualizado este acervo? Qual a relevância do acervo do 
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Real Gabinete Português de Leitura para o processo de constituição do campo científico no Brasil?

Joana Monteleone (Unversidade de São Paulo)
• O Almanaque Laemmert e os almanaque do século XIX: livros, consumo e política no império 

de d. Pedro II
Esta apresentação de pesquisa tem como finalidade expor a importância dos almanaques do sé-
culo XIX. Publicações de grande longevidade, atualizados regularmente, os almanaques eram uma 
fonte importante de informação na parcela letrada da sociedade brasileira, especialmente no Rio 
de Janeiro, participando da reprodução da vida política e da legitimação das hierarquias da Corte 
de d. Pedro II. A circulação dos almanaques, porém, não se limitava à capital do país, e seu alcance 
para além do Rio de Janeiro fortalecia o poder real. 
Dentre os almanaques, pode-se destacar o Almanaque Laemmert, que, de 1844 a 1889, foi a mais 
regular e a mais bem sucedida das publicações do gênero. Publicado pelos irmãos Eduardo e Hen-
rique Laemmert, foi claramente inspirado no Almanach Royal, de ampla circulação na França no 
século XVIII. Como a versão francesa, a brasileira indicava, por meio de listas hierárquicas, de en-
dereços e profissões, os “lugares” dos membros da Corte e da burguesia carioca. Assim, a palavra 
escrita difundia o poder imperial e suas articulações com a sociedade. 
Na historiografia brasileira, os almanaques do século XIX aparecem sempre como fontes de pes-
quisa privilegiadas para o historiador, nunca são objetos de pesquisa. Por isso, ao se debruçar sobre 
os almanaques como objetos de pesquisa é possível perceber melhor tanto a expansão das ideias 
nacionalistas pelo império como a crescente transformação do capitalismo no país no período.

Paula da Silva Ramos (Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Assis)
• Identidade nacional e política cultural na Nueva Revista de Buenos Aires

A Nueva Revista de Buenos Aires (1881-1885), editada por Vicente Quesada, conjuntamente com 
seu filho Ernesto Quesada, se constituiu em um expoente na defesa e fomento do movimento 
intelectual argentino e latino-americano. Com o declarado intuito de suplantar o isolamento cul-
tural entre as nações do continente e mesmo entre as províncias do país, Quesada reuniu artigos 
de destacados homens de letras americanos - alguns destes posteriormente reunidos em livros - 
além de se posicionar em prol da formação de um mercado editorial, da diversificação do público 
leitor e de uma lei que garantisse a propriedade intelectual e, consequentemente, a autonomia dos 
literatos. Este trabalho tem por objetivo analisar a atuação de Vicente Quesada no cenário político 
e cultural argentino, bem como as propostas relacionadas à cultura letrada apresentadas pelo pe-
riódico citado.

Debora Cristina Alexandre Bastos e Monteiro de Carvalho
• Sombra e/ou esquecimento: Visões historiográficas de um diplomata português do 

Oitocentos.
A presente comunicação tem por finalidade abordar as diferentes formas de abordagem histo-
riográficas sobre D. Domingos Antônio de Sousa Coutinho. O título do trabalho refere-se a dois 
diferentes pontos na pesquisa sobre este diplomata português. O primeiro deles, ou seja, a som-
bra, remete ao fato de sempre estar atrelado à figura de seu irmão, D. Rodrigo de Sousa Coutinho. 
Enquanto, o esquecimento, refere-se ao pouco espaço destinado à ele nos estudos historiográficos 
sejam eles no Brasil ou em Portugal. Pouco se sabe sobre D. Domingos, em geral, quando mencio-
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nado, o é para demonstrar determinado contexto, sem que se tenha um trabalho específico sobre 
ele. Alguns de seus irmãos já foram, e continuam sendo, vale destacar, alvo de diversas pesquisas. 
O que não ocorreu com D. Domingos. Dentre os estudos que possuem seus irmãos como tema, 
podemos destacar o estudo realizado sobre D. Francisco Maurício de Sousa Coutinho, escrito por 
Luiz de Mello Vaz de São Payo, o realizado pela historiadora Márcia Motta que teve a trajetória de 
D. Francisco Maurício como parte de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de História 
Ibérica e Colonial nos Tempos Modernos da Universidade Federal Fluminense. O outro irmão, o 
que mais recebeu atenção tanto da historiografia portuguesa quanto da brasileira, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho foi e ainda é o foco de diversos estudos. Um deles, dos mais minuciosos, foi o rea-
lizado pela historiadora Andree Mansuy Diniz da Silva em sua tese de doutoramento, mas não se 
pode deixar de destacar a pesquisa realizada pela historiadora Nivea Cirne Pombo. Diante disso, 
veio o questionamento; por qual motivo D. Domingos não havia sido alvo direto dos estudiosos? 
Como ele é retratado pela historiografia e qual o interesse dos autores que o utilizam em seus estu-
dos? Tal comunicação tem como objetivo responder a tais questões trazendo para isso, os estudos 
já realizados em que D. Domingos aparece, mesmo que de forma coadjuvante.

Raimundo Cesar de Oliveira Mattos (Centro de Ensino Superior de Valença e UERJ)
• Os portugueses e a política no Vale do Café do Oitocentos

Algumas cidades do Vale do Paraíba Fluminense, conhecido como Vale do Café, conheceram um 
grande fluxo de portugueses que se fixaram na região e, aos poucos, conseguiram se impor e aden-
trar o mundo da política. Valença e Vassouras, entre outras, foram palco da atuação desses migran-
tes que lançaram mão de diversificados métodos estratégicos na vida política, partidária ou não. 
Em Valença, encontramos o caso emblemático do Comendador Silveira Vargas, primeiro presiden-
te da Câmara Municipal, entre outros que conseguiram marcar presença e se destacaram em uma 
sociedade que se formava e criava suas regras de conduta. Neste trabalho, procuramos esclarecer 
como agiram esses elementos e sua preocupação em formar uma imagem sócio-política marcante 
em um país que acabava de se libertar da metrópole.

Tatiane Rocha de Queiroz (seduc)
• A Construção De Significados E Identidades Politicas Na Imprensa Periodica Do Seculo XIX 

(1840-1841).
Neste trabalho estaremos analisando algumas reportagens do periodico O Brasil de justiniano Jose 
da Rocha no periodo de 1840 a 1843. O nosso objetivo central é o de apontar questoes e debates 
que possibilitaram e permearam nao só a construçao e delimitaçao de significados como tambem 
o de identidades. Identidades estas que o tempo todo estavam sendo configuradas e reformula-
das a partir dos embates travados na imprensa e na camara do periodo. De forma que estaremos 
nos apropriando da imprensa como um espaço de atuaçao e representaçao simbólica das Idéias 
e Projetos políticos do Partido regressista e de seu editor frente aos seus opositores políticos pro-
gressistas. Tendo em vista, que o jornal influenciou e foi influenciado pelos discursos políticos pro-
feridos no período estudado. O Brasil serviu de instrumento político de defesa e elaboração das 
idéias do partido Conservador. Afirmo que o jornal foi um projeto político, que contribuiu para a 
consolidação e formação da identidade política e social do partido Conservador frente aos seus 
antagonistas. O jornal não só possibilitou o afloramento do discurso político desse grupo, mas 
também fez parte dessa disputa. Os temas tratados no O Brasil foram variados, mas eles estavam 
sempre intrinsecamente relacionados com os acontecimentos políticos da época. No ano de 1840, 
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por exemplo, o tema mais questionado e criticado foi o da maioridade propagado pelos Liberais. 
Para este trabalho é de total relevância acerca do fazer história intelectual, a questão da contextu-
alização vem se mostrando não só central, como é a que mais tem avançado, principalmente no 
campo do pensamento político. Destacando aqui, como um horizonte possível e interessante para 
permear nossas reflexões, as propostas do contextualismo lingüístico daquela que vem sendo cha-
mada a ‘’Escola de Cambridge’’. Quentin Skinner e John Pocock são os maiores expoentes teóricos 
da vertente de estudo desta história do pensamento político. Para John Pocock a historiografia po-
lítica se refere menos um trabalho de ou sobre a narração dos fatos do que análise e a reconstrução 
do discurso político produzido pelos atores políticos direta ou indiretamente engajados na ação 
política do seu tempo. Com isso estudar o discurso político do O Brasil implica em estudar os fatos 
históricos, pois ele faz parte dos discursos como ações, ‘’atos de fala’’. Nesta perspectiva de Interpre-
tar o pensamento dos escritores políticos e particularmente neste artigo do jornalista Justiniano a 
partir de seu ‘’contexto linguístico’’ é de suma importância para se verificar a lógica da elaboração 
da narrativa política na imprensa no período analisado.

Rafael de Oliveira Cruz (Secretaria da Educação do Estado da Bahia)
• Os príncipes eu vou ver: As passagens da Princesa Isabel e Gastão de Orleans na Cidade da 

Bahia
Após o casamento com o conde d’Eu e até a queda da monarquia em 1889, tornou-se comum a 
estadia da Princesa Isabel na Europa. No percurso da viagem, o porto de Salvador era uma paragem 
quase obrigatória e que acabava movimentando tanto as camadas populares quanto as elites que 
conduziam a província da Bahia. Neste processo, a imprensa soteropolitana e de províncias circun-
vizinhas registravam e transmitiam o acontecimento que era visto como um dia de festa para a 
cidade do Salvador. Este trabalho tem como objetivo, discutir a partir dos textos da imprensa baia-
na, as impressões causadas pelas passagens da então herdeira do trono brasileiro e de seu esposo, 
o Príncipe Gastão de Orleans, pela capital baiana, e de que maneira esses periódicos conseguiam 
captar através de seus textos, os embates e estratégias de autoafirmação política nas homenagens 
prestadas àquela que era tida como a futura Imperatriz do Brasil e ao seu consorte.

Humberto Fernandes Machado (Universidade Federal Fluminense)
• A imprensa do Rio de Janeiro e o pós abolição

O trabalho visa a analisar a atuação da imprensa da cidade do Rio de Janeiro sobre o comporta-
mento dos senhores, que se sentiram prejudicados pela abolição, frente às mudanças decorrentes 
da extinção legal da escravidão. A divulgação pelos jornais de medidas repressivas contra os liber-
tos tinha como objetivo impedir a sua aplicação, alertando o poder público para o estabelecimen-
to de providências para evitar, inclusive, tentativas de reescravização. Paralelamente, os periódicos 
veiculavam matérias que defendiam propostas para a inserção dos libertos na sociedade, como 
distribuição de terras e educação básica.

Vanessa da Cunha Gonçalves
• Entre o editor e a publicação: José Carlos Rodrigues e o antiescravismo nas páginas d’O Novo 

Mundo
Para esta comunicação proponho-me a pensar na história do O Novo Mundo, ou seja, na história 
do periódico, seus colaboradores, o lugar social e político que ele ocupa e a rede em que José Carlos 
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Rodrigues está inserido, dialogando diretamente com as perspectivas de Angela Alonso (Rede de 
Sociabilidade) e Pierre Bourdie. Além, é claro no desdobramento do pensamento abolicionista no 
periódico, ou seja, em como o periódico se coloca como um canal difusor desta cultura política.
No contexto das discussões em torno do futuro do país, a década de 1870 foi marcada por movi-
mentos que defendiam a abolição total da escravidão e a proclamação da república no Brasil. E o 
papel da imprensa nesse momento é a de um canal de transmissão de culturas políticas. Por meio 
das páginas dos periódicos são difundidos temas, modelos, argumentos, criando um clima cultural 
que conduziria à aceitação da recepção da mensagem política correspondente. Analisando um 
jornal/periódico pode-se perceber quem eram os sujeitos que faziam parte de uma elite política e 
cultural e que eram responsáveis pelas publicações e se utilizavam da palavra impressa para fazer 
circular suas ideais e com isso delinear as suas identidades políticas e culturais, e é neste contexto 
que O Novo Mundo se insere.

Roger Anibal Lambert da Silva
• Imprensa, abolição e política: a “opinião pública” em disputa

A historiografia recente tem demonstrado que as possibilidades de participação política no Brasil 
do Oitocentos não estavam restritas somente à esfera estatal, haja vista a existência de um espaço 
público ativo, paralelo ao Estado, através do qual foi intensa a circulação de ideias por meio de diver-
sas publicações, tais como livros, periódicos, panfletos etc.. No que diz respeito mais precisamente 
à década de 1880, a mesma foi marcada por um processo de ampliação dos espaços públicos e 
ressignificação da praça pública como lugar de atuação política e debate em torno das então consi-
deradas as grandes questões do momento: a abolição e a república. A imprensa foi um importante 
partícipe desse processo, sendo um palco fundamental de atuação política pela via discursiva, em 
que se desenvolveu tanto a propaganda abolicionista e republicana quanto a contrapropaganda, 
ou seja, periódicos foram criados por segmentos interessados na transformação da ordem escra-
vista e da ordem monárquica, mas também por aqueles interessados na manutenção do status 
quo. Nesse sentido, torna-se necessário conferir atenção às disputas travadas entre grupos rivais 
no âmbito desse espaço público no sentido de formar a “opinião pública”, fazendo apelo à mesma 
através de um discurso retórico que buscava estimular a sua adesão, ao mesmo tempo em que se 
apresentava como seu legítimo representante. Sendo assim, concebendo a imprensa como um 
palco privilegiado em que se disputava o monopólio da representação legítima do mundo social, 
na presente comunicação abordaremos a atuação de jornais de distintos matizes políticos – Jornal 
do Commercio, Brazil, O Paiz, Novidades, Cidade do Rio e Gazeta Nacional – no processo da abo-
lição, situando a posição dos mesmos no âmbito do jogo político imperial, entre 1884 e 1888. Pro-
pomos uma análise das batalhas de representações travadas na imprensa acerca das inquietações 
dos escravos e das mobilizações abolicionistas, em duas conjunturas políticas: ministério Dantas 
e ministério Cotegipe. Argumentaremos que, em ambas as conjunturas, certa retórica da ameaça 
era mobilizada em alguns jornais – e combatida em outros – no sentido de construir um quadro 
de insegurança e de perigo à ordem pública, mas os interesses políticos envolvidos eram distintos. 
De um modo geral, durante o ministério Dantas a retórica da ameaça era mobilizada como arma 
política contra o mesmo, sugerindo a necessidade de uma inversão partidária, enquanto durante 
o ministério Cotegipe era mobilizada em defesa do mesmo, sugerindo que era imprescindível a 
sua permanência. Portanto, argumentaremos que as questões sociais e as questões políticas não 
devem ser dissociadas, devendo-se considerar as imbricações entre imprensa, abolição e política.
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Nancy Rita Sento Sé de Assis (UNEB)
• A pena de açoites no Brasil através da imprensa da segunda metade do século XIX

Em Janeiro de 1888, o jornal O Asteróide, advertia os leitores – principalmente, os eleitores – da 
cidade de Santo Amaro da Purificação: “Foi esta mesma cidade que elegeu um deputado (o Pedro 
Muniz) que desumanamente votou no parlamento contra a lei da abolição dos açoites. Quan-
to servilismo! Quanta miséria em uma cidade, cujos habitantes se dizem civilizados?!!!” Discursos 
como este foram bastante comuns no período, tanto na Bahia como em várias outras províncias 
do Império. Eles visavam colocar a questão de uma ilegalidade recorrente, o castigar indivíduos 
escravizados com açoites depois de outubro de 1886, e expor indivíduos e grupos de indivíduos pe-
rante a opinião pública. Casos de maus-tratos ocorridos em fazendas e outras localidades também 
eram veiculados como estratégia de denúncia e cobrança de providências às autoridades públicas. 
Além de notas, denúncias e notícias, muitos periódicos franqueavam espaço à literatura, publican-
do romances nos quais a piedade e caridade cristãs, particularmente a feminina, eram evocadas em 
favor daqueles que sofriam os suplícios dos açoites e outras humilhações. Também escreviam os 
que defendiam a ideia de que o açoite era a única pena capaz de submeter e intimidar os escravos, 
ideia, aliás, bastante recorrente entre os juristas brasileiros do final do século XIX. Nesta comuni-
cação proponho discutir a importância, o papel e o lugar desses discursos sobre a pena de açoites 
nesse contexto de embate de opiniões e projetos políticos, quando já se anunciavam a Abolição e 
a República.

Luiz D H Arnaut (Universidade Federal de Minas Gerais)
• Versar a liberdade, desconstruir a monarquia – Representações Políticas nos Poemas da 

Campanha Republicana na Imprensa da Corte (1870-1889)
A campanha republicana no Brasil, levada a cabo por meio da publicação e veiculação de poemas 
em jornais e periódicos na Corte entre os anos de 1870 e 1889, é o tema dessa comunicação. Sua 
existência revela uma estratégia de divulgação da bandeira republicana e de ampliação do número 
de adeptos da República e uma preocupação em atingir e envolver uma parcela da população que 
não se mobilizava com as análises teóricas da política. 
A veiculação de críticas políticas na forma de poemas foi uma prática corrente no Império. Parale-
lamente às denuncias das condições políticas e sociais sob a Coroa, encontramos aquelas que colo-
cavam a Monarquia em questão, que defendiam sua substituição pela forma republicana de gover-
no. A campanha, na forma de poemas, foi responsável pela corrosão da legitimidade monárquica, 
contribuindo para que sua derrocada não tenha produzido manifestações pela sua manutenção.
O objetivo da pesquisa foi compreender a não participação popular no em torno do 15 de Novem-
bro para além da tese da apatia e/ou de bestializados. Ou seja, buscar – no discurso republicano 
destinado, ou mais próximo, ao grosso da população – como a República estava sendo apresenta-
da, o que nos levou aos poemas.
Na pesquisa, encontramos mais poemas que atacavam e criticavam a monarquia do que poemas 
que apresentavam e defendiam a república. A leitura da defesa dessa última pode ser feita a con-
trapelo, mas a ênfase direta e explícita, desqualificar a monarquia, ocupa o primeiro plano.
Podemos afirmar que os poemas, e a campanha da qual são parte constitutiva, primavam mais 
por um empreendimento que visava diminuir a aprovação da monarquia e menos a aceitação ou 
adesão à república.
Como parte dessa desqualificação da monarquia, encontramos algumas constantes: 
a) a identificação da monarquia com a tirania;
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b) a afirmação da soberania popular (ou nacional) como usurpada pela coroa;
c) sua associação com injustiça e penúria;
d) a ausência da liberdade como sendo a marca do governo monárquico;
e) a caracterização da sociedade sob a monarquia como cindida entre os apadrinhados e aprovei-
tadores e os explorados e pobres;
f) a construção do 7 de Setembro como farsa, como continuidade da dominação dinástica, e não 
como início do Brasil livre;
g) o resgate das lutas contra a dinastia, da colônia ao Segundo Reinado, como constitutivas da luta 
presente dos republicanos;
Em todo caso, os poemas permitem afirmar que a pauta republicana nas duas últimas décadas 
do Império era fundamentalmente antimonarquista. O movimento se regulava por uma agenda 
negativa. Os contestadores da ordem não compartilhavam uma identidade, mas um antagonista.

Rômulo de Jesus Farias Brito
• A instauração da república brasileira no traço caricatural de Rafael Bordalo Pinheiro (1889-

1890)
Neste trabalho, traça-se uma análise das representações caricaturais elaboradas por Rafael Bor-
dalo Pinheiro sobre a instauração do sistema de governo republicano no Brasil. Conhecido como 
o maior caricaturista português do século XIX, Bordalo tratava aspectos da sociedade brasileira 
como temáticas recorrentes em sua obra, tendo inclusive atuado profissionalmente no país entre 
1875 e 1879. O autor integrava uma geração de intelectuais portugueses que se tornou notória 
por problematizar a situação de Portugal ao final do século XIX em várias áreas, da organização 
política à produção artística. Sua obra, no entanto, diverge dos demais contemporâneos por fazer 
uso das imagens, especificamente da caricatura, como instrumento de crítica social, que se fazia 
presente nas vários periódicos ilustrados de sua autoria. A repercussão em Portugal da implanta-
ção da República no Brasil ganha destaque se pensada como integrante do constante processo de 
demarcação identitária e cultural que se deu na obra da intelectualidade de ambos os países após 
a independência política em 1822, quadro no qual a produção do caricaturista se insere. Neste 
sentido, analisa-se as composições caricaturais de Bordalo sobre o início da República brasileira, 
visando compreender como o intelectual percebeu a transformação política em nosso território, 
quais elementos empregou em sua representação imagética e quais os possíveis usos desse evento 
na reflexão sobre a sociedade portuguesa oitocentista. Para tanto, serão analisadas as caricaturas 
sobre o tema, produzidas entre 1889 e 1890 em sua publicação Pontos nos iii.

Renato Cesar Santejo Saiani (Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, Assis)
• As discussões sobre a política brasileira nos artigos de imprensa do Barão do Rio Branco: 

entre a Monarquia e a República (1865-1902).
São muitas as leituras que se podem fazer da vida e obra do Barão do Rio Branco, todas indisso-
luvelmente ligadas entre si. Contudo, sua herança política acabou por eclipsar seu papel como 
historiador, jurista, geógrafo e articulista. A pouca atenção sobre seus artigos de imprensa é um 
exemplo marcante de como alguns ângulos de suas atividades deixaram de ser esquadrinhados 
pela historiografia, negligenciando, assim, a existência de uma gama de ideias, opiniões, críticas 
e discussões sobre o andamento interno do país e de como ele deveria se colocar internacional-
mente. Este trabalho tem por objetivo analisar os artigos do Barão do Rio Branco, na busca por 
compreender como esse veículo era utilizado por ele como um espaço aberto para intervenções 
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junto à opinião pública no intuito de expor a amplitude de suas concepções acerca do país e de 
suas relações externas.

Maria de Fátima de Morais Pinho (Universidade Regional do cariri)
• Acontecimentos extraordinários do Joazeiro: O Milagre da transformação da Hóstia Sagrada 

em sangue páginas do jornal O Apostolo do Rio de Janeiro.
Em 1889 um “fato extraordinário” projetou o então povoado do “Joazeiro”, interior do Ceará e seu 
capelão, padre Cícero Romão Baptista, na imprensa nacional. Uma jovem moça de nome Maria 
Magdalena do Espírito Santo de Araújo ou, simplesmente, Beata Maria de Araújo, ao receber a 
hóstia sagrada das mãos do sacerdote, viu-a transformar-se em sangue. O acontecimento foi vee-
mentemente repreendido e negado pelo clero cearense, que impôs ao padre Cícero a cassação de 
suas ordens sacerdotais e um obsequioso silêncio sobre o ocorrido. Não obstante a proibição, os 
fatos miraculosos atraíam dezenas de pessoas oriundas de todos os recantos do Nordeste com des-
tino ao povoado, no intuito de verificar, com os próprios olhos, os fenômenos sobrenaturais, dando 
início, a partir daí, a uma das maiores manifestações de religiosidade popular e transformando o 
lugar num dos maiores centros de romarias do Brasil. O fenômeno foi amplamente divulgado em 
jornais de todas as províncias do país, sobretudo, do Rio de Janeiro, sendo o principal deles o jornal 
O Apóstolo, o renomado periódico católico brasileiro do século XIX, veículo oficial da Arquidioce-
se daquele Estado. 
Na proposta de pesquisa em foco objetiva-se, numa primeira instância, analisar, em linhas gerais, 
a ampla divulgação que o referido jornal deu ao episódio, publicando cartas, telegramas, artigos, 
buscando compreender em que medida o referido jornal contribuiu na divulgação dos “fatos ex-
traordinários” por que um jornal que se declarava um periódico religioso, moral e doutrinário, 
consagrado aos interesses da religião e da sociedade repercutiu, com tanta ênfase, fenômenos da 
religiosidade popular amplamente condenados pela Igreja Católica.

111. Política Externa e Relações Internacionais: história e historiografia
Coordenação: Rodrigo Perla Martins e Américo Alves de Lyra Júnior

Resumo: Este Simpósio Temático tem por objetivo proporcionar a apresentação de pesquisas ori-
ginais, incentivando o diálogo entre pesquisadores, que discutirão as articulações entre as esferas 
regionais, nacionais e internacionais na história das Relações Internacionais e da Política Externa, 
com ênfase nas discussões que versem sobre os séculos XIX e XX. Reflexões históricas, historiográ-
ficas e metodológicas sobre o papel dos Estados e demais grupos que constituem o cenário das 
Relações Internacionais e da Política Externa. Os conflitos, a atuação dos grupos não-estatais, a po-
sição dos governos, o viés econômico, político, militar, cultural, dos estudos estratégicos e de defesa 
e ideológico do relacionamento dos Estados pretendem ser sugeridos como tópicos de abordagem 
deste Simpósio.
Justificativa: Devido ao crescente interesse e importância do estudo das relações internacionais e 
da história da política externa, observa-se um aumento significativo do número de pesquisas aca-
dêmicas e das publicações especializadas. Tal fenômeno traduz o incremento das relações interes-
tatais, assim como certa democratização dos assuntos internacionais ou de política externa, antes 
reservados apenas aos agentes diretamente envolvidos e, cada vez mais, ao alcance dos estudiosos 
e pesquisadores acadêmicos. 
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Este Simpósio Temático proposto pelo GT de História das Relações Internacionais da ANPUH se 
apresenta como um espaço de discussão acerca das investigações realizadas na área da História 
das Relações Internacionais, considerando o enfoque interdisciplinar como vetor de agregação dos 
trabalhos. Da mesma forma, as discussões pretendem contemplar a apresentação das diferentes 
concepções teóricas e metodológicas da área. Outrossim, o Simpósio pretende viabilizar aos pes-
quisadores, que até o momento estão atuando de forma isolada, a oportunidade de adesão ao 
GT História das Relações Internacionais, constituído desde 2005 no âmbito da ANPUH/RS, e que 
desde o Simpósio Nacional em Fortaleza, em 2009, foi inserido na ANPUH nacional e se fazendo 
presente com dois Simpósios aceitos no Simpósio Nacional em São Paulo em 2011.

 Daniel Rei Coronato (SENAC - SP)
• As Fases da Política Externa do Império do Brasil na Relação com a Banda Oriental do 

Uruguai
O artigo tem como eixo central o estudo das relações exteriores do Império do Brasil para com a 
República Oriental do Uruguai durante o período de 1828-1889, portanto, entre o fim da Guerra 
da Cisplatina até o fim do regime monárquico. O trabalho pretende contribuir para as pesquisas 
históricas das relações internacionais do Brasil, e possibilitar uma maior compreensão à Política 
Externa do período Imperial. A intenção será apresentar a fases da política externa brasileira para 
com o Uruguai, relacionando a questão com o processo de consolidação da política externa do 
Brasil na fronteira meridional e seus desafios. 
Dentro da proposta de investigação, a hipótese principal a ser trabalhada e debatida é que a im-
portância chave do Uruguai para a compreensão da atuação brasileira se daria pela sua posição 
singular no desenho do subsistema platino: o estado criado a partir da mediação inglesa após a 
campanha da Cisplatina (1825-1828) entre os dois gigantes da região, o Império do Brasil e as Pro-
víncias Unidas do Rio da Prata, tornou-se pivô permanente da política regional, servindo como 
uma peça essencial na manutenção da estabilidade e da paz. O Uruguai seria, assim, crucial para a 
preservação do equilíbrio entre as potências regionais, e sofrerá enorme influência da diplomacia 
brasileira sobre seu destino, transformando-o em um interlocutor prioritário da ação do Brasil na 
região. 
A proposta se insere em um esforço maior de entender o papel do Uruguai na formação da inser-
ção do Brasil no Prata e os desafios impostos por essa relação.

Cristiane Maria Marcelo
• Os discursos do diplomata Duarte da Ponte Ribeiro sobre a integração da América Latina 

(1829-1878)
Na presente comunicação buscaremos problematizar um aspecto pouco explorado na trajetória 
deste homem de governo, qual seja, o de grande incentivador do maior diálogo entre o Império 
do Brasil e as Repúblicas que o circundava. Tal como alguns de seus contemporâneos, Duarte da 
Ponte Ribeiro sabia dos temores que a única monarquia do continente causava junto aos demais 
governos sul-americanos e por isso acreditava que o governo brasileiro devia se imiscuir mais nos 
desafios e problemas enfrentados pelas recentes nações americanas a fim de afastar os perigos de 
uma possível coligação antibrasileira como quase aconteceu no incidente de Chiquitos, entre abril 
e maio de 1825, e durante a guerra da Cisplatina.
Assim, a defesa de uma aproximação diplomática junto aos governos republicanos da América 
do Sul foi uma constante nos escritos de Ponte Ribeiro. O diplomata acreditava que a presen-
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ça ostensiva de representantes brasileiros naqueles territórios ajudariam a construir relações mais 
fortes e duradouras. Em 1832, ao final de sua primeira missão diplomática à República do Peru, o 
fronteiro-mor do Império chegava à seguinte conclusão: “quanto mais o governo imperial esme-
rar-se em dirigir aos dessas repúblicas demonstrações de urbanidade e consideração, menor será a 
desconfiança de que tais atos encobrem um fim contrário aos seus interesses e forma de governo” 
.Como desdobramento destas preocupações, buscaremos analisar os esforços do diplomata em 
ver o Brasil representado no Congresso Americano que ocorreu na cidade de Lima, em 1847.

Orlando De Miranda Filho (Universidade de Passo Fundo)
• A invasão paraguaia em Mato Grosso

Neste estudo investigamos a invasão das tropas paraguaias ao Mato Grosso durante a Guerra da 
Tríplice Aliança Contra o Paraguai (1864-1870). Situada em uma região lindeira, a província de 
Mato Grosso foi alvo de disputas territoriais desde o período colonial. Na tarde de 12 de novem-
bro de 1864, após décadas de tensões crescentes na fronteira dos dois países, o vapor Marquês de 
Olinda, que transportava o coronel Frederico Carneiro de Campos (1800-1867), recém-empossado 
presidente da província de Mato Grosso, foi aprisionado no Paraguai. Após a declaração de guerra, 
os paraguaios organizaram uma ofensiva contra o Império. Em dezembro de 1864, foram mobiliza-
das duas expedições para invadir o sul da província do Mato Grosso: uma fluvial e outra terrestre. 
No comando das ações terrestres estava o coronel Francisco Isidoro Resquín (1823-1882), militar 
com longa experiência, que dedicou a maior parte de sua vida ao exército, atingindo o posto de 
general durante a Guerra do Paraguai. O coronel Vicente Barríos (1825-1868), cunhado de Solano 
López, liderou a força naval que ocupou o Mato Grosso, e assim como Francisco Resquín, também 
tornou-se general durante o conflito. Analisaremos os confrontos da Guerra do Paraguai ocorridos 
em território mato-grossense.

Christiane V. Laidler (UERJ)
• Joaquim Nabuco: pensamento político do embaixador do Brasil nos Estados Unidos

Primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, entre 1905 e 1910, Joaquim Nabuco foi o artífi-
ce do estreitamento das relações entre os dois países durante a gestão Rio Branco do Ministério das 
Relações Exteriores, processo que o historiador Bradford Burns chamou de “the unwritten alliance”. 
A aproximação entre os dois países, embora justificada pelo aumento do poder internacional dos 
Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico quanto político, era fonte de ressentimentos 
e desconfiança entre os vizinhos da América do Sul, levando a dúvidas e polêmicas também inter-
namente, considerando, sobretudo, a política imperialista norte-americana no continente. Neste 
contexto, Joaquim Nabuco foi um colaborador dos interesses norte-americanos, sendo algumas 
vezes contrariado por Rio Branco. Ambos entendiam que o Brasil seria beneficiado de uma relação 
privilegiada com os Estados Unidos, mas Rio Branco queria construir uma relação estratégica que 
servisse ao propósito do Brasil de exercer hegemonia regional, além de, paralelamente, buscar for-
talecer as relações do ABC. O trabalho pretende analisar discursos e memórias de Joaquim Nabuco, 
com ênfase nas notas de seu diário, com o objetivo de reconstruir uma estrutura de conceitos e 
pensamento que, além de aderir a valores da sociedade norte-americana, afirma o caráter necessa-
riamente aristocrático e elitista do poder político.

Viviani Poyer (Universidade Federal de Santa Catarina)
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• O Contestado e a Política Externa Brasileira: relações diplomáticas e violência na região do 
Contestado (1902 – 1916)
A presente pesquisa tem como enfoque uma das mais significativas fases da política externa brasi-
leira da Primeira República, o período que compreende a chancelaria de José Maria da Silva Para-
nhos Júnior – Barão do Rio Branco e do catarinense Lauro Muller, chegando até os anos de 1916, 
quando se dá por encerrada a questão do Contestado. Fatos que circundam e compõem o cenário 
deste movimento social, e suas consequências no âmbito das relações internacionais e diplomáti-
cas, estabelecidas pelo Brasil com grandes potencias europeias como Inglaterra, França, Alemanha, 
Itália e EUA, serão aqui abordados. A presença do “elemento estrangeiro” é constante, seja na figura 
do imigrante europeu, seja na presença e atuação da multinacional do norte americano Percival 
Farquahr, aspecto importante que nos possibilita trilhar novos caminhos no que diz respeito a 
historiografia sobre o Contestado, no sentido de verificar e compreender episódios ocorridos na 
região em que se deu o conflito, como o ataque à Colônia de Rio das Antas, povoada por imigran-
tes europeus trazidos pelo grupo Farquhar, o incêndio da serraria de Calmon, uma das filiais da 
Lumber e a significativa participação de imigrantes neste movimento social.

Wilson Maske (PUCPR)
• Missões Luteranas e Imperialismo Alemão no Brasil (1905-1914)

O trabalho tem como proposta avaliar se o Império Alemão tinha como objetivo utilizar a emi-
gração e instituições culturais e religiosas, como as sociedade missionárias, no nosso caso Caixa de 
Deus Luterana (Gotteskasten), como mecanismos indiretos de propagação da cultura e de influ-
ência alemã no Brasil, no período de 1905 a 1914. Buscou-se analisar se a Alemanha teve intenção 
de exercer uma política externa com teor imperialista, criando, através da emigração, um elo com 
o Brasil que também seria um canal para estreitar vínculos, principalmente comerciais e culturais, 
onde a Alemanha, por meio dos imigrantes alemães e teuto-brasileiros, tivesse preferências em 
relacionamentos comerciais, podendo, por fim, auxiliá-la a consolidar o papel de potência mundial.

Adelar Heinsfeld (UPF)
• O Pacto ABC (1915) e sua repercussão na imprensa brasileira

A partir de 1904, Rio Branco como Ministro das Relações Exteriores, iniciou a discussão para um 
Tratado de Cordial Inteligência entre a Argentina, o Brasil e o Chile, que ficou conhecido como 
Pacto ABC. A negociação continuou na gestão de Lauro Muller, quando em maio de 1915 os três 
países assinaram o Tratado entre a República dos Estados Unidos do Brasil, a Argentina e o Chile 
para facilitar a solução pacífica de controvérsias internacionais. O objetivo oficial do Tratado do 
ABC era a manutenção da paz no Cone Sul da América. No entanto, percebemos que na realidade 
o Pacto ABC era uma proposta geopolítica brasileira que pretendia isolar a Argentina no concerto 
das nações sul-americanas e impedir que ela continuasse a exercer influência sobre os demais paí-
ses da região. Era necessário impedir que a Argentina conquistasse a hegemonia na América do sul, 
para, posteriormente, o Brasil conquistá-la. Neste trabalho procuramos perceber como a imprensa 
da então Capital Federal – Rio de Janeiro – atuou como grupo de pressão para que o ABC fosse 
aceito pela população como proposta geopolítica para a paz onde, aparentemente, a rivalidade 
com a Argentina estaria suplantada.

Américo Alves de Lyra Júnior (Universidade Federal de Roraima)
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• Páginas da História Diplomática brasileira: Schomburgk line e a redefinição da fronteira 
setentrional do Brasil
O tema em questão se situa bem na História das Relações Internacionais do século XIX. Ele se 
relaciona à formação de fronteiras, tendo início na década de 1830 com a Inglaterra enquanto 
potência hegemônica. Esta nação suplantou rivalidades com a Alemanha, França e outras potên-
cias europeias. Nesse sentido, os ingleses conformaram os interesses da burguesia e da nobreza do 
ponto de vista da política externa. Em uma perspectiva global, por meio da Revolução Industrial, a 
Inglaterra obteve alta lucratividade comercial por meio da expansão das forças produtivas. 
Dessa forma, a Revolução Industrial inspirou modelos para forças europeias em expansão bem 
como a Inglaterra evitou a mobilização popular e forjou alianças conservadoras para consolidar a 
estabilidade do sistema de Estados-Nação. Com a estabilidade alcançada, os ingleses conseguiram 
fundar um imperialismo baseado na concepção de livre comércio e no sistema internacional que 
suplantava o modelo construído anteriormente pela ordem de Vestfália. Assim sendo, do ponto de 
vista econômico, a potência hegemônica do século XIX pretendia moldar o mundo à sua imagem 
e semelhança. 
Nesse contexto internacional, cita-se a presença do explorador saxão Roberto Hermann Schom-
burgk na Guiana Inglesa, então colônia da Inglaterra na América do Sul. Hermann Schomburgk 
atuava como membro de uma sociedade científica privada na Guiana. Conforme atesta o artigo do 
Diário Popular, de 15 de junho de 1904, intitulado de Goyana brazileira
(...) O velho litígio que acaba de ser resolvido pelo rei Victor Manuel, foi iniciado em 1823 pelo 
explorador Schomburk, que em um trabalho importante sobre a Guyana Ingleza, deu os limites 
desta muito além do oeste de Pacaraima, confinando na margem esquerda do rio Cotingo e na 
esquerda do Tacutú
O citado “importante trabalho sobre a Guyana Ingleza” dá novo traçado geopolítico à Amazônia 
Setentrional. A partir desse traçado se estabelece a Schomburgk line que alcança territórios brasi-
leiros e venezuelanos. A linha foi adotada de imediato como limite oficial por Londres. Informação 
que aquele artigo não detalha. Nesse sentido, pretende-se problematizar o tema a partir de docu-
mentos recolhidos do Itamaraty.

Sydenham Lourenço Neto (UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• A repercussão das denúncias do livro azul na imprensa carioca e a posição do Itamaraty

Uma peça chave na pressão dos EUA pela exclusão da Argentina do sistema interamericano foi a 
publicação, em fevereiro de 1946, do “Blue Book on Argentina” (a partir de agora, Livro Azul). O 
Livro Azul foi elaborado pelo Departamento de Estado dos EUA entre outubro de 1945 e fevereiro 
de 1946, e em seu texto, distribuído para todas as embaixadas do Continente na forma de um me-
morando de cinquenta e oito páginas, encontramos acusações de cooperação do governo argen-
tino com os países do Eixo, desde a presidência de Ramón Castillo. O Livro Azul é normalmente é 
mencionado pela literatura especializada apenas como uma peça de propaganda do governo dos 
EUA para evitar a vitória de Juan Domingo Perón nas eleições de 1946. No entanto, defendemos 
que seus objetivos eram mais amplos, visava afastar a Argentina do Sistema Interamericano, o que 
só não ocorreu em função da reação das outras repúblicas do continente, em especial o Brasil, que 
seria a sede da Conferência de 1947, e era reconhecido como um aliado fiel da diplomacia dos EUA. 
Mas, apesar disso, o Brasil contribuiu para minimizar a repercussão e os efeitos da divulgação do 
Livro Azul.
As repercussões das denúncias na imprensa dos EUA e do Brasil forma imensas. No Brasil, fizemos 
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um levantamento mais exaustivo em dois jornais cariocas, o declaradamente oposicionista Correio 
da Manhã e o situacionista, quase um jornal oficial, A Noite. Curiosamente as fontes estrangeiras 
dos dois jornais muitas vezes eram as mesmas. As divergências entre os dois jornais sobre o que 
fazer diante das denúncias do livro azul, também foram sutis, mas o Correio da Manhã se destacou 
numa pesquisa bem mais aprofundada que implicou, inclusive, no envio de um correspondente 
para Buenos Aires afim de investigar a procedência das denúncias. Contudo, de modo geral os dois 
jornais seguiram a linha traçada pelo Itamaraty, que, principalmente, após a vitória eleitoral de Pe-
rón, procurou minimizar as implicações das denúncias contidas no livro azul.

Tiago Conte
• Como se faz um presidente: a campanha presidencial de JK na ótica de um brasilianista

No livro Como se faz um presidente, o norte-americano Edward Anthony Riedinger narra a cam-
panha de Juscelino Kubitschek à presidência da república em 1955. Sem desconsiderar as demais 
candidaturas, o autor concentra-se na trajetória de Juscelino desde sua nomeação pelo Partido 
Social Democrático até a campanha propriamente dita e os resultados da eleição. Dessa maneira, 
o trabalho de Riedinger diferencia-se da maioria da produção sobre o período, cujas análises se 
concentram mais sobre os movimentos militares entre a eleição e a posse do que nas campanhas 
presidenciais dos candidatos. Além disso, por se tratar de uma obra escrita por um norte-ame-
ricano, Como se faz um presidente se insere no conjunto de produção dos brasilianistas, assim 
denominados aqueles pesquisadores acadêmicos dos Estados Unidos dedicados ao estudo de as-
suntos brasileiros. Considerado um ramo menor entre o conjunto de estudos latino-americanos, o 
brasilianismo teve seu auge em produção e subvenções entre o final de década de 1960 e meados 
dos anos 1970, período que coincidiu com a instalação da ditadura militar no Brasil. No entanto, 
os sistemas de formação e financiamento para essas pesquisas remontam a um período anterior, 
sobretudo a partir da Revolução Cubana. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em localizar 
qual a posição de Riedinger em relação aos demais brasilianistas, as semelhanças e as idiossincrasias 
de seu trabalho dentre a produção acadêmica norte-americana sobre o Brasil. E, além de analisá-lo 
pelas características da formação acadêmica de seu autor, levantar diferenças e aproximações entre 
a obra de Riedinger e a produção acadêmica brasileira sobre o período pesquisado em seu livro.

Leonardo da Rocha Botega (CAFW/UFSM)
• “Nunca foi tão grande e tão insopitável o desejo de darmo-nos as mãos”: o 

desenvolvimentismo e a aproximação entre Brasil e Argentina no final dos anos 1950.
O presente trabalho procura analisar os primórdios da aproximação entre Brasil e Argentina na 
final dos anos 1950, mais especificamente, a partir do momento em que os governos Juscelino 
Kubitschek, no Brasil, e Arturo Frondizi, na Argentina, compactaram de um projeto em comum 
de desenvolvimento. As relações internacionais entre Brasil e Argentina no período pós-Segunda 
Guerra Mundial são marcadas pela tensão dialética entre a aproximação e o distanciamento. Ao 
longo da segunda metade dos anos 1940, a opção do governo Dutra em adotar o alinhamento au-
tomático com os EUA como padrão para a política externa brasileira levou a um distanciamento 
em relação ao governo de Juan Domingos Perón. Na primeira metade dos anos 1950, apesar das 
proximidades ideológicas entre o varguismo e o peronismo, as relações Brasil-Argentina ganharam 
uma dimensão pragmática, nem mesmo a retórica de aproximação vista com a proposta peronista 
de um Novo Pacto ABC foi capaz de proporcionar uma maior aproximação. Esta aproximação so-
mente ganhou uma dimensão mais concreta no final dos anos 1950, com a mudança na perspec-
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tiva da política externa do governo Juscelino Kubitschek, no Brasil, e a posse de Arturo Frondizi na 
Argentina. Os governos Juscelino Kubitschek e Arturo Frondizi tinham em comum uma proposta 
de desenvolvimentismo de novo tipo, qual seja, um programa econômico que aliava uma proposta 
industrializante, baseada na atração do capital estrangeiro, com um sólido planejamento Estatal, 
sem perspectivas de intensas reformas nas estruturas sociais. Esta identificação programática foi 
essencial para o início de um breve e significativo período de aproximação entre Brasil e Argentina, 
drasticamente interrompido pelo golpe civil-militar contra o governo Arturo Frondizi, em 1962, e 
definitivamente estancado com o golpe civil-militar brasileiro em 1964. Fruto deste período foram 
o apoio dado pelo governo argentino a iniciativa da Operação Pan-Americana lançada pelo pre-
sidente Kubitschek, em 1958, as críticas aos limites do Plano Einsenhower e a posição contrária a 
adoção de sanções econômicas e medidas coercitivas contra Cuba devido as primeiras nacionali-
zações feitas pelo governo revolucionário propostas pelos EUA.

Frederico Antonio Ridder de Blumenhagen Jr. (Colégio Poliedro e INPG)
• As Relações Brasil/Alemanha Oriental: o universalismo, os comunistas e as Alemanhas

Propomos um estudo sobre as relações do Brasil com a República Democrática Alemã (RDA) no 
período que vai do fim dos anos 1950 ao início dos anos 1970; mais especificamente, da formula-
ção de um novo modelo de inserção internacional mais autônomo e diversificado até o estabele-
cimento das relações diplomáticas com a Alemanha Oriental em outubro de 1973. Pretendemos 
discutir o movimento que a diplomacia brasileira empreendeu em direção à Cortina de Ferro como 
um dos caminhos para a universalização e diversificação de parcerias, e também o caráter especí-
fico que as relações Brasil/RDA tiveram diante das relações especiais que o Brasil vinha assumindo 
com a Alemanha Ocidental naquele contexto.

Ione de Fátima Oliveira (Universidade de Brasília)
• Acordos de cooperação: importância e significados para o desenvolvimento científico e 

tecnológico
Este trabalho tem como objetivo analisar os acordos de cooperação entre a República Federal da 
Alemanha e o Brasil, durante os anos de 1961 a 1982, a partir da apreciação dos documentos pro-
duzidos pelas embaixadas dos dois países e disponibilizados no Arquivo Histórico do Itamaraty, em 
Brasília, e no Politische Archiv des Auswärtigen Amts, em Berlim. A literatura acadêmica sobre as 
relações entre os dois países dedica menor atenção à questão da cooperação no âmbito técnico, 
científico e tecnológico. Para construir uma narrativa histórica sobre a cooperação bilateral entre 
brasileiros e alemães ocidentais e seus significados, serão utilizados acordos, convênios, protoco-
los, ajustes e declarações conjuntas. Objetivando o desenvolvimento agrícola, industrial e social, o 
governo brasileiro instituiu algumas políticas públicas para o desenvolvimento científico e tecnoló-
gico a partir da década de 1950. Uma das ações do Estado brasileiro foi angariar recursos para a ob-
tenção de técnicas e tecnologias através da diplomacia, reduzindo assim seus investimentos para a 
produção de conhecimentos científicos e tecnológicos. No bojo das relações políticas e econômi-
cas com a Alemanha Ocidental, o Brasil lançou-se na conquista de fontes adicionais fornecidas pela 
cooperação quando o país europeu elaborou um programa de assistência técnica – depois de 1956 
– e de assistência financeira – após 1961. O Acordo Básico de Cooperação Técnica, assinado em 
novembro de 1963, entre a República Federal da Alemanha e o Brasil, formalizou o primeiro instru-
mento intergovernamental para nortear as relações de cooperação bilateral. Em junho de 1969, os 
dois países celebraram o Acordo Geral de Cooperação em Pesquisa Científica e Desenvolvimento 
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Tecnológico, o que possibilitou vários convênios especiais entre instituições brasileiras e alemãs, 
permitindo a permuta de informações sobre as pesquisas científicas entre pesquisadores e pessoal 
técnico, o desenvolvimento de pesquisa tecnológica simultânea e a utilização de equipamentos e 
laboratórios científicos. O Acordo Geral reafirmou a importância da cooperação e da colaboração 
entre as partes para atingir objetivos nos domínios da pesquisa científica e do desenvolvimento 
tecnológico.

Luiz Francisco Matias Soares (UPF)
• Uma Proposição de Pesquisa: Delegado Plínio Brasil Milano, o DOPS e o Combate ao 

Nazismo no Rio Grande do Sul: 1938 -1943.
Neste trabalho, apresentamos uma proposta para o estudo do combate ao Nazismo no Rio Gran-
de do Sul, estamos propondo um estudo quantitativo e qualitativo da questão do nazismo no Rio 
Grande do Sul, e uma provável rede colaboracionista montada para captação de recursos rela-
cionada desde o Rio Grande do Sul, Brasil para com a Alemanha Nazista e o esforço de guerra do 
Terceiro Reich. A proposta de pesquisa terá como ator principal e fio condutor, Plínio Brasil Milano, 
Delegado de polícia e fundador regional do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), 
órgão da Polícia do Rio Grande do Sul durante o Estado Novo, período da Segunda Guerra. Este, 
teve como um dos seus objetivos o combate ao nazismo. O Departamento criado em 1938 e co-
mandado pelo delegado Plínio Brasil Milano e o chefe de polícia, coronel Aurélio Py, até 1943 teve 
destacada atuação nas principais operações no Estado. Nossa motivação se prende à relevância do 
tema que ainda deve ser estudado para que seja jogada luz a muitas questões em aberto e ao fato 
de não haver muitos trabalhos delimitando objetivamente o nazismo no Rio Grande do Sul.

Rodrigo Perla Martins (Universidade Feevale)
• Política externa da ditadura civil-militar brasileria: O governo Costa e Silva (1967-1969)

Por muito tempo a política externa do período militar (1964-1985) foi visto de maneira esquemáti-
ca e pouco profunda. Poucos trabalhos tiveram alguma interpretação um pouco mais distanciada 
dos fatos e tentaram definir que fenômeno se apresentava para estudos. De uma maneira geral os 
anos 90 deram um impulso maior nesta temática para estudos mais distanciados do seu tempo. 
Assim, esse trabalho tem por objetivo geral discutir a política externa da ditadura civil-militar bra-
sileira a partir do governo Costa e Silva (1967-1969). E assim, discutir possíveis aproximações e dis-
tanciamentos com os outros governos do período e com os governos pós 1930. As continuidades 
políticas e econômicas apresentadas nesse momento histórico apontam para um política externa 
coadunada com os interesses do desenvolvimentismo econômico e com a tentativa de reforço de 
um padrão de conduta externo construído desde Vargas. As premissas de política externa des-
te governo e a busca pelo desenvolvimento econômico colocam continuidades e rupturas neste 
processo histórico que são por demais importantes para que esquematizações sem profundidade 
respondam às indagações importantes sobre o período.

Nery Jocasta Denis Asconavieta (Governo do Estado do Rio Grande do Sul)
• Em busca do fortalecimento da soberania: uma análise do Tratado de Cooperação 

Amazônia – TCA
A década de 1970 é considerada uma época de crises, mas que podem ser consideradas ressonân-
cias de crises profundas gestadas desde os anos de 1960. Pode-se citar a crise de maio em 1968 
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da França; a Guerra do Vietnã; a crise do Petróleo; a Guerra Fria entre duas superpotências, a sa-
ber, a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América; os conflitos 
regionais do Oriente Médio que apresentaram um aumento considerável; a onda revolucionária 
da década de 1970 em diversas partes do mundo; a doutrina de segurança nacional do governo 
Nixon, aplicado nos países ditatoriais da América Latina e a consequente modificação em fins dos 
anos de 1970 para uma lenta abertura política influenciada pelo governo Carter. Neste cenário 
turbulento, no ano de 1978 foi assinado em Brasília, o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA). 
Os países partícipes deste foram Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Vene-
zuela. Dentre os objetivos deste estão a promoção e o desenvolvimento da região amazônica, que 
para ocorrer, dependeria da integração dos países partícipes, bem como a utilização consciente dos 
recursos naturais e consequentemente preservação deste, o que garantiria a defesa da soberania 
sobre seus respectivos territórios. O presente trabalho visa analisar, compreender e explanar acer-
ca do conceito de soberania; para tal fim, tem como objeto a análise do Tratado de Cooperação 
Amazônica (TCA).

Fernando Sousa Leite (Telebras)
•  Raízes africanas da política externa brasileira: pensamento freyreano, Política Externa 

Independente e contribuições para o acumulado histórico da diplomacia nacional
A Política Externa Independente (PEI) consiste nas diretrizes de atuação internacional adotadas 
pelo Brasil durante os governos de Jânio Quadros e de João Goulart – inclusive durante o período 
em que vigorou o regime parlamentarista no país – até a ascensão da ditatura civil-militar. O pre-
sente artigo objetiva apresentar a PEI não como empreendimento diplomático sem antecedentes 
históricos, mas sim como concretização de um acumulado teórico que se encontrava em processo 
de formação desde a primeira metade do século XX. Assim, propõe-se conferir relevo a determina-
dos personagens, bem como a certas ideias que apoiaram a emergência de uma política do Brasil 
voltada aos países africanos, com importantes desdobramentos no período recente.
Nesse sentido, atribuir-se-á ênfase à ideia de unidade de sentimento e cultura no âmbito do mun-
do luso-afro-asiático-brasileiro, apresentada por Gilberto Freyre na década de 1940, com vistas a 
analisar a aproximação entre Brasil e África, sem descuidar do estudo das relações do país com 
Portugal. A dimensão asiática da composição exposta por Freyre não constitui foco deste artigo.

Henrique Gerken Brasil
• Reflexões sobre a Política Externa Brasileira para a África

No final do mês de março de 2015, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota 
sobre o início do “périplo africano” do chanceler brasileiro, uma série de visitas a nações africanas. 
O Itamaraty destaca a renovada presença brasileira no continente africano nos anos 2003 a 2013, 
principalmente na área de cooperação técnica, investimento direto e comércio.
Apesar do destaque da nota, as relações entre o Brasil e a África não são novas. Elas se iniciaram 
quando da chegada do primeiro navio negreiro às costas da América portuguesa, em meados do 
século XVI. Até o século XIX, elas foram sedimentadas pelo tráfico negreiro, mas também por um 
comércio direto. A partir da lei Eusébio de Queiroz, as relações vão diminuindo de importância, 
também pelo fato da busca da elite brasileira de um modelo europeu.
Depois de um período de silêncio, relações mais profundas seriam buscadas a partir da década de 
1960, no contexto da descolonização africana. Um ponto de inflexão na política externa brasileira 
em relação ao continente africano ocorre no início no governo Jânio Quadros e com a chamada 
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Política Externa Independente. Apesar do golpe de 64 e um momento claro de recuo com o gover-
no Castelo Branco, o contato entre os dois lados do Atlântico são retomados, principalmente pela 
ação do Itamaraty e de seus chanceleres, com destaque para o reconhecimento da independência 
de Angola, o primeiro no mundo ocidental.
A década de 90 não seria testemunha de um grande aprofundamento nessas relações. Apenas 
com o início do governo Lula as relações Brasil-África retomariam justo espaço na agenda externa 
brasileira. Não desconsiderando a conjuntura internacional favorável, o presidente Lula retoma 
conceitos e iniciativas anteriores e os aprofunda, o que é refletido nas diversas viagens que fez ao 
continente africano e o claro incremento comercial apresentado no período, além do aumento 
da cooperação técnica e do investimento direto, não apenas com países africanos lusófonos, mas 
também da África negra.
O termo “périplo africano”, usado na nota oficial acima citada, remete diretamente a um episó-
dio da década de 1970, no qual o chanceler Mario Gibson Barboza, ministro do general Médici, 
empreendeu uma longa viagem à África, também chamada de périplo africano. O objetivo deste 
trabalho é apresentar parte da pesquisa de dissertação em andamento sobre as relações externas 
Brasil-África, com uma perspectiva histórica dessas relações desde 1960, e construir paralelos com 
a política externa brasileira para a África do governo Lula; qual a natureza da política externa bra-
sileira, por exemplo, no governo Jânio e no governo Geisel, e quais suas diferenças e semelhanças 
com a de Lula.

Marina Pequeneza de Moraes
• Israel e Palestina sob a perspectiva brasileira: política externa e opinião pública

O presente trabalho trata da questão israelo-palestina sob a perspectiva da política externa bra-
sileira durante 1930-1952, através de dois eixos de análise: os documentos oficiais da diplomacia 
brasileira - por meio dos quais construímos e analisamos a teia de interesses refletidos na ação 
diplomática - e os principais jornais da época - com objetivo de aferir o posicionamento da opinião 
pública perante o tema e sua possível influência nas tomadas de decisões.
Por meio dessa análise é possível compreender as diretrizes seguidas pela diplomacia brasileira e 
responder sobre o eventual peso das comunidades árabe e judia que compõem, junto com as de-
mandas internacionais, possíveis pressões na elaboração da política externa.
Lembrando que o Brasil teve papel fundamental na criação do Estado de Israel com o Embaixador 
brasileiro, Oswaldo Aranha, presidindo a Assembleia Geral da ONU responsável pela votação do 
tema, ademais o Brasil é um país de destino tanto para famílias judaicas quanto árabes que exacer-
baram seus interesses através de instrumentos políticos ao seu alcance, como veremos no decorrer 
do artigo.
Ressalta-se, portanto, a importância dos conhecimentos e implicações da nossa história, aqui ex-
plorados, para a realização de uma diplomacia e política coerente e assertiva no presente.

Drielle da Silva Pereira (SEEDUC\RJ), Raphael Fernandes Xavier Duarte (SEEDUC-RJ)
• Do Foro de São Paulo à Era Lula: caminhos e descaminhos da integração regional

O presente artigo tem por objetivo analisar o Foro de São Paulo enquanto importante lócus de 
discussão sobre a integração sul-americana e sua influência nos rumos tomados pela política para 
a região da América do Sul durante os anos Lula (2003-2010). É sabido que o período inaugurado 
com os governos petistas irá ocasionar uma forte inflexão nos rumos da política externa brasileira, 
notadamente, as práticas relacionadas à região sul-americana que, durante a década de 1990, tive-
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ram como força motriz a motivação ao intercâmbio econômico, todavia, com a chegada de Luís 
Inácio Lula da Silva ao governo, após a vitória eleitoral de 2002, a América do Sul ganharia um lugar 
de destaque na agenda de política externa brasileira e uma mudança em sua forma de abordagem. 
Neste sentido, a dimensão política e a ênfase na autonomia regional são vistas como questões 
centrais neste processo, onde a integração passaria a ser pensada num contexto mais amplo, para 
além das questões econômicas, mas se inserindo numa perspectiva que levasse em conta outras 
variáveis como as dimensões políticas, culturais e estratégicas. Sendo assim, ações como as mu-
danças no Mercado Comum do Sul (Mercosul) ampliando a agenda de temas e pautas, a criação 
da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) bem como o questionamento à centralidade dos 
Estados Unidos nos âmbitos hemisférico e global, materializariam estes novos rumos da política 
para a região. Nossa hipótese centra-se na ideia que parte significativa da política externa para a 
região durante os governos do presidente Lula resultou das experiências acumuladas no âmbito do 
Foro de São Paulo, permitindo aos governos do então presidente, a constituição de referências que 
dessem condições a consecução de uma agenda pós-neoliberal.
Sendo assim, nosso artigo estará estruturado da seguinte forma: (a) Introdução, (b) análise sobre 
o Foro de São Paulo e sua trajetória, destacando, o contexto geracional bem como as diretrizes 
políticas daí resultantes; (c) a política sul-americana durante os anos Lula e sua relação com o 
acumulo do Foro de São Paulo e (d) conclusões. Para tanto, analisaremos as resoluções produzidas 
nos encontros do Foro de São Paulo, assim como, àquelas referentes à Secretaria de Relações Inter-
nacionais do Partido dos Trabalhadores como também os documentos do Ministério das Relações 
Exteriores referentes à região sul americana nos anos Lula. Neste sentido, buscaremos contribuir 
para as reflexões ainda incipientes sobre o Foro de São Paulo no âmbito da historiografia recente.

Thassio Soares Rocha Alves
• O conselho de segurança da ONU e a convenção do genocídio: o fracasso de ambos no caso 

da antiga iugoslávia
O presente estudo tem por objetivo a investigação da criação de dois instrumentos da Organização 
das Nações Unidas para a garantia dos Direitos Humanos, o Conselho de Segurança e a Convenção 
para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Além disso, a principal linha de estudo é 
que os dois instrumentos supracitados não conseguiram evitar que casos de genocídio voltassem 
a ocorrer após o Holocausto, como nos casos do Camboja, Ruanda, Sudão do Sul e Antiga Iugoslá-
via, este último o foco deste trabalho. Para atingir o objetivo proposto foi feito um estudo crono-
lógico dos eventos, começando pela criação da ONU e o Conselho de Segurança, passando pela 
Convenção do Genocídio até chegar ao caso dos Bálcãs. Esta metodologia nos permite entender 
que mesmo com os esforços das Nações Unidas para garantir a paz e a segurança internacional, os 
resultados mostram que as medidas não foram suficientes, cabendo então à reflexão dos porquês.

Albene Miriam Menezes Klemi (Universidade de Brasília)
• América Latina – integração e busca de autonomia sob a sombra da colonialidade do 

poder?
O objetivo principal do artigo é o de examinar as relações intrínsecas entre as propostas de inte-
gração regional na América Latina, a busca de autonomia política e econômica de alguns países da 
região e as conexões entre o regional e o global numa perspectiva histórica, com foco no papel do 
Mercado Comum do Sul/MERCOSUL, no século 21. A abordagem do tema interpela se aspectos 
das vulnerabilidades dos processos de integração latino-americanos, mormente os do MERCO-
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SUL, conectam-se, de alguma forma, com o fato de a inserção dos países da região na chamada 
modernidade, no sistema global, ter sido como região colonial. Por suposto, essa lógica permane-
ceria interagindo ainda nos dias de hoje. Discorre-se, em primeira linha, sobre os acontecimentos 
relacionados aos desafios desses países, inseridos no mercado mundial essencialmente como ex-
portadores de commodity, em promover a integração e o desenvolvimento econômico regionais, 
ao tempo que demandam recursos financeiros e tecnologia basicamente acessíveis nos chamados 
centros hegemônicos, em um ciclo que reforçaria a sombra da colonialidade. Assim, a análise do 
tema toma como pressupostos as premissas da teoria do sistema-mundo e do pensamento deco-
lonial.

Marcus Vinicius Correia Biaggi (Universidade de São Paulo)
• Ofícios da diplomacia do Império do Brasil como fonte para a história das relações 

internacionais
A comunicação pretende discutir os usos distintos possíveis dos ofícios da diplomacia brasileira 
como fonte para a história das primeiras décadas do regime monárquico no campo da política 
externa. O intuito é apresentar as características específicas dessa espécie documental e de sua 
trajetória jurídico-administrativa ascendente, mapeando os diferentes tipos que assumiu ao longo 
do exercício das atividades próprias da burocracia diplomática do país no período.

Maria Dionéia Paula da Rosa (PM de Barracão - RS)
• A primeira guerra mundial retratada pelo jornal A Federação

O ensaio se propõe a apresentar uma narrativa sobre como a imprensa noticiou os acontecimen-
tos ligados a Primeira Guerra Mundial, neste caso, o jornal A Federação. Em um primeiro mo-
mento, apresentando uma contextualização sobre a Primeira Guerra e sua evolução, bem como a 
posição defendida pelo Brasil na época em relação a mesma. Posteriormente, descreve-se os acon-
tecimentos relacionados ao conflito, sob a ótica do jornal A Federação, por meio das reportagens 
publicadas no período. Observou-se que durante todo o período do conflito houve uma evolução 
na atuação da imprensa, passando de uma imprensa meramente informativa para uma posição 
mais crítica.

Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins (UERN)
•  Como vender o Brasil: os órgãos de propaganda brasileira nos Estados Unidos (1930-1945)

No anseio de entender como o governo de Getúlio Vargas estabeleceu uma política de promoção/
projeção da imagem do Brasil nos Estados Unidos, entre 1930 e 1945, principalmente durante o Es-
tado Novo, objetivamos, neste texto, apresentar os resultados parciais de nossa Tese de doutorado 
acerca da organização da propaganda externa brasileira nos EUA por meio da atuação de órgãos 
brasileiros e estadunidenses sobre o tema: Departamentos de publicidade/ propaganda; Escritórios 
de informações brasileiras no exterior; os órgãos norte-americanos Office of the Coordinator of 
Inter-American Affairs – OCIAA e American Brazilian Association.

Xenia Miranda Salvetti (FFLCH_USP)
• O americanismo e publicidade na Era Vargas: A influência The Office of the Coordinator of 

Inter-American Affais nas representações do feminino na publicidade presente nas revistas 
de variedades
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Este estudo analisa as representações do feminino presente em imagens e discursos dos anúncios 
publicados em periódicos de grande circulação do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre 1930 e 
1945 e sua relação com a política externa desenvolvida entre governo Vargas e Estados Unidos. A 
pesquisa, ao contemplar os anúncios como fontes indicativas de conflitos de relações de poder do 
cotidiano entre a nação desejada e a população nacional que de fato existia, procura desconstruir 
os mecanismos que engendraram a produção dos significados da imagem e da função feminina e 
suas variáveis.

Adriana Iop Bellintani (UFRR)
• O interesse dos Estados Unidos em Roraima durante a Segunda Guerra Mundial.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil ficou sob forte vigilância internacional, 
principalmente por agentes italianos, franceses e alemães, que estavam preocupados com as áreas 
de imigração europeia. Além destas regiões (sul e sudeste), a Amazônia brasileira foi alvo de grande 
preocupação internacional, em especial o atual Estado de Roraima, por parte do governo norte-a-
mericano. Os Estados Unidos mandaram representantes para Roraima a fim de elaborar minucio-
sos relatórios sobre todas as condições do lugar, bem como conhecer os posicionamentos políticos 
sobre a situação beligerante internacional, das autoridades locais e da população. Ao enviados inte-
ressava conhecer os grupos pró-aliados e os apoiadores das potências do eixo. Assim, este trabalho 
trata sobre a ação norte-americana, no recém criado Território Federal do Rio Branco, durante a 
Guerra Mundial, bem como suas tratativas com o Governo federal para garantir a segurança da trí-
plice fronteira e evitar a preponderância de grupos nazistas, fascistas e socialistas no norte do Brasil.

Andrey Minin Martin
• A produção energética nacional e as relações internacionais: uma análise do Tennessee 

Valley Authority
Objetiva-se neste trabalho analisar a gama de relações estabelecidas entre o setor de produção de 
energia elétrica nacional e as experiências norte-americanas empreendidas pelo programa deno-
minado TVA (Tennessee Valley Authority). Esta representa uma autarquia desenvolvida no vale do 
Tennessee durante a década de 1930 com a finalidade de realizar um mapeamento das possibilida-
des de aproveitamento integral da região, por meio da construção de grandes obras de infraestru-
tura, tendo a produção energética como principal elemento promotor do desenvolvimento. Neste 
sentido, as iniciativas de aproveitamento energético nacionais durante as décadas de 1950 e 1960 
estão intimamente relacionadas a esta autarquia, influenciando diretamente no desenvolvimento 
de comissões, projetos e ao desenvolvimento de atividades como irrigação, controle das enchen-
tes e navegação. Desta forma, a compreensão desta gama de práticas e relações faz-se necessária 
para visualizarmos as políticas e relações internacionais assim como para compreensão do campo 
energético nacional.

Günther Richter Mros (UFSM)
• Análise de aspectos do envolvimento brasileiro nas duas guerras mundiais em perspectiva 

comparada.
O processo de envolvimento do Brasil nas duas guerras mundiais ocorreu por meio de alguns fa-
tores no âmbito da política interna com reflexos diretos sobre a postura internacional do país. 
Analisar as decisões tomadas tanto no governo de Venceslau Brás, pela declaração de guerra de 
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1917, quanto no governo de Getúlio Vargas, que declarou igualmente o estado de beligerância com 
o conflito já bastante adiantado, em 1942, é analisar o ápice de intensos acontecimentos no âmago 
da sociedade brasileira. A leitura proposta ocorre por meio da dialética teórica entre as escolas 
francesa e inglesa de história das RI, em especial no que tange aos conceitos de forças profundas, 
de Pierre Renouvin, e potência, de Martin Wight, respectivamente, e a perspectiva comparada de 
Jürgen Kocka, Philippa Levine, Charles Maier e José D’Assunção Barros, entre outros. O objetivo de 
tal análise não se restringe a uma revisão bibliográfica, mas antes a uma problematização de con-
ceitos em relação ao objeto analisado.
As semelhanças não são poucas no significado da participação brasileira nos dois maiores conflitos 
bélicos da Europa. 
Comparar é uma forma específica de propor e pensar questões, em alguns casos com espacialida-
des distintas, como dois países, por exemplo, em outros com duas sociedades relativas ao mesmo 
recorte espacial em temporalidades diferenciadas. Nesse sentido, a comparação ajuda a encontrar 
respostas para um mesmo objeto que se repete em duas temporalidades, como é o caso do envol-
vimento brasileiro nas duas guerras mundiais. Espera-se com esse tipo de comparação encontrar 
características próprias do Estado brasileiro que correspondam aos anseios da sociedade e estejam 
intrinsicamente relacionadas com a inserção internacional do país de forma concomitante à afir-
mação da questão nacional. 
Diante das colocações preliminares, um olhar sobre os processos de envolvimento do Brasil nas 
duas guerras mundiais revela-nos uma questão em aberto que requer investigação sob perspectiva 
comparada. O primeiro desses períodos, de 1914 a 1926, vai da eclosão da Primeira Guerra Mun-
dial, concomitante ao início do governo Venceslau Brás, até a retirada oficial do Brasil da Liga das 
Nações, já no governo Artur Bernardes. O segundo período inicia-se no ano de 1935, no governo 
Getúlio Vargas, quando o Brasil assina acordo bilateral de comércio com os EUA e aumentam as 
discussões acerca das tendências de aproximação do país com a Alemanha de um lado e com os 
norte-americanos de outro. Esse marco temporal ultrapassa todo o período de guerra, de 1939 
a 1945, e encerra-se em 1946, já no governo do general Eurico Gaspar Dutra quando da primeira 
Assembleia Geral das Nações Unidas.

Valter Fernandes da Cunha Filho (Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil)
• Regimes Políticos e Cooperação Internacional em Áreas Sensíveis: as relações Brasil-Argentina 

no campo nuclear
Este trabalho procura discutir a relação entre regimes políticos e cooperação internacional. Para 
isso, propõe-se analisar as relações brasileiro-argentinas que culminaram na assinatura do Acordo 
Quadripartite, de 1991. Alguns autores de inspiração liberal buscam explicar o entendimento, que 
pôs fim a um longo período de desconfiança e ameaças mútuas, pela conjuntura histórica comum 
a ambos os países atravessavam: a transição para a democracia. Claramente influenciados pela tese 
liberal da “paz democrática”, essas explicações defendem que a adoção do regime democrático por 
parte dos dois países tornou-os predispostos à resolução pacífica dos conflitos. O presente traba-
lho procura discutir os principais argumentos que dão vigor a tese que salienta a coincidência entre 
democracia e paz. Ele defende a hipótese de que a tese da “paz democrática” não é suficiente para 
explicar a geração de confiança entre Brasil e Argentina, bem como a consequente cooperação 
que se desenvolveu entre eles. Argumentos não liberais, mas de inspiração realista, serão destaca-
dos como aspectos essenciais para a consecução do entendimento entre os dois protagonistas do 
Cone Sul.
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Eliel Waldvogel Cardoso (USP)
• O problema da autonomia na historiografia brasileira sobre Relações Internacionais

O presente trabalho tem como objetivo problematizar o tema da autonomia em política externa 
na historiografia latino-americana das relações internacionais. Tomando como referência obras dos 
autores Amado Cervo, Clodoaldo Bueno, José Flávio Sombra Saraiva e Paulo Vizentini, propomos 
uma reflexão sobre o significado do conceito de autonomia na chamada Escola de Brasília de His-
tória das Relações Internacionais.
Especificamente, a análise está centrada sobre a construção do conceito de autonomia como ca-
pacidade de auto-determinação do Brasil frente às pressões da diplomacia das grandes potências 
e capacidade de sustentação de um modelo de política externa voltado para o desenvolvimento.
O tema da autonomia primeiro foi proposto para contrapor-se à perspectiva estruturalista dos te-
óricos da dependência mas ganhou ainda mais força em contraste com as políticas neoliberais que 
caracterizaram os governos brasileiros dos anos 1990, principalmente Fernando Collor de Mello e 
Fernando Henrique Cardoso.

Daniela Teixeira Araujo
• A mudança de objetivo em Política Externa Cultural dos Estados Unidos no pós Guerra Fria e 

os reflexos sobre as Relações Internacionais no Século XXI
O final do século XX e a passagem para o XXI podem ser considerados como os momentos em que 
a ciência e a tecnologia concederam novas dimensões para os recursos de poder. As guerras ocor-
ridas anteriormente a esses períodos deixaram claros os custos políticos e sociais do uso do poder 
militar. Além disso, as novas tecnologias de comunicação cooperaram para que o espalhamento 
do nacionalismo se estabelecesse, e, por conseguinte dificultou o controle dos impérios sobre po-
pulações enfraquecidas (NYE Jr., Joseph S. Soft Power. The means to success in world politics. New 
York: PublicAffairs, 2004). Assim sendo, observamos que a natureza do poder tem se transformado 
e torna-se necessário que novas dimensões e recursos sejam incorporados às estratégias de exercí-
cio de poder, de projeção internacional, e de prestígio. 
Nessas perspectivas, o trabalho tem o objetivo de explicar a relação entre o declínio de investimen-
to americano em Diplomacia Cultural logo após a Guerra Fria, por conta da mudança de objetivo 
dos Estados Unidos em Política Externa Cultural, e a entrada em voga de novos atores nas Relações 
Internacionais do Século XXI. Bem como, objetivamos comparar os efeitos das políticas culturais 
adotadas nos períodos durante e pós Guerra Fria, a fim de que o método comparativo auxilie na 
explicação do processo que conduziu ao abalo do Império Americano marcado nos atentados de 
11 de Setembro. Utilizaremos de conceitos teóricos de Joseph Nye acerca da Teoria de Soft Power, 
por este autor focar a atenção para os aspectos imateriais do exercício de poder dos Estados. A 
partir desse aporte teórico, é defendido, na atual pesquisa, que o status de hegemonia dos Estados 
Unidos depende não apenas dos aspectos materiais, mas imateriais também, tendo isso em vista, 
torna-se de vital importância para a estabilidade das Relações Internacionais que haja o balance-
amento entre as ações de política externa cultural e assuntos relativos a aspectos materiais. Será 
buscado explicar a relação que há entre o momento histórico e as ações tomadas pelos Estados 
Unidos, no que se refere à Diplomacia Cultural, e como as formas de possivelmente influenciar e 
atrair outros atores no cenário internacional contribuiu para o exercício de poder do país e para o 
seu posicionamento no Sistema Internacional. Nessas perspectivas, os Estados Unidos encontram-
se, na necessidade de revisar as escolhas e estratégias de política externa, porque, ainda que o país 
tenha sua superioridade em poder material no Sistema Internacional, a falta de consistência da 
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política cultural americana na sequência da Guerra Fria pode ser considerada um dos fatores de 
declínio do poder simbólico dos Estados Unidos.

112. Pós-abolição, Identidades e Culturas
Coordenação: Rodrigo de Azevedo Weimer, Edinelia Maria Oliveira Souza

Resumo: O Simpósio Temático aqui proposto, vinculado ao GT Emancipações e Pós-Abolição – 
coordenado por Giovana Nascimento e Wlamyra Albuquerque, insere-se na nova historiografia 
sobre a escravidão e o pós-abolição que destaca o papel que os escravos desempenharam na acele-
ração do fim da escravidão, como também tem evidenciado trajetórias de libertos, significados da 
liberdade, lutas por direitos e pela conquista de lugares sociais diversos. 
Desse modo, interessa-nos refletir sobre as endo e exoatribuições identitárias em jogo no pós-
-Abolição, bem como suas implicações políticas, conteúdos culturais envolvidos e transformações 
ocorridas ao longo do século XX, abarcando as configurações sociais ocorridas no imediato pós-
-Abolição, as diferentes formas de associativismo negro e os trabalhos sobre a memória da escravi-
dão. A justiça como espaço de luta por direitos, os embates com uma sociedade racista, relações de 
negros com outros grupos étnicos, participação nas forças armadas, política e sindicatos, trajetó-
rias familiares, formulações cientificistas sobre a população negra, religiosidade, relações de gênero 
e outras temáticas afins também constituem objeto de interesse do presente Simpósio Temático.
Justificativa: O Simpósio Temático Pós-abolição, Identidades e Culturas é uma iniciativa do GT 
Nacional Emancipações e Pós-Abolição, que agrega pesquisadores brasileiros com produções so-
bre escravidão, liberdade, raça, trabalho, pós-abolição, memórias, entre outros temas. Criado no 
XXVII Simpósio Nacional de História da ANPUH - 2013, em Natal – RN, o GT é coordenado por 
Giovana Nascimento e Wlamyra Albuquerque e,atualmente, consta de representações em diversas 
seções estaduais da ANPUH. Pretende dar prosseguimento aos debates iniciados nos simpósios te-
máticos nacionais “Pós-Abolição: trabalho, racialização e memória”, coordenado por Álvaro Pereira 
do Nascimento e Hebe Mattos, e “Da Escravidão e da Liberdade: processos, biografias e experiên-
cias da abolição e do pós-emancipação em perspectiva transnacional”, sob a coordenação de Flávio 
dos Santos Gomes e Maria Helena Machado. 
O Simpósio Temático aqui proposto visa, portanto, constituir um espaço de debate sobre os es-
tudos históricos referentes ao período posterior à Abolição da escravidão, bem como fomentar a 
produção historiográfica neste campo temático, que tem se multiplicado e qualificado ao longo 
das últimas décadas. 
Intitulado Pós-abolição, Identidades e Culturas, tal Simpósio Temático insere-se na nova historio-
grafia sobre a escravidão e o pós-abolição que destaca o papel que os escravos desempenharam na 
aceleração do fim da escravidão, como também tem evidenciado trajetórias de libertos, significa-
dos da liberdade, lutas por direitos e pela conquista de lugares sociais diversos. 
É sabido que, no período subsequente a 1888, as disputas em torno das identidades assumidas pe-
los egressos do cativeiro estavam diretamente relacionadas à definição dos lugares sociais por eles 
ocupados em uma sociedade na qual a instituição escravista não mais existia. A redefinição de re-
lações de trabalho, a conquista de espaços de cidadania, as formas de expressão cultural são alguns 
aspectos que estão ligados à reelaboração identitária destes sujeitos que não eram mais escravos e 
mantinham suas lutas por autonomia. 
Desse modo, interessa-nos refletir sobre as endo e exoatribuições identitárias em jogo no pós-
-Abolição, bem como suas implicações políticas, conteúdos culturais envolvidos e transformações 
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ocorridas ao longo do século XX, abarcando as configurações sociais ocorridas no imediato pós-
-Abolição, as diferentes formas de associativismo negro e os trabalhos sobre a memória da escravi-
dão. A justiça como espaço de luta por direitos, os embates com uma sociedade racista, relações de 
negros com outros grupos étnicos, participação nas forças armadas, política e sindicatos, trajetó-
rias familiares, formulações cientificistas sobre a população negra, religiosidade, relações de gênero 
e outras temáticas afins também constituem objeto de interesse do presente Simpósio Temático.

 Lívia Nascimento Monteiro (Bolsista)
• Campesinato negro, associativismo e as hierarquias raciais no pós-abolição em Minas Gerais

O objetivo desse trabalho é apresentar a investigação, ainda em curso, sobre as experiências e es-
tratégias utilizadas pelos descendentes de algumas famílias escravas da região de Piedade do Rio 
Grande, Minas Gerais, para organizar a Sociedade de Congada e Moçambique na década de 1920. 
Esse grupo foi o responsável pela construção de uma memória da escravidão, transpassada para os 
rituais e festejos da Sociedade, composta por homens, necessariamente negros, que trabalhavam 
nas antigas fazendas escravistas, onde seus pais e/ou avós foram escravos. Essa primeira geração 
de congadeiros e moçambiqueiros fundou essa associação mutualística negra, notadamente vin-
culada ao trabalho nas áreas rurais e ao lazer e festas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário, Nossa 
Senhora das Mercês e São Benedito Eles também agenciaram processo de racialização, ou seja, 
construíram suas próprias identidades raciais, fato ligado aos interesses políticos do grupo na busca 
por ocupar um lugar representativo dentro de uma sociedade desigual, assim como a reivindica-
ção por espaços de cidadania ainda não alcançados. Será dada atenção especial para duas famílias 
congadeiras, uma responsável pela fundação e outra pela manutenção da Associação até os dias 
atuais. Nesse sentido, pretendo discutir três temas centrais da tese em desenvolvimento: o campe-
sinato e associativismo negro na primeira metade do século XX e as experiências de racialização 
engendradas pelos “homens de cor” que compunham a Congada e Moçambique no pós-abolição.

Raimundo Nascimento Pereira Barros (Secretaria Executiva de Educação - SEDUC/Pa)
• Comunidades Tradicionais em Luta Pela Terra: a Comunidade Remanescente Quilombola de 

Gurupá, na Ilha do Marajó
Está pesquisa parte da inquietação do autor em conhecer a história conflituosa a respeito da posse 
de terras por comunidades tradicionalmente instaladas na região amazônica, neste caso no muni-
cípio de Cachoeira do Arari, procurando entender quais as relações de identidade que a comuni-
dade de Gurupá tem com a terra a qual ocupa, levando em consideração o processo conflituoso 
formado na região, pela posse do local e que vem se intensificando a 30 anos. Neste sentido, este 
trabalho parte, primeiramente, da discussão teórica a respeito do assunto utilizando-se de autores 
como Vicente Salles, Flávio dos Santos Gomes e Rosa Elizabeth Acevedo Marin, que trazem a luz 
de seus estudos a presença negra na Amazônia e seus desdobramentos, a partir de sua expansão 
(dos negros) no vale amazônico e a consequente formação de comunidades quilombolas na re-
gião. Tendo em vista a utilização de relatos orais de integrantes da comunidade remanescente qui-
lombola de Gurupá, que possibilitou juntamente com o referencial teórico, além de outras fontes 
secundarias, entender o sentimento de pertença que os quilombolas tem com referido local de 
estudo

Mayara Pláscido Silva (IFBA)
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• Feira de trabalhadores/as e migrantes – sobre relações de trabalho e punição física em Feira 
de Santana/Bahia, 1910.
A partir da narrativa de dois processos-crime referentes ao município de Feira de Santana/Bahia, 
nas primeiras décadas do século XX, discutem-se as relações de trabalho construídas entre pro-
prietários e trabalhadores/as nos anos subsequentes a desestruturação das relações senhor versus 
escravo e a reestruturação das hierarquias sociais na República Nacional. Os processos em questão 
tratam de dois episódios de punições físicas sofridas por um pedreiro e uma doméstica na cidade 
de Feira de Santana, município baiano que apresentava em dados referentes a sua população, cres-
cente número de migrantes, que para lá se dirigiam, uns fugindo dos rigores das estiagens ocorridas 
nos primeiros anos do novo século, outros a procura de trabalho. O argumento da punição física 
enquanto formato de controle do trabalho nos remete a registros de permanências nas relações 
desiguais entre trabalhadores/as e proprietários/as. Neste sentido, o texto pretende problematizar, 
a partir de dois casos específicos, como as experiências de trabalhadores/as da/na cidade de Feira 
de Santana, e as relações tecidas por estes/as em um município de fortes bases (econômicas e so-
ciais) rurais, indicam a manutenção de práticas semelhantes e análogas ao tempo do cativeiro, bem 
como a consolidação de lugares sociais e raciais.

Rodrigo de Azevedo Weimer (Fundação de Economia e Estatística)
• Filhos legítimos de pais solteiros: noções locais de legitimidade entre ex-escravos e 

descendentes no litoral norte do Rio Grande do Sul.
O presente estudo analisa noções locais de legitimidade entre ex-escravos e descendentes no sé-
culo XX no litoral norte do Rio Grande do Sul. Sustenta-se a ideia de que, em princípios do século, 
existia um reconhecimento comunitário tácito de algumas relações consensuais como legítimas, 
sendo atos de perfilhação apenas a confirmação de uma aceitação prévia. A hipótese é sustentada 
por duas evidências importantes: a existência de casos contrastantes em que relações com outras 
pessoas não eram aceitas como tal – mesmo que todas ilegítimas aos olhos da Igreja e do Estado 
– e a atribuição diferenciada do nome paterno a diferentes crianças, o que implicava em critérios 
distintos de pertencimento a uma linhagem. Tal situação é explicada pela descendência com base 
na fala de que “no tempo dos antigos” “escravo não podia casar”. Ainda que sustentada por um 
costume local informal, a avaliação diferenciada de condições de legitimidade poderia ter imensos 
efeitos na vida dos filhos. Por outro lado, ao longo do século XX, esses parâmetros mudaram, de tal 
sorte que os casamentos formalizados civil e religiosamente passaram a ser valorizados e o acesso a 
eles facilitado. O ponto aproximado de inflexão destes padrões dá-se na década de 1920.

Railma dos Santos Souza
• História e Memória da Escravidão e Pós Emancipação nas Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas de Matinha dos Pretos e Fazenda Candeal (Feira de Santana/BA 1854-1945)
Esta pesquisa busca compreender o processo de formação das comunidades quilombolas de Can-
deal e Matinha, (esta última reconhecida pela Fundação Palmares), localizadas no distrito de Ma-
tinha, no município de Feira de Santana/BA. Utilizamos para isso documentação proveniente de 
acervos do Judiciário, Cartoriais e entrevistas realizadas com moradores/as da região. A partir da 
metodologia da ligação nominativa identificamos alguns aspectos às trajetórias de escravizados/as 
da Fazenda Candeal até o pós emancipação. A exemplo das trajetórias de três cativas arroladas em 
um inventário do ano de 1882, cujos nomes, agora com sobrenomes, aparecem em um testamento 
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do ano de 1920 como mães de filhos naturais do seu ex-senhor, o tenente-coronel Antônio Alves. 
Identificamos ainda uma ação de usucapião, na qual um dos filhos de uma dessas mulheres reivin-
dica a propriedade de terras na região, que afirma terem sido deixadas pelo seu pai.
A atual comunidade de Candeal possui o mesmo nome e provável território da Fazenda Candeal. 
Seus moradores/as ao serem questionados acerca da existência de escravidão na região confirmam 
com tranquilidade, porém quando questionados/as sobre a sua relação com esta negam com vee-
mência e afirmam que a história das suas famílias é de trabalho. Ao serem questionados/as acerca 
do território onde moram, muitos dizem que inicialmente eram rendeiros das terras que perten-
ciam a Arthur Alves, filho natural de Antônio Alves, e que depois conquistaram a propriedade legal 
das terras, após terem a posse da terra questionada juridicamente em um conflito em 1967 onde 
ocorreram morte e prisões de moradores da localidade.
Matinha e Candeal possuem significativos laços de parentesco, muitos moradores/as da Matinha 
são filhos de moradores/as do Candeal e/ou possuem suas roças no Candeal. Segundo a memória 
de velhos/as da região, a Matinha surge a partir da fuga de escravizados/as da Fazenda Candeal 
para uma mata pequena, densa e fechada, daí o nome de Matinha dos Pretos pelo qual é conheci-
da a comunidade. Já a memória recente remente a sua fundação ao fincamento de um cruzeiro no 
local onde é a sede do distrito por ocasião de uma epidemia de peste bubônica na localidade de 
Jacu, na região e a realização de uma promessa à São Roque, hoje seu padroeiro, por uma moradora 
que doou as terras em torno do cruzeiro, onde depois foi construída a igreja da comunidade além 
de algumas casas.
Portanto, buscamos aqui compreender os processos históricos em torno da formação destas co-
munidades, as relações de parentesco entre as duas comunidades e a configuração da posse da ter-
ra na região, pensando a partir do processo de consolidação do um campesinato negro na região 
ao longo do século XX com base nas trajetórias de egressos/as do cativeiro na região.

Itamara Silva Damázio (Secretaria de Educaçãodo Estado da Bahia)
• Imagens e elementos simbólicos “africanos” nas comunidades negras rurais brasileiras 

contemporâneas: um olhar sobre o “Quilombo dos Vicentes”
A partir do texto legal de 1988 que dispõe sobre o direito a terra às comunidades negras rurais do 
Brasil contemporâneo, nomeadas de “Quilombos”, diversas discussões e estudos sobre a indicação 
dos elementos simbólicos e imagens de representação da cultura negra no contexto destas co-
munidades ganham significativo destaque e conduzem a reflexão de que maneira tais elementos 
foram construídos nestes contextos e são considerados preponderantes no sentido de demons-
trar características de uma ancestralidade negra-escrava e como os quilombolas apreendem estes 
constructos, tomando-os como seus ou os relativizando e ressiginificando por se perceberem im-
buídos a demonstrar elementos diacríticos pertinentes a nova diferenciação identitária garantida 
pelo Estado, para que seus direitos e demandas sociais, econômicas, afetivas e de pertencimento 
com a terra sejam atendidos, como no caso aqui analisado dos quilombolas da comunidade rural 
e ribeirinha dos Vicentes no município de Xique-Xique na Bahia.

Camila Barreto Santos Avelino
• O 13 de Maio e os dias seguintes: jornaleiros, meeiros, lavradores e artesãos, economia 

autônoma e as possibilidades de trabalho em Sergipe após a emancipação. (1905-1912)
Esse trabalho tem por finalidade estudar as transformações ocorridas nas relações de trabalho no 
contexto da abolição da escravidão e na formação do mercado de trabalho livre em Sergipe. Para 
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tal, elegemos a Região Cotinguiba sergipano por sua importância econômica e de trabalho, além 
de concentrar a maior parte da “populações de cor” do estado. Pautaremos nossas observações nas 
trajetórias de libertos e a partir do conceito de “economia autônoma” buscaremos perceber como 
egressos da escravidão e seus descendentes constituíram suas experiências de vida, luta e trabalho 
em Sergipe, a fim de manter condições de autonomia após a emancipação. 
Portanto, proponho encaminhar essa abordagem apresentando as principais fontes usadas no 
estudo sobre economia autônoma dos libertos, tais como, processos criminais, fontes notariais, 
testamentos, inventários post mortem e outros tantos processos civis. Também utilizaremos os 
artigos da Revista Agrícola de Sergipe, publicados entre os anos de 1905 a 1908, que versam sobre 
a “organização do trabalho livre” e o Código Rural e o Questionário Agrícola de 1912.
Lavradores, jornaleiros, meeiro, carpinteiros, “alugado” foram algumas das principais funções ocu-
padas pelos ex-escravos e seus descendentes na tentativa de garantirem seu sustento, moradia e 
sobrevivência. Porém, pesquisas preliminares demonstram que na Região do Cotinguiba sergipano 
muitos libertos permaneceram nas fazendas que pertencia aos seus ex-senhores. Através dos in-
ventários post mortem é possível inferir que muitos libertos haviam adquirido terras, que apare-
cem agregadas ou não as dos seus antigos senhores, bem como, muitos destes se apropriaram de 
terras devolutas nessa localidade.
As trajetórias que buscaremos recompor nesse estudo serão analisadas, principalmente, em torno 
do direito formal ou informal do acesso, usufruto ou propriedade de bens rurais. Nesse contexto 
de solidariedades e conflitos analisaremos o mundo do trabalho em Sergipe no pós-abolição vi-
sando elucidar quais foram as atividades desenvolvidas pelos libertos egressos do cativeiro, quais 
as condições laborais, faixas de salários e de que modo se processaram as relações de trabalho livre 
em Sergipe.

João Lucas Rodrigues (Escola Estadual Coronel Ananias de Andrade)
• Serra dos Pretos: Campesinato, migração e memória.

Em todas as sociedades americanas, o fim do escravismo foi seguido por uma luta intensa dos 
homens e mulheres que haviam vivido durante anos debaixo da autoridade senhorial, para obter 
um pedaço de terra. Esta figurava como parte necessária da liberdade, já que a sua conquista signi-
ficava a possibilidade de se distanciar das arramaras de poder dos antigos senhores e a construção 
de uma vida mais independente.
No Brasil, especialmente, nos anos finais da escravidão, foi considerável o número de libertos que, 
após obterem legados em terras ou mesmo adquirirem por meio da compra, moveram grandes 
esforços para se organizarem a partir de um projeto de vida alicerçado em visões próprias que pos-
suíam da liberdade. De forma geral, de acordo com os recentes estudos, esses legados ou compras 
deram origem a “comunidades negras” que se organizavam a partir de elementos comuns, como: 
o controle sobre o ritmo e tempo de trabalho, a organização da produção econômica em base 
familiar, o acesso comum a terra e primordialmente o parentesco como eixo estruturador da vida 
comunitária. Todavia, as dificuldades desses grupos em legalizar suas posses e, em outros casos, de 
manter as propriedades frente aos interesses de potentados locais fizeram com que muitos deles 
desaparecem sem deixar vestígios.
Neste texto investigamos algumas questões referentes à história de uma comunidade que se for-
mou no Sul de Minas, no Munícipio de Camanducaia, no pós-abolição. Cruzando fontes diversas 
analisamos as relações de trabalho construídas entre os moradores e entre esses e os fazendeiros 
vizinhos, a organização da economia doméstica, as relações comunitárias (como a prática da tro-
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ca de alimentos, do trabalho coletivo e outras), o processo de perda das terras e os movimentos 
migratórios (sazonais em um primeiro momento e depois definitivos) iniciados em decorrência 
da deterioração das condições de subsistência na localidade. Focando em um grupo específico, a 
pesquisa nos permitiu uma leitura minuciosa a cerca dos projetos e iniciativas dos libertos frente 
aos problemas do acesso a terra. Como outras tantas, a comunidade da Serra dos Pretos (nome 
dado à localidade onde os ex-escravos residiam) não existe mais, mas sua história pode nos ajudar 
a entender um pouco mais sobre as buscas e dramas que marcaram a vida de milhares de libertos 
no sudeste brasileiro no pós-abolição.

Maria do Carmo Moreira Aguilar (UFRGS)
• “Respondeu ser criadora”: as estratégias de mobilidade social e trabalho de libertos no 

planalto médio do Rio Grande do Sul (1870-1890).
Os projetos dos libertos, fossem familiares, coletivos ou individuais, foram em grande medida, 
constituídos com base nas suas experiências de cativeiro, e de suas relações com o entorno. Inseri-
dos nestes projetos estavam decisões tais como: Permanecer ou se distanciar do local onde foram 
cativos; qual atividade desempenhar e ainda a capacidade de acessar recursos que possibilitassem 
maior controle sobre o ritmo e o tempo de trabalho; negociações acerca das condições dos contra-
tos a serem firmados, mesmo que verbalmente; manutenção da família, dentre outros. O objetivo 
dessa comunicação é analisar alguns processos-crime da região do planalto médio do Rio Grande 
do Sul entre 1870 e 1890, focalizando nos tipos de trabalhos desenvolvidos pelos libertos, pretendo 
trazer à tona suas estratégias de mobilidade social e as interferências destas estratégias nas relações 
com seus ex-senhores, comunidade de libertos e demais homens livres da vizinhança. As trajetórias 
desses libertos se passam no planalto rio-grandense, uma sociedade eminentemente agrária, cuja 
produção era voltada para o mercado interno, entre 1870 e 1890, um período de reorganização das 
relações de trabalho. Em 1868 o liberto Manoel Bernardo cometeu um assassinato, segundo as tes-
temunhas do processo, em legitima defesa, após ter sido ofendido e agredido pela vítima. Manoel 
foi descrito pelas testemunhas, alguns proprietários do entorno, como trabalhador, humilde, de 
boa índole e obediente. Manoel residia na propriedade do seu ex-senhor e era campeiro, a mesma 
profissão que desempenhava quando era cativo. Em 1887, o liberto Miguel Taguatiá foi agredido 
com um cabo de relho por um vizinho. Miguel era pedreiro e proprietário da casa onde residia, 
assim como muitos libertos ele se distanciou do local onde foi cativo. Em 1888 José apresentou-se 
a casa do subdelegado de polícia, “pedindo justiça” por ter sido surrado com um cabo de relho 
pelo proprietário da estância onde trabalhava. O liberto José era lavrador, e estava trabalhando 
a partir de um contrato informal na mesma estância onde conheceu o cativeiro. Já Josepha, em 
1889, foi acusada de roubo de gado. Ao contrário de Manoel, Josepha não obteve a proteção dos 
proprietários da região, foram eles as principais testemunhas de acusação, que além de acusá-la de 
roubo, e de viver destas atividades ilícitas, afirmaram que ela constantemente desrespeitava com 
insultos seus vizinhos. Um proprietário afirmou que a mesma já roubava gados quando ainda era 
escrava. Josepha rebateu as acusações afirmando ser criadora e que vivia desta criação. O artigo 
tem por objetivo analisar alguns aspectos da trajetória desses libertos e, a partir dela, refletir sobre 
as experiências destes trabalhadores em uma região rural, que produzia para o mercado interno.

Fernanda Mara Borba (Universidade da Região de Joinville - Univille)
• A cultura material de populações africanas e afrodescendentes em coleções arqueológicas da 

Baía Babitonga (Santa Catarina): usos e práticas negras no passado



1703

Este trabalho, resultado de uma pesquisa acadêmica, apresenta um estudo sobre a diáspora afri-
cana em sítios históricos da Baía Babitonga (Santa Catarina) a partir da análise de coleções arque-
ológicas associadas aos africanos e afrodescendentes. Foram analisados 14 sítios históricos e seus 
respectivos artefatos ligados às cidades de São Francisco do Sul, Joinville, Itapoá e Araquari, além de 
documentos oficiais, jornais, mapas, fotografias e informações orais. Considerando a pouca expres-
sividade de estudos regionais no campo da materialidade africana e afrodescendente, a perspectiva 
da materialidade reuniu diferentes fontes de análise e elaborou algumas interpretações a respeito 
dos vestígios associados a essas populações. Esta pesquisa foi financiada por um convênio firmado 
entre a Prefeitura de São Francisco do Sul e Fundação Cultural da Ilha de São Francisco do Sul com 
a Universidade da Região de Joinville e integra o Grupo de Pesquisa Estudos Interdisciplinares de 
Patrimônio Cultural e o Grupo de Estudos em Arqueologia e Cultura Material da Univille.

Sheila Alice Gomes da Silva
• A presença negra em Guaianases: Nitidez e invisibilidade em Registros de Nascimentos (1930 

– 1960)
O projeto progressista de urbanização e embelezamento das regiões centrais da cidade de São 
Paulo, colocado em prática nas primeiras décadas do século XX, vem conjugado a ideais eurocen-
trados de modernização do território e a constituição de uma identidade nacional branca. Nisso, 
populações negras moradoras das regiões alvo desses movimentos são expropriadas de seus espa-
ços de socialização e moradia pelas forças policiais do estado. Obrigadas, uma massa negra passa 
a se deslocar para regiões as margens dos grandes centros, entre elas, a região periférica da Zona 
Leste de São Paulo; e entre seus muitos bairros, o bairro de Guaianases território central de nossa 
pesquisa. Apesar de até o tempo presente sua demografia ser composta majoritariamente por 
negros, é a vida e o trabalho dos imigrantes europeus brancos que são louvados de maneira hege-
mônica pela história local. Sendo assim, escolhemos analisar registros de nascimentos ocorridos 
entre os períodos de maior desenvolvimento urbano do bairro, de 1930 a 1960, a fim de procurar 
evidências, traços de experiências cotidianas que nos ajudassem a compor a presença negra, a par-
tir do evidenciar dos fatos da vida social diante da busca por emancipação, igualdade e cidadania 
no bairro periférico de Guaianases.

Karla Leandro Rascke (PUC-SP)
• Culturas em diáspora: sonoridades, enredos e performances em territórios negros de 

Florianópolis/SC (1920-1950)
A presente comunicação almeja evidenciar experiências afro-diaspóricas vivenciadas no Sul do 
Brasil, especificamente na cidade de Florianópolis, na primeira metade do século XX. A partir de 
movimentos, sonoridades, ritmos e performances elaboradas por homens e mulheres componen-
tes da Associação dos Homens de Cor, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, das 
Escolas de Samba Embaixada Copa Lord e Protegidos da Princesa e dos Clubes Recreativos Brinca 
Quem Pode e 25 de dezembro, procuramos tecer narrativas de uma cidade marcada por territó-
rios negros. Populações impactadas pelas reformas urbanizadoras do começo do século XX, estes 
grupos se reorganizaram após a Abolição da escravidão, bem como constituíram novas territoria-
lidades, articulados às demandas por cidadania, direitos e dignidade. Embasados em documentos 
orais, escritos e visuais destes diferentes territórios, apreendemos códigos culturais, reatualização 
de práticas e expectativas protagonizadas por afrodescendentes na capital catarinense.
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Martha Abreu (UFF)
• De jongueiros a sambistas: em torno da fundação das escolas de samba no Rio de Janeiro 

(1920-1940)
A partir do inventário sobre os fundadores das escolas de samba no Rio de Janeiro, entre 1920 e 
1940, pretendo avaliar a presença e o papel de jongueiros, calangueiros e foliões de reis, migrantes 
dos velhos vales do café do sudeste do Brasil no pós-abolição, na formação do samba carioca.

Caroline Moreira Vieira Dantas (UERJ/ FFP)
• Música popular carioca, afro-religiosidades e o mundo da fonografia no pós-abolição (1902-

1927)
O presente trabalho trata das interações de músicos populares, negros e mulatos, com o mundo da 
fonografia na cidade do Rio de Janeiro de 1902 a 1927. A documentação analisada (músicas, entre-
vistas e registros empresariais) revelou questões importantes para compreendermos como se es-
truturava esse ramo comercial, bem como o contexto de produção, divulgação e comercialização 
de discos, músicas e aparelhos sonoros. Por meio das suas músicas, artistas procuravam angariar 
espaço, reconhecimento e prestígio profissional, além de viabilizarem canais para a comunicação 
de seus vínculos identitários, expressando sua visão religiosa, política e social no contexto pós-abo-
licionista. Dialogavam com o expressivo mercado fonográfico em construção, expressando, a partir 
de uma linguagem irônica e satírica, seus conflitos, seus amores, sua malandragem, sua nacionali-
dade e sua religiosidade. Enfatizamos a necessidade de se repensar as interpretações repressivas e 
a observância de modelos europeus a serem seguidos no Rio de Janeiro das primeiras décadas do 
século XX. A busca de inspiração no universo afro-religioso para compor músicas populares que 
seriam gravadas é recorrente desde o início do processo fonográfico no Rio de Janeiro em 1902, de-
marcando o quanto os cultos afro-brasileiros não se mantinham apartados da sociedade em geral, 
mas ao contrário, dialogavam e interagiam com ela. Além disso, a gravação em disco possivelmente 
colaborava para a disseminação de suas práticas rituais, de suas entidades espirituais e da crença 
de um modo geral, uma vez que ampliava o raio de alcance dessa temática para outros espaços da 
cidade. Nesse sentido, mesmo num período de ações repressivas e de desvalorização de práticas 
afro-religiosas é preciso operar com a lógica das negociações e das tolerâncias, pois havia espaços 
para diálogos entre músicos populares e o mundo fonográfico.

Manuela Santana Nascimento (IFBA-Campus I)
• Os impassescom o catolicismo negro vivido por rezadores em santo antônio de jesus–ba 

(1940–1970)
A presente comunicação tem como objetivo discutir os impasses entre a Igreja católica e o cato-
licismo vivido por rezadores e rezadeiras do município de Santo Antônio de Jesus. Localizada no 
Recôncavo Sul da Bahia, a cidade entre as décadas de 1940 e 1970, recebeu uma grande quantidade 
de migrantes que abandonaram a decadência do campo e foram em busca de uma vida melhor 
na cidade. Esses sujeitos, que tiveram suas trajetórias marcadas por lutas e resistências trouxeram 
para a cidade os saberes de cura, ligados às culturas africanas e indígenas formadoras da cultura 
religiosa brasileira. São essas práticas que, mesmo com as mudanças da Igreja Católica ao longo do 
século XX, continuaram a ser marginalizadas no imaginário social que foram analisadas ao longo 
desse artigo. Para isso, foram utilizadas fontes orais e documentos eclesiásticos que direcionaram a 
compreensão do contexto sócio-histórico do período.
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Renata Bulcão Lassance Campos (Centro Educacional Espaço Integrado)
• “E é assim que o samba vai vencendo...”: A Unidos da Tijuca e a ascensão das Escolas de 

Samba no Rio de Janeiro da década de 1930
Pretendemos analisar aqui o processo de criação e os primeiros anos de funcionamento da Escola 
de Samba Unidos da Tijuca, a fim de compreender, a partir do ponto de vista dos sujeitos envolvi-
dos nesse processo, a lógica de cristalização de um modelo de carnaval que seria, mais tarde, ofi-
cializado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e, aos poucos, se tornaria hegemônico no cenário festivo 
da cidade. Esse modelo é lido pela historiografia, de maneira geral, por duas vertentes: a primeira 
destaca a ação do Estado como promotor de uma política cultural que elegia determinadas mani-
festações carnavalescas como mais relevantes. A segunda vertente percebe esse fenômeno como 
uma descoberta letrada, ou seja, como uma conquista dos intelectuais modernistas, destacando 
uma centralidade maior à intelectualidade, sujeito dessa descoberta. 
Elegemos como estudo de caso a Escola de Samba Unidos da Tijuca. Fundada em 31 de dezembro 
de 1931, na casa de Pacífico Vasconcellos, na Rua São Miguel nº130, no Morro da Casa Branca, a 
agremiação surgiu da união entre quatro blocos da região que envolvia os morros do Borel, da Casa 
Branca e Ilha dos Velhacos. Esses grupos carnavalescos representam as principais famílias envolvi-
das na criação da Escola: o bloco de Ismael Francisco de Moraes, o “do Caroço”, o de dona Amália 
(do Morro da Formiga), e o do próprio Pacífico Vasconcellos. Dessa união surgiu uma Escola de 
nome original, os Unidos da Tijuca. As cores escolhidas para a agremiação foram o amarelo ouro e 
azul pavão, que, segundo reportagem do jornal O Fluminense, eram “as mesmas matizes cromáti-
cas do Império brasileiro”. O primeiro samba da Escola, de 1932, continha os seguintes versos, em 
referência à escolha das cores: “Somos unidos da floresta da Tijuca. Trazemos na bandeira nossa 
distinção, cor de amarelo ouro e azul pavão”. Apesar da justificativa “nobre”, essas cores também 
estavam muito presentes no cotidiano dos moradores da região, já que estampavam as caixas de 
cigarro da Grande Fábrica de Cigarros, Fumos e Rapé de Borel e Cia., localizada no pé do Morro do 
Borel, e que provavelmente empregava grande parte dos fundadores da Escola. Outra inspiração 
retirada dessas embalagens foi o seu símbolo, um pavão real.
Temos como objetivo a percepção do papel que os sujeitos envolvidos diretamente com as Esco-
las de Samba tinham nesse processo. Pretendemos indicar aqui a participação dos sambistas, que 
agiam de acordo com tradições próprias, relacionadas ao grande associativismo recreativo e carna-
valesco do período imediatamente anterior, e não como sujeitos passivos de manobras externas, 
do governo Vargas ou da mídia.

Lucia Helena Oliveira Silva (Universidade Estadual Paulista)
•  Benedito Evangelista: homem de cor, irmão e militante e associativismo nas primeiras 

décadas do sec. XX
Buscamos analisar as relações de um ativista negro na cidade de Campinas com diversas entidades 
criadas pelo grupo ao qual pertencia. Merece destaque a associação Federação Paulista dos Ho-
mens de Cor criada em na mesma cidade do interior de São Paulo no início do século XX. Ela foi 
o elo entre as diversas entidades criadas na cidade e seus membros participaram diretamenteda 
fundação dessas organizações. Interessa-nos saber das estratégias de sobrevivência, as relações so-
ciopolíticas e os escritos produzidos e documentos guardados entremeados com sua própria vida.

Fernanda Oliveira da Silva (UFRGS)
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• Excelentíssimas senhoras e gentis senhorinhas: Os significados do feminino e a experiência das 
mulheres a partir dos clubes sociais negros na fronteira Brasil-Uruguai (1918-1960)
A análise objetiva compreender os significados atribuídos ao feminino a partir dos espaços e fun-
ções delegados e/ou exercidos pelas mulheres negras nos clubes sociais. É parte da pesquisa de 
doutorado sobre o papel das redes transnacionais na sociabilidade negra do pós-abolição nessa 
região de fronteira. Os clubes em questão foram fundados entre 1918 e 1948 nas cidades de Jagua-
rão/BR – Clube 24 de Agosto (1918) -, Pelotas/BR - Clube Fica Ahí P’rá Ir Dizendo (1921) -, Melo/
UY – Centro Uruguay (1923) – e Bagé/BR – Os Zíngaros (1936) e Clube Palmeira (1948). 
Estes congregavam pessoas que compartilhavam a experiência da racialização no seu fazer cotidia-
no, pautada pela exclusão sistemática de negros em determinados espaços sociais. Caracterizaram-
se por selecionar elementos que denotavam modernidade e progresso na construção de uma ne-
gritude, como forma de romper com os estereótipos atribuídos ao grupo. Proporcionaram espaços 
em que a ideia de raça foi se refazendo socialmente num processo de autoconsciência mediada 
pela valorização do ser negro. Porém, essa negritude não era homogênea, e dentre as negociações 
internas e que cruzavam fronteiras - para além das nacionais - estava o papel destinado à mulher 
negra e a ação objetiva das mulheres mediada por essas relações internas de poder. 
A análise se dá através de documentação produzida pelo grupo negro, inclui a imprensa negra 
que circulou nesses espaços: A Alvorada (Pelotas), Acción e Orientacion (ambos de Melo). Além 
das atas de diretoria e assembléia dos clubes Fica Ahí P’rá Ir Dizendo, Clube 24 de Agosto e Centro 
Uruguay. Utilizo como metodologia de análise a interpretação dos estatutos do Centro Uruguay 
(1932) e Clube 24 de Agosto (1955) para refletir sobre o lugar da mulher a partir dos homens no 
ideal de negritude, visto que os estatutos foram redigidos por diretorias compostas unicamente 
por homens; então direciono o olhar para as diretorias femininas dos cinco clubes em questão, 
para observar as atividades exercidas e os diálogos com a diretoria masculina, e então faço uma 
imersão nas reportagens escritas por mulheres nos referidos jornais nas décadas de 1930-1950 e 
atento para a forma como as mulheres figuram na referida imprensa de forma a captar quais os 
elementos selecionados como signo de feminino e seus significados. 
Pretendo assim, conferir uma análise que priorize as diferentes experiências dos homens e mulhe-
res negros. Ações e discussões interpretadas como parte das complexidades do processo histórico, 
que acontece numa zona de fronteira ainda pouca estudada no contexto do pós-abolição e que 
permite diversificar os olhares sobre as teorizações internas do grupo negro. Sem perder de foco as 
sociedades nacionais das quais associados e associadas almejavam serem vistos como parte.

Felipe Rodrigues Bohrer (UFRGS)
• Grêmio Dramático José do Patrocínio: articulações entre cultura, raça e classe em Porto 

Alegre no pós-abolição
Esta comunicação busca discutir algumas estratégias de mobilidade social desenvolvidas a partir 
da rede associativa da comunidade afrodescendente de Porto Alegre nas primeiras décadas do 
século XX. Através do Grêmio Dramático José do Patrocínio, fundado em 1908, serão analisadas 
determinadas pautas políticas relacionadas à discussão dos direitos de cidadania presentes tanto 
nos eventos que este grupo promovia, como em outros na qual se associava. Integrado em grande 
parte por lideranças vinculadas ao principal jornal da imprensa negra no período, a atuação deste 
corpo cênico demonstra como diferentes formas artísticas também foram utilizadas como veiculo 
de atuação, interlocução e reivindicação política. Ao lado das apresentações teatrais, o Grêmio José 
do Patrocínio protagonizou iniciativas voltadas à instrução e à consolidação de identidades negras 
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positivas, além de ter aprofundado relações de proximidade com outros grupos étnicos atuando 
sobre pautas políticas atreladas às condições de vida dos trabalhadores. A principal fonte utilizada 
foi o próprio jornal O Exemplo, na qual os integrantes do corpo cênico eram redatores e colabora-
dores.

Alessandra Tavares de Souza Pessanha Barbosa (UFRRJ)
• Mano Elói: trajetória e teias de sociabilidades na primeira metade do século XX

Nossa pesquisa tem como objetivo, analisar as diferentes teias de sociabilidades forjadas no Rio 
de Janeiro da primeira metade do século XX. Analisaremos os possíveis diálogos entre os espaços 
de trabalho, lazer e religiosidade, compreendendo-os através do enfoque no associativismo, de 
Petrônio Domingues, como agrupamentos que constituem projetos em que as pessoas se identifi-
cam, formam solidariedades “fluídas e contingenciais”, e estabelecem diálogos internos e externos, 
proclamando seus interesses sociopolíticos. Através da trajetória de Eloi Antero Dias, trabalhador 
do porto, sambista, jongueiro e conhecido “Ogan”, consideraremos determinados aspectos de es-
tabelecimento e manutenção das teias sociais, engendradas pelos indivíduos e suas famílias no 
pós-abolição. O que chama atenção na trajetória de Mano Eloi, como era conhecido, foi seu papel 
de liderança no circular por determinados espaços. Foi líder da Sociedade de Resistência de Traba-
lhadores do Porto do Rio de Janeiro, Cidadão do Samba em 1936, presidente da União Geral das 
Escolas de Samba do Rio de Janeiro, fundador de diferentes blocos de carnaval e de pelo menos, de 
maneira direta, de duas escolas de samba. Através dos periódicos da época, músicas gravadas, rela-
tos de parceiros e/ou de descendentes destes parceiros, arquivos de polícia, assim como o arquivo 
da Sociedade de Resistência, podemos traçar os caminhos das relações forjadas por Mano Elói ao 
longo de sua trajetória, para assim, percebermos as possíveis formas de associações estabelecidas 
no pós-abolição.

Eric Brasil Nepomuceno (Universidade Federal Fluminense)
• Moyzes Zacharias: Cidadão negro no Pós-Abolição Carioca (1906-1918)

Esse trabalho pretende discutir experiências negras no Pós-Abolição carioca a partir das ações 
públicas do cidadão Moyses Zacharias da Silva. Homem negro, eleitor, sindicalista, presidente da 
sociedade carnavalesca Caçadores da Montanha e membro da Guarda Nacional, Moyses servirá 
aqui como fio condutor para debatermos as múltiplas estratégias de atuação pública de sujeitos 
negros nas décadas de 1900 e 1910 no Rio de Janeiro. A trajetória desse estivador trás consigo a 
possibilidade de se relativizar interpretações historiográficas que limitaram a atuação da popula-
ção negra carioca no Pós-Abolição a espaços festivos e religiosos e que compreenderam a Primeira 
República como um período de pouca participação política. Esse trabalho apresenta um recorte 
da pesquisa de doutorado sobre as sociedades carnavalescas afro-cariocas na Primeira República, 
que se encontra em fase de conclusão, onde são analisados múltiplos caminhos de ação por parte 
dos membros dessas associações para muito além dos três dias de carnaval.

Viviane Inês Weschenfelder (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
• O discurso da negritude presente nos textos das “Blogueiras Negras”: uma análise de 

inspiração genealógica
Este trabalho apresenta uma análise do discurso da negritude presente nos textos publicados no 
blog intitulado “Blogueiras Negras”. Algumas enunciações recorrentes nas narrativas das mulhe-
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res auto-declaradas negras são aqui tomadas como problemática e historicizadas, buscando as 
condições de possibilidade para a emergência destes posicionamentos. Ao articular os Estudos 
Étnico-Raciais e os Estudos Foucaultianos, este movimento analítico procura entender como al-
guns espaços contemporâneos de ativismo político, como é o caso do “Blogueiras Negras”, estão 
inseridos em um contexto mais amplo das lutas anti-racistas e das narrativas identitárias, e qual a 
sua emergência no percurso histórico do século XX. Este trabalho faz parte de uma pesquisa em 
desenvolvimento que resultará em uma tese de doutorado cuja temática são os modos de subjeti-
vação do sujeito negro contemporâneo. O blog, tomado como superfície de análise nesta pesqui-
sa, é composto por inúmeros textos escritos exclusivamente por mulheres negras. São abordadas 
temáticas do feminismo negro, articulando discussões de gênero, pertencimento étnico-racial e 
sexualidade. Foram selecionados 36 textos publicados no ano de 2014, privilegiando especialmen-
te aqueles em que mulheres negras narram suas experiências com a negritude e mostram como 
dão significados às suas práticas de enfrentamento ao racismo. As narrativas mostram que estas 
mulheres negras tem se relacionado consigo mesmas de novas formas, produzindo outros modos 
de subjetivação. Essas diferentes relações de si consigo e com os outros tem sido possíveis a partir 
da consolidação de um novo regime de verdades sobre o negro contemporâneo, decorrente das 
mudanças ocorridas nas últimas décadas. Este regime compreende e articula tanto as políticas 
anti-racistas quanto o conjunto de práticas que valorizam o negro, bem como as ações governa-
mentais de mapeamento e regulação da população negra. O “Blogueiras Negras”, assim, se revela 
como um espaço educativo e político, na medida em que permite que mulheres negras assumam 
a posição de autoria e articulem estratégias de resistência. A forma como as autoras posicionam-
se com relação a sua identidade negra, aos usos que fazem do termo “empoderamento negro”, 
bem como a maneira denunciativa com que referem-se à mestiçagem indica a presença marcante 
do discurso do Movimento Negro Unificado, criado no final da década de 1970 e inaugurando a 
chamada Terceira Fase do Movimento Negro no Brasil. A análise destes textos permite evidenciar 
e tensionar, portanto, os movimentos contínuos e descontínuos que envolvem o discurso da ne-
gritude brasileira. Contribui, ainda, para problematizar os efeitos destes discursos na produção de 
subjetividades da população negra.

Ângela Pereira Oliveira (Universidade Federal de Pelotas)
• Padrões comportamentais definidos para os negros de Pelotas através do periódico a 

alvorada, 1932-1935.
Esta pesquisa baseia-se principalmente no periódico A Alvorada, que circulava na cidade de Pelo-
tas. Este jornal consiste em uma folha operária que como colocado em sua capa, aborda aspectos 
literários, noticiosos e críticos, sendo voltado especificamente à população negra e também ope-
rária. Tendo em vista o seu extenso período de circulação, de 1907 a 1965, este periódico é consi-
derado um dos mais longos de imprensa negra que circularam no estado do Rio Grande do Sul. 
No entanto sua circulação não foi constante tendo em vista, a ocorrência de algumas curtíssimas 
interrupções na sua edição, o que, ainda assim, não afeta a longevidade do material. Para esta pro-
posta apresentada se consultou apenas os jornais de 1932 a 1935, estando estes completos para 
consultas em acervo. É através da análise deste jornal que se busca identificar o posicionamento 
da imprensa negra pelotense no que se refere à indução a determinados comportamentos sociais 
que buscassem aparentar uma homogeneidade a população negra. Dito isto se salienta que o pre-
sente trabalho tem por objetivo discorrer sobre algumas colocações comportamentais definidas e 
pretendidas para os grupos negros da cidade de Pelotas. Esse objetivo pautado pontua-se por uma 
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pesquisa maior que se dá em um projeto de mestrado no qual analisa questões que permeiam a 
identidade desses indivíduos enquanto negros e operários. Sobre o A Alvorada se destaca ainda 
que ele é um defensor da causa negra, no sentido de possuir muitas campanhas em prol da defesa 
dos interesses desses grupos. No entanto, os padrões comportamentais exigidos e, porque não, 
doutrinados para a população negra se assemelham muito mais a condutas apresentadas pelos 
colonizadores, isto é, observa-se uma tendência à negação de práticas culturais afros. Esta negação 
está muito ligada ao pensamento vigente na época em que o jornal estava sendo produzido na 
qual predominava uma ideologia modernizadora de cunho evolucionista onde a prática de traços 
que remetessem a África poderia vincular esse grupo a fortes estigmas e estereótipos, fortalecen-
do ainda mais o preconceito. Ora se busca uma identificação comum entre esses indivíduos, ao 
mesmo tempo em que, o elemento de ligação predominante entre eles, que poderia ser sua ori-
gem africana ora, se nega essa ancestralidade comum e, se busca novas formas de identificação e 
padrões culturais a fim de se enquadrar num contexto do Novo Mundo. Logo, é a respeito desse 
comportamento brasileiro que se quer estabelecer para a comunidade afrodescendente que serão 
feitos alguns apontamentos.

Josemeire Alves Pereira (UNICAMP)
• Histórias familiares, trajetórias e experiências de liberdade de afrodescendentes em Belo 

Horizonte-MG
Belo Horizonte, fundada em 1897, como nova capital do Estado de Minas Gerais, em substituição a 
Ouro Preto, não guarda referências ao período anterior à Abolição da escravidão no país. Instalada 
em território que outrora abrigava um antigo povoado originado ainda em período colonial – o 
Arraial do Curral Del Rei –, a cidade nasceu de um projeto das elites mineiras, sob o signo da mo-
dernidade e do progresso, como parte das estratégias governamentais de superação das dificulda-
des econômicas enfrentadas à época, pelo Estado. As referências à presença de afrodescendentes 
em sua população constituem uma sensível lacuna nas narrativas sobre a cidade, muito embora 
registros como os Relatórios da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e a documentação 
policial, indiquem, já nas primeiras décadas de sua história, uma composição diversificada da po-
pulação, com forte e crescente participação de “pretos” e “mestiços”; sendo muitos destes descen-
dentes das primeiras gerações de egressos do regime escravista e oriundos de outras localidades, 
num processo de forte fluxo de migração interna observado no Estado, entre 1890 e 1940. Por 
meio deste texto, investigamos as experiências e trajetórias desses sujeitos, na cidade. Utilizando, 
em especial, narrativas de memória das gerações mais recentes, em diálogo com documentação 
arquivística, buscamos conhecer como se configurou a experiência de liberdade para estes grupos 
familiares formados por libertos e seus descendentes a partir do advento da Abolição, consideran-
do suas vivências, a partir da última década do século XIX, em um contexto urbano bastante espe-
cífico: o de uma cidade que se constituía sob o signo da modernidade e da República, em oposição 
às referências do passado colonial e escravista.

Alessa Passos Francisco (Prefeitura do Rio de Janeiro)
• A construção de uma alma branca: questões étnico-raciais sobre e identificação social de um 

negro descendente de escravos no Exército brasileiro na década de 1960.
Este estudo traz apontamentos sobre a visão étnico-racial expressa através do texto publicado pelo 
jornal do Exército, Letras e Armas, quando anuncia a morte do Marechal João Baptista de Mattos, 
na segunda metade da década de 1960. Como ponto de partida temos o título “Marechal João 
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Baptista de Mattos, um preto de alma branca”, que orienta o trabalho sobre os motivos que lhe foi 
empregada uma alma branca, apesar de Mattos ser neto e bisneto de escravos com mãe nascida de 
Ventre Livre. O trabalho busca entender os motivos que um negro, com uma memória do cativeiro 
tão próxima de sua realidade pôde ter sido referenciado com uma alma de cor diferente da que 
traz estampada em sua pele.
Porém, o que se destaca na história do Marechal é que, apesar do amálgama do cativeiro carre-
gado por ele e todos os descendentes de escravos, o fato de ter encontrado espaço de atuação e 
participação que se cruzam com a elite política de seu tempo. João Baptista de Mattos tornou-se 
o primeiro negro a conquistar o título de Marechal no Exército Brasileiro, além de possuir uma rica 
formação acadêmica dentro do Exército, no direito, letras, com publicações de pesquisas historio-
gráficas, além de tornar-se secretário do Ministério da Guerra desde os últimos meses do governo 
de Getúlio Vargas até 1961, participando de forma ativa e direta da política nacional. 
É nessa trajetória ascendente de Mattos que buscamos referenciais para embasar o que o autor do 
texto entende sobre uma alma branca, discutindo os usos sociais da cor. Por outro lado serão feitos 
apontamentos sobre o racismo e sua história no Brasil, coisas consideradas de preto e coisas de 
gente branca. É possível identificar nas linhas e entrelinhas do jornal expressões que por um lado 
valorizam aspectos da trajetória do Marechal e por outro desqualificam sua história e identidade 
negra, justificando seus êxitos por uma “alma branca”. Além disto, será discutida uma faceta da vi-
são sobre o negro e o racismo nesse período imprimida pelo Exército, já que trata-se de um jornal 
circulante no Exército.
Apesar de possuirmos um texto carregado de conceitos e expressões racistas, analisaremos que 
a todo o momento o autor nega a existência do racismo no Brasil, apresentando o cerimonial de 
enterro do Marechal como um exemplo para jornalistas que pertencem a “um desses países onde 
impera a discriminação racial” tratando o tema como algo distante e aparentemente vencido no 
país e que traziam um “orgulho brasileiro”. Afirmações que abrirão espaço para a discussão sobre o 
racismo e o anti-racismo no Brasil e a construção de uma identidade negra.

Júlio Cláudio da Silva (Universidade do Estado do Amazonas)
• Arte e antirracismo nas memórias e no acervo de Ruth de Souza (1940-1950)

Nas entrevistas da atriz de teatro, cinema e televisão, Ruth Pinto de Souza são recorrentes as inú-
meras referências ao seu encantamento pelo mundo das artes. Nas diversas entrevistas concedidas 
ao longo de sua longa carreira a atriz dedica-se a citar inúmeras referências ao seu desempenho 
artístico, a construir uma justificativa de si, legitimadora de uma lugar no panteão das grandes 
estrelas de teatro, cinema e televisão. Contudo, esse mesmo discurso, vez ou outra, deixa escapar 
evidências ou indícios da experiência de discriminação racial, vivida pela atriz e da consciência 
desta por parte de seus amigos. O objetivo da nossa comunicação é analisar quão politizado era o 
universo social por onde circulou a atriz Ruth de Souza, bem como os seus amigos. Os documentos 
selecionados pela atriz para constituir seu acevo privado (Acervo Ruth de Souza/LABHOI-UFF) 
registram um ambiente de efervescência política e tomadas de posições anti-racista por parte dos 
integrantes do Teatro Experimental do Negro e dos seus aliados nas décadas de 1940 e 1950.

Ricardo Fagundes Sangiovanni (Universidade Federal da Bahia)
• Freyre, Pierson, Florestan: democracia racial e mestiçagem na obra de Thales de Azevedo 

(1949-1975)
Este ensaio propõe-se a identificar e acompanhar as noções de democracia racial e de mestiçagem 
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na obra do cientista social baiano Thales de Azevedo, entre 1949 e 1975, apontando e discutin-
do as semelhanças, as diferenças e, sobretudo, as transformações perceptíveis, do pensamento do 
autor acerca desses temas. Uma leitura e reflexão preliminares permitem entrever que o olhar de 
Azevedo sobre as relações raciais, rastreado nessas duas noções, parece passar por uma espécie de 
deslizamento epistemológico, que parte de uma perspectiva inicial, em linha geral, “freyriana” - em 
que as tensões raciais aparecem como mínimas e residuais ante um contexto brasileiro (peculiar 
e supostamente exemplar ao mundo) de franca harmonia entre as raças, do qual a mestiçagem 
aparece como índice e prova retórica; atravessa uma fase, por assim dizer, “piersoniana” - em geral 
menos comprometida em sustentar a tese da inexistência ou fraca ocorrência de preconceito racial 
(embora significativamente simpática a esta), e mais em demonstrar que episódios de eventu-
al hierarquização social calcada no contraste entre brancos e negros (e/ou entre mestiços, numa 
escala cromática do claro ao escuro) fossem emanação ou decorrência, residual e per se não-es-
truturante, do preconceito de classe, este sim fundamento último de toda discriminação que se 
pudesse supor de caráter racial - ; até chegar a uma leitura tendencialmente “florestaniana” - em 
que, embora o preconceito racial seguisse sendo entendido como uma espécie de “contaminação” 
da contemporânea sociedade de classes pela estrutura societária do antigo regime (fortemente 
estratificada e pretensamente imóvel, que legava ao negro uma condição de inferioridade que limi-
tava sua ascensão no novo esquema de classes), sobrevinha o entendimento de que o preconceito 
racial no Brasil era fortemente enraizado, cristalizado e sistematicamente ocultado, e que seguia 
em franco processo de reprodução social. Utiliza como fontes primárias os textos publicados em 
livro do próprio autor e, como fontes secundárias, artigos de comentadores e pesquisadores dos 
assuntos concernentes à discussão histórico-sociológica.

Jane Rocha de Mattos (Museu Julio de Castilhos)
• Mulheres e afrodescendentes: As trajetórias de Adelina e Isaura, no final do século XIX no Rio 

Grande do Sul.
Em dezembro de 1926, o Jornal da imprensa negra porto alegrense O Exemplo veicula a morte de 
duas mulheres da família Bittencourt. Adelina e Isaura, que falecem respectivamente nos dias 20 e 
25, causando comoção entre os seus parentes e recebendo inúmeras homenagens da comunidade 
negra. Adelina Bittencourt foi professora da Escola Normal de Porto Alegre e filha de Aurélio V. de 
Bittencourt, jornalista, amanuense e secretário de Julio Prates de Castilhos e Borges de Medeiros. 
Isaura Bittencourt, casa com Aurélio Bittencourt aos 17 anos, e tem sua trajetória ligada a impor-
tantes irmandades da cidade. A comunicação pretende abordar as duas trajetórias femininas no 
contexto do final do século XIX, em Porto Alegre, suas relações familiares, sociais e profissionais.

Lisandra Barbosa Macedo Pinheiro (Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte)
• Negritude, apropriação cultural e a ‘crise conceitual’ das identidades na modernidade

As discussões em torno da apropriação cultural da cultura negra, encontradas atualmente em es-
paços da mídia alternativa e redes sociais eletrônicas, provocam reflexões em torno das relações 
étnico-raciais e dos longos processos de discriminação racial que tem marcado as populações da 
diáspora africana. Sendo a cultura um importante instrumento de articulação política no âmbito 
das classes culturais, grupos ativistas do movimento negro, comunidades de terreiro, comunidades 
quilombolas, artistas e produtores culturais negros denunciam e apontam possíveis soluções para 
legitimar sua cultura como seu próprio lugar dentro do mundo ocidental. Este artigo, portanto, 
procura trazer discussões que perpassam a distinção das classes sociais pela cultura, pelas novas 
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características da política pós-moderna, que se estabelecem a partir da cultura do sentimento e 
das articulações políticas das sociedades “tribalizadas”, assim como o aprofundamento das refle-
xões sobre a cultura negra na diáspora a partir dos conceitos de negritude, africanidade e cultura 
popular negra.

Aleí dos Santos Lima (Centro Educacional Objetivo)
• Revisitando a Historiografia Afro-Brasileira em Terras Baianas

Este artigo é uma versão parcial de um estudo mais amplo que vem sendo realizado acerca da reli-
giosidade afro-brasileira, especificamente a Umbanda, em terras baianas, cujo cenário de analise é a 
pequena cidade de Retirolândia, localizada no semiárido do Estado. Neste trabalho traçamos uma 
radiografia das produções historiográficas desenvolvidas na Bahia em diferentes momentos histó-
ricos, abarcando a geografia dessas produções ao “saírem” do litoral e seus contornos em direção às 
comunidades sertanejas. Percebemos que há uma predominância das produções historiográficas 
que versam sobre os Candomblés da Bahia, porém os estudos que investigam a prática da Umban-
da ainda são pouco empreendidos. Nesse sentido, ao final gestacional desse estudo objetivamos 
considerar a presença das práticas religiosas umbandistas, no sertão da Bahia, entre os anos de 
1980 e 2010, a partir da história e dos personagens em torno do Terreiro de Oxóssi e do Terreiro 
de Iemanjá instalados na cidade no final do século XX, visando problematizar as artes de cura, as 
relações sociais e de conflitos através da experiência do povo de terreiro.

Giovana Xavier (Universidade Federal Fluminense)
• “Minhas patrícias de cor”: feminismo interseccional e intelectuais negras no pós-abolição

No momento atual, marcado pelo boom dos estudos sobre os jornais escritos por descendentes 
de escravos nos primeiros anos do pós-abolição, em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, 
muitas são as dúvidas sobre o lugar ocupado pelo Rio de Janeiro na chamada “imprensa negra”. 
Numa lógica linear, que empobrece as complexidades da história e de seus sujeitos, o status de 
maior cidade escravista das Américas contrasta com a suposta inexistência de veículos “ de cor” 
até, pelo menos o final dos anos 1940, quando é fundado o periódico Quilombo: vida, problemas 
e aspirações do negro. 
De vida curta, como a maior parte dos títulos negros da época, o Quilombo circulou apenas até 
1950, o que não impediu que suas páginas ficassem eternizadas na história da mobilização racial 
do século XX. Seguindo uma tradição consolidada pelas pesquisas sobre a imprensa negra pau-
lista, a história do jornal afrocarioca é, via de regra, contada pelo viés masculino, no qual Abdias 
do Nascimento é lembrado como seu principal e memorável fundador. Entretanto, o que pouca 
gente sabe é que Maria de Lurdes Vale Nascimento foi, ao seu lado, personagem fundamental para 
o desenvolvimento do impresso - braço de comunicacão do Teatro Experimental do Negro (TEN). 
Assistente social, escritora e ativista, Maria possuía sua própria coluna no jornal. Se considerarmos 
a predominância dos “homens da raça” na memória da cultura escrita do pós-abolição, podere-
mos pensar que não por acaso, a jornalista tenha, propositalmente, escolhido nomear o espaço de 
“Fala a Mulher”. Tal título contém ao menos dois significados. O de convite, de conclame para que 
as “patrícias de cor” conversassem sobre seu papel, apresentando projetos femininos voltados ao 
fortalecimento da cidadania negra. O de denúncia do silêncio a que estavam sujeitas em espaços 
conduzidos majoritariamente por “homens da raça”. 
Cabe “conversar” rapidamente com leitores e leitoras sobre as pérolas que temos em mãos. A co-
luna “Fala a Mulher” é composta por uma coleção de oito artigos. Publicados entre dezembro de 
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1948 e março de 1950, os textos esboçam a preocupação com a “integraçãoo da mulher de cor 
na vida social” através de quatro papéis básicos: trabalhadora (em debates relacionados a regula-
mentacão do trabalho doméstico), educadora e mãe (em artigos sobre infância, racismo e escola) 
e líderes sociais (no caso de escritos que ressaltam seu “dever cívico” e denunciam a miséria nas 
favelas). 
Uma vez que até o momento não foram encontrados documentos a respeito da vida de Maria 
Nascimento, “Fala a Mulher”, espécie de coluna-convite-protesto, é tratada como porta de entrada 
para pensar as contribuições da autora, uma “mulher da raça”, como parte de um legado constru-
ído por intelectuais negras do pós-abolição.

Michelle Dantas Reis Souza (UEFS)
• “O paladino da boa causa”: Manuel Querino e a questão racial na Bahia (1905-1923)

O período em que Manuel Querino (1851-1923) iniciou seus escritos acerca do negro e da cultu-
ra de matriz africana, não oferecia um cenário favorável para aquele que escolhesse evidenciar a 
contribuição do afrodescendente para a formação da nação brasileira, já que os discursos acerca 
da inferioridade racial, possuía aceitação nos círculos intelectuais de todo país. Ele começou a pu-
blicar seus estudos sobre o referido tema na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 
(IGHB) em 1905 até 1923, ano em faleceu, diante de um contexto em que ainda vigoravam as teses 
advindas do evolucionismo social europeu. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é analisar a 
contribuição desse autor no combate ao racismo cientifico da época bem como sua militância, 
através das suas obras, em elaborar uma identidade nacional e, sobretudo, baiana, que incluísse o 
negro como elemento fundamental.
Baiano, nascido em Santo Amaro da Purificação, formado em desenho pela Academia de Belas 
Artes, onde lecionou, e sócio fundador do (IGHB) onde publicava seus estudos, Manuel Querino 
dedicou parte da sua trajetória acadêmica para registrar e destacar a contribuição do africano para 
a formação nacional e baiana. Diferente dos seus contemporâneos, ele não via incompatibilidade 
entre os afrodescendentes e os ideais de progresso, almejado por parte dos intelectuais da sua épo-
ca. Nesse sentido, defendeu que o negro não representava um elemento de degeneração, mas um 
fator imprescindível para a construção da civilização nacional.
Querino não representou voz isolada no combate às teorias europeias sobre a questão racial, inte-
lectuais como Manuel Bonfim, por exemplo, também contribuiu nesse aspecto. Não obstante, seu 
objetivo em ressaltar o valor do africano e sua importância no cenário histórico nacional, o tornou 
um dos mais importantes exemplos de militância a favor do negro e da cultura de matriz africana 
a partir do olhar de um intelectual que também era afrodescendente. Apesar de em alguns mo-
mentos nas suas análises acerca do tema, ter demonstrado certa influência dos aportes teóricos da 
época, ele deixou de lado os determinismos étnicos para explicar os problemas da nação, buscan-
do analisar a situação do povo brasileiro, sobretudo, do negro, sob o viés da exploração histórica 
empreendida pelos colonizadores europeus, do domínio do “colono branco” sobre o “colono pre-
to”. Nesse sentido, procurou dar visibilidade aos homens de cor, que há muito fora negligenciado 
entre os nacionais e que, conforme defendeu, foram os protagonistas na formação da nação.

113. Propriedades & usos coletivos na história rural do Brasil
Coordenação: Márcia Maria Menendes Motta e Paulo Pinheiro Machado
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Resumo: Ao longo das últimas duas décadas, um grupo de investigadores envolvidos nos estudos 
sobre o rural no Brasil, tem apostado numa reescrita da história do país, tendo por base a inclusão 
da participação das ações e movimentos dos camponeses. Mas se muitos dos registros daquelas 
lutas desapareceram, é sempre possível encontrar algumas evidências pelas portas abertas por leis, 
em particular pelas normas que procuraram regularizar o acesso à terra, instituindo ou buscando 
instituir princípios legais e legítimos que asseguraram o seu acesso a uns em detrimentos de outros. 
Nas disputas jurídicas e nos processos daí decorrentes, há um emaranhado de interpretações so-
bre leis e costumes que são por si só uma chave de leitura para o entendimento das disputas entre 
propriedades, posses e bem comum. Da mesma forma, pelas brechas da lei, é possível também 
recuperar os esforços de proteção aos interesses coletivos que estão — de uma forma ou de outra 
— umbilicalmente prisioneiros da formação e consolidação do Estado Nacional.
Mas se a lei é, por si só, uma arena de luta e os costumes estão nela presentes, é preciso reconhecer 
ser possível esquadrinhar em quais contextos históricos a ideia de propriedade absoluta esbarrou 
ou reforçou os interesses do Estado em uma tentativa (fracassada ou não, pouco importa) de 
constituir uma noção de bem comum. Somente assim torna-se possível identificar os esforços de 
protegê-lo, os debates e discussões sobre o interesse coletivo em contraponto ao individual e cujos 
dilemas se espraiaram por outras propriedades, tão decisivas em nossos dias.
Ademais, para além de uma pretensa lógica cartesiana de sistemas de deferimentos de herança e 
de uso da terra, há que se deslindar as diferentes práticas agrárias e de posses e avaliar o impacto 
da lógica de mercado e do chamado capitalismo agrário. 
Para fazer jus à presente proposta, pretende-se abrigar os estudos que se ancoram no que se con-
vencionou chamar de história rural (ou agrária), tendo como foco central as dimensões das pro-
priedades, campesinato e usos coletivos. Também são bem-vindos, os trabalhos que relacionam 
formação, do campesinato incluindo de comunidades quilombolas e indígenas e seus desdobra-
mentos nas fronteiras de expansão agropastoril e nas fronteiras internacionais.
Justificativa: Investigar o foco da dimensão das propriedades nos diversos quinhões do país é um 
desafio que requer um grupo de pesquisadores de distintos lugares e trajetórias acadêmicas. O 
risco é enorme, haja vista a magnitude do território nacional e a complexidade da formação da 
propriedade territorial no país, bem como a diversidade das experiências camponesas. Além disso, 
não são raras as críticas que se fazem ao uso do conceito de camponês, quase sempre contamina-
do pelos modelos europeus.
A nosso ver, a institucionalização – no Brasil - do direito burguês da propriedade privada é um pon-
to fundamental para se discutir as mudanças políticas e sociais a partir da independência do país. 
No entanto, enquanto processo histórico, as interpretações sobre propriedade e direitos devem 
ser compreendidas no embate de disputas sobre o sentido que se quer impor a um determinado 
sistema pretérito de concessão de terras.
De todo modo, a proposta em tela pretende discutir um tema absolutamente fulcral na história 
do país: as propriedades, suas dimensões, seus processos de legitimações, seus usos coletivos e as 
lutas pela manutenção de direitos. Para fazer jus à tarefa, são bem vindos os estudos que apontam 
naquela direção, em especial nos trabalhos focados nas categorias de propriedades, campesinato 
e usos coletivos.

 Isabel Camilo de Camargo (UNESP Campus de Assis)
• A ocupação de Sant´Ana de Paranaíba pelos entrantes não-indígenas no século XIX

O objetivo da apresentação é debater o surgimento da Vila de Sant’Ana de Paranaíba, província 
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de Mato Grosso, no século XIX, com foco na ocupação e o povoamento da região. Esta região se 
localizava no sul da antiga Província de Mato Grosso; e esta ocupação teria sido de ordem privada, 
liderada por algumas famílias migrantes de regiões como o Triângulo Mineiro e do interior de São 
Paulo (Franca). Para essa ocupação os primeiros entrantes não-indígenas utilizaram o estatuto ju-
rídico sesmarial, implantado no Brasil desde os primórdios do período colonial. A despeito da pre-
sença dos nativos foi atribuída aos entrantes mineiros e francanos a posição de desbravadores, de 
primeiros ocupantes, ou pioneiros que, oriundos de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, chegavam de 
carreta e a cavalo para ocupar o espaço visto como desabitado. Porém utilizamos o termo entran-
te por entender que eles não eram heróis como os termos pioneiros e desbravadores podem ser 
subentendidos por algumas pessoas. Eles eram agentes de sua época que buscavam melhores for-
mas de viver conforme o horizonte que eles possuíam. A forma de ocupação acabou favorecendo 
o nascimento de uma aristocracia rural, cuja força política desencadeou o processo de formação 
do latifúndio e a introdução, consolidação e desenvolvimento da produção pastoril e escravista. 
A vasta extensão dos domínios territoriais de Sant’Ana de Paranaíba nas mãos de poucas famílias 
determinava o isolamento e a dispersão populacional. Para compreender melhor essa ocupação 
fez-se necessário discutir a legislação da época para a posse de terra, os vínculos políticos estabele-
cidos com a chegada desses entrantes e a influência da estrutura da família patriarcal na formação 
de latifúndios na localidade. Entre as fontes históricas utilizadas para tais discussões podemos citar 
as obras memorialísticas e relatos regionais.

Maria Fátima de Melo Toledo (Universidade de Taubaté)
• A formação da consciência da desigualdade: litígios pela posse da terra no Brasil - 1750-1822

A distribuição de terras na forma de sesmarias no Brasil, desde o séc.XVI, caracterizou-se pela de-
sordem e ausência de fiscalização efetiva em relação aos critérios que norteavam tal processo, o que 
resultou num quadro caótico de ocupação das terras. Nas primeiras décadas do séc.XVIII, a situa-
ção da distribuição de terras na colônia podia ser resumida em três situações. Parte das terras era 
explorada pelos primitivos sesmeiros, cujas famílias detinham a posse da terra desde os primórdios 
da colonização. Outra parte estava arrendada a foreiros, que pagavam renda anual aos seus sesmei-
ros ou representantes destes. Com a transferência do eixo econômico para o Sudeste na segunda 
metade dos Setecentos, foreiros das regiões Sul e Norte deixaram de pagar a renda determinada, 
o que levou a conflitos pela posse da terra. Uma outra parte ainda das terras, localizadas no inte-
rior da colônia, embora concedida de sesmaria, permanecia despovoada e inculta, o que também 
levou a litígios entre posseiros e sesmeiros, pela sua posse ou propriedade. Esta dissociação entre a 
titularidade da terra e a sua posse efetiva atingiu o período Imperial, que viu acirrar a disputa entre 
os que mantinham a posse da terra e os que se consideravam os verdadeiros povoadores. 
Dentro deste quadro de ideias, este trabalho busca destacar dois aspectos dos conflitos de terra 
no Brasil: de um lado, a ação dos foreiros, que revela o objetivo imediato da posse da terra, mas 
também a formação de uma consciência da desigualdade social e econômica presente no processo 
histórico de distribuição de terras, que norteará as práticas deste grupo. Por outro lado, percebe-se 
a postura contemporizadora do Estado, que buscava atender às pressões dos sesmeiros mantendo 
as posses de terra, ao mesmo tempo que afastava todos os que concorressem para a perturbação 
da ordem. 
Para compreender as lutas sociais dos foreiros e dar visibilidade à sua ação social e política, adota-
remos como referencial teórico E. P. Thompson, entendendo este grupo social como participantes 
ativos no processo que busca legitimar a posse da terra, processando informações e estratégias nas 
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suas relações com outros sujeitos e instituições. A documentação analisada inclui Consultas do 
Conselho Ultramarino e Representações aos governos provinciais e central, da Biblioteca Nacional, 
Seção de Manuscritos Rio de Janeiro. Como balizas cronológicas, adotamos a segunda metade do 
séc. XVIII, período em que as tensões entre colonos e a política metropolitana se acirram, e o fim 
do período colonial, quando a extinção do sistema de sesmarias, em 1822, levou à inexistência de 
uma legislação agrária no Brasil até 1840, quando a questão da terra é retomada dado o rearranjo 
das forças políticas em torno da economia cafeeira. 

Marina Monteiro Machado (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Aldeamentos e conquista de terras: a política indigenista e o avanço sobre os sertões no 

norte-fluminense
Desde o período colonial, os aldeamentos indígenas revelaram-se um dos principais braços da ad-
ministração colonial, servindo com espaço de controle de grupos indígenas e de territórios. É longo 
o debate acerca da recriação de identidade e sobretudo da utilização da mão de obra destes gru-
pos, mas é latente ainda toda a história de ocupação de terras que o acompanha, revelando que a 
criação dos aldeamentos em geral vinha acompanhada da conquistas das terras no entrono e de 
uma intensa política de concessão de sesmarias.
No presente trabalho, vamos analisar a trajetória de um conjunto e aldeamentos, que datam de 
conjunturas distintas, e suas localizações e acompanham o curso do Rio Paraíba do Sul, segundo o 
do mais antigo, no litoral, para os demais, cada vez mais interioranos. O recorte volta-se para qua-
tro aldeamentos, todos localizados no norte fluminense, a saber: Santo Antônio de Guarulhos, de 
administração jesuíta datado de 1659, sendo localizado mais ao litoral, tal como era comum entre 
os aldeamentos coloniais. Na sequência temos ainda a fundação de outros três aldeamentos: São 
Fidelis Sigmaringa, fundado em 1779, o da Aldeia da Pedra, de 1808 e por fim o de Santo Antônio 
de Pádua, datado de 1833.
As localizações específicas, bem como as datas de fundação revelam a particularidade de expansão 
da fronteira fluminense, colaborando para a compreensão da ocupação destas terras pelos colo-
nizadores.
Nesta área de fronteira deparamo-nos não apenas com os aldeamentos, mas com o conjunto de 
grupos distintos que coexistem e coabitam esse espaço. A atuação de cada grupo específico em 
prol de seus interesses pessoais, assim como o convívio entre os grupos representou um desafio 
cotidiano, dentre conflitos e realidades, disputas e negociações, no qual a ocupação das terras tor-
na-se um tema central. 
Ao final do século XVIII, a dinâmica da ocupação territorial vinha ganhando novos horizontes na 
colônia, na medida em que se agrega novos valores à terra, bem já disputado. O avanço para o inte-
rior, em especial no que diz respeito a capitania do Rio de Janeiro, refletiu uma nova fase de avanço 
sobre as terras indígenas, com destaque para a fundação de novos aldeamentos, conhecidos como 
“Aldeamentos Tardios”. Deste modo, pretendemos aqui um estudo sobre a propriedade da terra e 
seus conflitos, com especial atenção à temática da Fronteira, buscando compreender as relações 
nesse particular espaço para a análise de encontros e desencontros.

Ironita Adenir Policarpo Machado (Universidade de Passo Fundo)
• O mundo rural: uma proposta de investigação historiográfica

As questões fundiárias e agrícolas, comumente remetidas ao mundo rural, permanecem no centro 
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dos interesses da área de história, reconhecidas ora no campo da história econômica ora no campo 
da história social, o fato é que predomina a interdisciplinaridade do conhecimento.
A princípio, tem-se dito que nestes estudos a matriz teórico-metodológica tem sido a história eco-
nômica pelo fato de ocupar-se de análises referentes à propriedade, posse, exploração da terra, 
sendo que predominam três tipos de abordagens: a história da agricultura, voltada aos estudos 
da tecnologia e economia da produção através de métodos, instrumental e organização da agri-
cultura; a história agrária, de maior abrangência, ocupa-se da estrutura social rural, das formas 
de apropriação e uso da terra, condições jurídicas e sociais dos trabalhadores rurais, as diferentes 
modalidades históricas de organização e exploração da força de trabalho – enfatizando as relações 
de trabalho e tipologias agrárias; a terceira abordagem, a história rural, considerada por muitos 
historiadores como a síntese das anteriores, ocupa-se das relações sociais, econômicas e políticas 
das sociedades, especialmente das sociedades pré-industriais (teoria e economia), estudos macro e 
microeconômicos da produção, distribuição e circulação no setor agrícola da economia, conside-
rando os objetos e problemas de pesquisa das duas anteriores.
Nesse sentido, esta comunicação tem por objetivo apresentar o projeto de pesquisa em andamen-
to que tem por objetivo realizar a análise historiográfica da produção de conhecimento pertinente 
ao “mundo rural”, sendo objeto do estudo as teses defendidas nos últimos quatro anos (2010 – 
2014), nos programas de pós-graduação de história do centro-sul do Brasil - USP, UFPR, UFF, UFR-
GS, PUCRS, UFSC- discutindo e investigando os elementos epistemológicos e historiográficos que 
fundamentam a constituição da História Rural como campo de investigação.

Maria Celma Borges (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
• Roças, quilombolas e os Cayapó: uma história rural de Mato Grosso (séculos XVIII e XIX)

Para uma análise das roças em Mato Grosso, entre a Colônia e o Império, é preciso uma breve in-
cursão na história da produção de alimentos na América portuguesa, com ênfase para a necessida-
de de ir além do tripé: monocultura, trabalho escravo e latifúndio, consagrado em parte da histo-
riografia brasileira até tempo recente. Busca-se entender a importância da produção de alimentos 
para o abastecimento interno e o papel dos roceiros - escravizados e indígenas - nesse cenário. 
Em seguida, por meio do estudo das Correspondências Oficiais entre o presidente da Província e 
a Câmara Municipal, párocos, bispos, juízes de paz, Diretor Geral dos Índios, administradores do 
Correio e pessoas particulares e de relatos de viajantes, entre outras fontes, bem como de biblio-
grafias referentes ao tema, trabalharemos alguns indícios da presença das roças e dos roceiros, em 
suas diversas categorias, no sul e norte de Mato Grosso. A ênfase será dada para o sul desta locali-
dade haja vista o interesse em apreender os roçados pelos caminhos das monções, no século XVIII, 
e as ações dos agentes sociais nesse lugar da história de Mato Grosso, também no cenário do XIX. 
As roças cultivadas pelos escravizados e quilombolas no norte de Mato Grosso serão objeto de 
análise, tal como as roças indígenas que abasteciam, em muitas situações, as incursões sertanistas 
pelo sul desde as primeiras décadas do Império. O livro “Derrotas”, do sertanista Joaquim Francisco 
Lopes, em que narra suas entradas pelo sul de Mato Grosso entre os anos de 1829 a 1857, traz fortes 
indícios dessa presença indígena, especialmente dos Cayapó, na formação dos roçados. Importa, 
desse modo, apreender a história rural de Mato Grosso, com ênfase para a ação dos Cayapó e dos 
quilombolas na constituição dos roçados e, consequentemente, como agentes sociais outros em 
meio ao processo de colonização vivenciado por essas paragens. Os processos criminais também 
serão utilizados como fontes, na medida em que apontam para conflitos envolvendo indígenas e 
negros escravizados, em meio às roças, especialmente em Sant’Anna do Paranahyba, local em que 
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vimos pesquisando desde o ano de 2009.

João Victor Diniz Coutinho Pollig
• Uma breve reflexão sobre a percepção de propriedade na dinâmica sócio ocupacional do 

Caminho Novo no século XVIII
O trabalho tem como prerrogativa apresentar uma reflexão a respeito da propriedade, com ênfase 
nas determinações conceituais e históricas, no século XVIII a partir da observação analítica dos 
processos conflitivos entre proprietários de terras instalados próximos a região do Caminho Novo. 
Eixo de expansão colonial durante o período referido, esse caminho suscitou uma demanda ocu-
pacional acelerada em decorrência de sua relação direta com as atividades mineradoras. Por esta 
razão, a ocupação de terras acelerada e desorganizada provocou diversos conflitos jurídicos entre 
proprietários que ansiavam legitimar seu domínio sobre o território a partir de construções argu-
mentativas sociojurídicas de propriedade. Amparados pela historiografia recente que busca revisar 
a noção de propriedade em seus diferentes matizes sociais ao longo do tempo, procuramos neste 
trabalho compreender a percepção de propriedade na realidade colonial do século XVIII.

Rubens da Mota Machado (Universidade Federal Fluminense)
• “Continuarei a derrubar até o último pau!”: Arrendamentos e conflitos nas terras do antigo 

Morgado de Marapicú.
O artigo acompanha a trajetória de conflito entre João Leopoldo Modesto Leal, proprietário re-
cente das terrras do antigo Morgado de Marapicú, e José do Couto, arrendatário que desafia o do-
minío do Conde Modesto Leal ao insistir em prosseguir com o antigo costume de retirada de lenha 
e madeira para uso doméstico. Dois projetos de uso da terra aparecem em choque. De um lado, o 
antigo arrendatário desejava a permanência das lógicas anteriores de usufruto do arrendamento. 
De outro, o novo proprietário planejava empreender o uso capitalizado de sua propriedade, com o 
uso da lenha para fins comerciais, e o aproveitamento da terra para a lavoura em grande extensão. 
Neste caso, a freguesia de Marapicú nas primeiras décadas do século XX, aparece como espaço de 
análises possível para observar as inserção da novas lógicas sobre a formação e o uso da proprie-
dade da terra.

Helen Scorsatto Ortiz (IFRS)
•  A luta pela terra no norte do Rio Grande do Sul: conflitos judiciais em Soledade (1857-1927)

O presente trabalho pretende discutir parte dos conflitos agrários ocorridos no município de Sole-
dade, no norte do Rio Grande do Sul. Interessa-nos aqueles que chegaram à Justiça entre os anos de 
1857 e 1927, traduzidos na forma de embargos, esbulhos, autos de manutenção e de restituição de 
posse, etc. Frente à diversidade de tipologias, pretendemos assinalar as características comuns dos 
processos, como e porque se efetivaram, quais seus resultados e quem eram os sujeitos envolvidos 
nas disputas mediadas pelo Estado. A análise dos litígios permitiu-nos compreender as tensões, 
os costumes, as noções de direito à terra, assim como o jogo de forças e de interesses praticados 
naquela sociedade rural, marcada pela extrema desigualdade. 

Juliana Pereira Ramalho
• Entre a Herança e a Compra: uma discussão sobre as formas de acesso à terra em Minas 

Novas no século XIX
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Este trabalho versa sobre a análise das formas de aquisição da propriedade da terra na Freguesia de 
São Pedro do Fanado de Minas Novas na segunda metade do século XIX. Apesar da importância 
econômica de Minas Novas para a região do Vale do Jequitinhonha, há uma carência de estudos 
historiográficos, especialmente no que se refere ao século XIX, o que justifica a necessidade de uma 
exploração documental e análise historiográfica que possibilite a problematização da vida econô-
mica e social das “Minas Novas”. Uma das fontes que possibilita a análise da região, especialmente 
ao que se refere à organização agrária, são os registros paroquiais de terra. Estudiosos da história 
agrária brasileira argumentam que para além das relações econômicas capitalistas é possível en-
contrar nos registros paroquiais de terra outras relações de troca que possibilitam a aquisição da 
propriedade da terra e que, por sua vez, estão relacionadas a outros tipos de interesses que não 
apenas à compra e venda da terra. Com o intuito de problematizar as formas de aquisição da pro-
priedade da terra na freguesia de São Pedro do Fanado, Minas Novas, é que apresentamos uma 
exploração das informações contidas nos registros paroquiais de terra produzidos entre os anos de 
1855 à 1857, as quais versam sobre compra, herança, dote e posse da terra. Tomando como base 
os princípios metodológicos da micro-histórica, a qual busca problematizar o micro para com-
preender relações que no nível macro seriam difíceis de serem vistas ou analisadas, este trabalho 
procurou problematizar as relações que perpassaram as diferentes categorias de acesso à terra, 
buscando evidenciar as relações estruturalmente constituídas e aquelas outras ainda em processo 
de sedimentação, ou que ainda apresentam um caráter dinâmico. Isto nos possibilitou entender a 
herança como um mecanismo tradicional de aquisição e transmissão da terra que, na região de Mi-
nas Novas no século XIX, continuou a se relacionar com a lógica mercantil da terra como a compra 
e a barganha. Espera-se com este trabalho contribuir para as discussões historiográficas a respeito 
da dinâmica de acesso à terra em Minas Gerais, especialmente para a região de Minas Novas.

Rachel Gomes de Lima (UFF)
• Estradas de Ferro no Rural Carioca - Impulsionando loteamentos e se envolvendo em 

conflitos (Freguesia de Inhaúma, Rio de Janeiro, 1858-1884).
A chegada das Estradas de Ferro Dom Pedro II na freguesia rural de São Tiago de Inhaúma, cidade 
do Rio de Janeiro, impulsionou muitos proprietários a lotearem as propriedades que ficavam próxi-
mas a suas estações, entre as décadas de 1850 até 1870. A chegada da Estrada de Ferro Companhia 
do Norte, porém, na parte leste da freguesia despertou conflito com um dos proprietários locais 
esquadrinhados por nós, na década de 1880. Trabalharemos, pois as múltiplas influências na es-
trutura fundiária local a partir da modernidade dos trilhos do trem destacando um litígio de 1884.

Camila Pelinsari Silva
• Estruturas fundiárias e agrárias em Ponte Nova: 1855-1888.

A presente proposta de apresentação de trabalho deriva-se de proposições defendidas na disser-
tação de mestrado da autora. O objeto são as estruturas fundiárias e agrárias do Município de 
Ponte Nova, Minas Gerais, na segunda metade do século XIX, mais precisamente entre 1855 e 
1888. A apresentação focará dois pontos: o primeiro ponto se refere ao trabalho de prospecção e 
intercruzamento de dois conjuntos de fontes diferentes (Escrituras de Compra e Venda e Registro 
Paroquial de Terras) e a criação de banco de dados a partir delas, abastecidos com informações 
sobre categorias de propriedades rurais levantadas na região para o período estudado; o segundo 
ponto se refere à análise dos dados coletados através desta metodologia com criação de gráficos 
e tabelas que proporcionam uma valiosa ferramenta para a discussão a respeito do cenário de uso 
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e ocupação do solo nesta porção da zona da Mata mineira no século XIX, caracterizado por uma 
situação de concentração de terras.

Janaina Neves Maciel (CNPQ)
• Os processos de regularização de terras de Lages-SC: uma análise dos procedimentos e alguns 

conflitos.
O presente artigo foi construído a partir das discussões elaboradas para comporem o terceiro capí-
tulo da dissertação intitulada: Terra, direito e poder: leis, trabalho e outras relações de sociabilida-
des do meio rural de Lages-SC no início da primeira república. A referida dissertação, e, consequen-
temente o presente trabalho, têm seu foco direcionado às relações pertencentes ao cenário rural 
do município de Lages, mas especificamente, às regularizações de terras do mencionado município 
nas duas primeiras décadas da República. Os processos de legitimação e revalidação de terras, 
principais fontes utilizadas para elaboração deste trabalho, eram a forma pela qual os posseiros, 
nos casos das legitimações, e os detentores de antigos títulos de concessões, no caso das revalida-
ções, adquiriam o título definitivo das terras, ou seja, eram uma das vias legais para a regularização 
da porção de terra em questão. Os referidos processos transcorriam em obediência, pelo menos 
a maioria deles, às leis referentes à regularização de terras. Buscar-se-á demonstrar alguns dos ele-
mentos contidos e extraídos dos processos de legitimação e revalidação de terras, bem como apre-
sentar possíveis relações e redes de sociabilidades que ligavam os envolvidos nos trâmites desses 
processos, independentemente de serem eles requerentes, juízes comissários, agrimensores, agen-
tes, ou ainda ligados de forma aparentemente indireta a aquisição do título definitivo de terras. 
Também são construídas discussões acerca das culturas e criações existentes nas terras regulariza-
das, bem como sobre as áreas de extensão das referidas terras.

Francivaldo Alves Nunes (Universidade Federal do Pará)
• Propriedade, agricultura e controle social em terras de aldeamentos e colônias agrícolas ao 

norte do império brasileiro
A proposta deste artigo é compreender como os agentes públicos concebiam a concessão de direi-
tos de propriedade sobre a terra nos aldeamentos de índios e nas colônias agrícolas na Amazônia 
do século XIX. A concessão do direito de utilização da terra, ou seja, a garantia legal da permanência 
de índios e colonos nos seus direitos à utilização dos recursos fundiários afetados aos aldeamentos 
e às colônias agrícolas, estava condicionada à ocupação regular da terra e à agricultura. Apoiados 
nos relatórios e correspondências da administração provincial, mostraremos que os aldeamentos 
e colônias eram representados como espaços modelares de socialização, em que se observa a po-
lítica governamental de institucionalização de direitos de propriedade sobre a terra, subordinada 
a uma disciplina do trabalho agrícola. Esta relação é representada como uma estratificação social, 
reconhecendo à partida aos colonos o estatuto social de agricultores autónomos, detentores de 
propriedade individual ainda que condicionada, e aos índios o de trabalhadores em aprendizado 
na terra coletiva gerida por um diretor de aldeamento, em transição para o estatuto de agricultor 
pela aquisição gradual e condicionada de direitos individuais sobre parcelas de terra.

Darlan de Oliveira Reis Junior (Universidade Regional do Cariri - Urca)
• Uma História Rural: riqueza, pobreza e injustiça social nos sertões do Ceará (segunda 

metade do século XIX)
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O artigo pretende apontar algumas reflexões sobre a questão da propriedade, da injustiça social, 
do trabalho e da relação entre a pobreza e a riqueza, na segunda metade do século XIX, no interior 
do Ceará, na região conhecida como Cariri, localizada no extremo sul daquele estado. As origens 
da denominação do lugar tem relação com a nação Kariri que ali vivia e que posteriormente teve 
contato com os colonizadores. Apesar da referência a um povo, com o passar do tempo, a região 
ficou marcada no discurso com outras identidades predominantes: a da natureza bela e com far-
tura das águas em pleno sertão, ou a da religiosidade de seu povo, notadamente testemunhada 
pelos romeiros que todos os anos seguem para Juazeiro do Norte, para visitar onde nasceu e viveu 
o Padre Cícero Romão Batista, ambas elaboradas no decorrer da segunda metade do século XIX. 
No decorrer dos séculos XVIII e XIX já se difundia a ideia de um espaço único em contraste com o 
restante do interior cearense e também das províncias vizinhas. A representação de um território 
como espaço privilegiado no interior do Ceará, devido ao solo fértil e à presença de fontes de água 
em contraposição à aridez do entorno, foi um importante instrumento político, utilizado pelas 
classes senhoriais, na consolidação de seu domínio sobre o território. O Cariri, assim denominado, 
passou a ter uma existência histórica, de região vivida e representada. Nesse artigo discuto a relação 
entre o discurso da vocação agrícola de determinado espaço e a exploração do trabalho humano e 
a apropriação das terras. Utilizo fontes como inventários post-mortem e jornais.

Andréa Pagno Pegoraro
• Vacaria - Lages: um estudo das uniões familiares, posses, estruturas produtivas e 

transmissões de patrimônio no século XIX Andréa Pagno Pegoraro/ Mestranda UPF/Capes
Este artigo pretende apresentar o projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido através da Uni-
versidade de Passo Fundo (UPF) com o apoio da Capes. Buscamos nesta pesquisa analisar como 
ocorriam as transmissões de grandes propriedades durante o século XIX no sul do Brasil, eviden-
ciando os conflitos gerados pelas disputas de posses. A proposta deste estudo surgiu inicialmente 
com a pretensão de estudar as transmissões de patrimônio na fazenda do Socorro em Vacaria/RS, 
visto terem sido desencadeados conflitos pela posse da herança de José Joaquim Ferreira (1872). 
Com a verificação dos laços de parentesco, compadrio e troca de favores da família de José Joaquim 
Ferreira com a família de Antônio Manoel Velho, proprietário da fazenda dos Ausentes (São José 
dos Ausentes/RS) decidimos que precisávamos ampliar nosso campo de análise para compreender 
melhor o contexto de transmissão dessas grandes propriedades, que possuíam a extensão de lé-
guas, tendo sido elas doadas em sesmarias aos seus primeiros proprietários. Constatando também 
a importância da família de Laureano José Ramos de Lages/SC para a história de Vacaria, pois um 
dos filhos do fazendeiro, Fidélis Ramos foi proprietário de outra tradicional fazenda do município, 
a fazenda Estrela, definimos como recorte de nosso projeto o espaço regional compreendido por 
Vacaria, Lages e São José dos Ausentes.
Nossa pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: “Quais os conflitos gerados pelas 
posses de terras e como se desenrolaram as relações familiares e de poder através das transmissões 
de heranças e aquisição de compras de propriedades no sul Brasil durante o século XIX”?. O título 
de nossa pesquisa ficou definido como: “ Vacaria - Lages: um estudo das uniões familiares, posses, 
estruturas produtivas e transmissões de patrimônio no século XIX” .
Temos como objetivo geral analisar como se desenvolviam as relações familiares e quais as estra-
tégias utilizadas nas transmissões de patrimônios, através da análise dos testamentos, inventários 
post-mortem, correspondências, registros paroquiais e de imóveis. A pesquisa visa contribuir para 
a ampliação dos conhecimentos históricos sobre os grandes estancieiros do sul do Brasil; Compre-
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ender de que modo as relações familiares auxiliaram nas transferências de heranças; Entender as 
transmissões de propriedades de Laureano José Ramos, José Joaquim Ferreira e Antônio Manoel 
Velho; Identificar os possíveis conflitos gerados pelas transmissões de propriedades na Fazenda do 
Socorro, Guarda-Mor e Ausentes, durante o século XIX e seus motivos. Pretendemos em nossos 
estudos evidenciar as relações sociais entre membros da elite latifundiária e como estas auxiliaram 
na consolidação do prestígio social e na manutenção do patrimônio entre seus membros.

Marcio Antonio Both da Silva (UNIOESTE)
• “Não há quem não derrube”: efeitos e realizações da Lei de Terras de 1850

O malogro da política de terras do Império talvez seja uma das ponderações mais repetidas na 
historiografia que, direta ou indiretamente, discutiu a Lei de Terras de 1850. Contudo, considero 
que o postulado do fracasso da legislação não dá conta de captar profundamente a complexidade 
da situação que foi legislada com base nos critérios da Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Além 
de dar-lhe um caráter absoluto, tal ponto de vista retira a dinamicidade do processo social e exige 
que o cumprimento de uma determinada legislação seja fiel àquilo que está expresso em seu texto. 
Para esta apresentação, portanto, partirei do princípio de que a Lei de Terras de 1850 “pegou”, mas 
o fez de acordo com a lógica, o contexto, a realidade social e histórica que caracterizou a época e a 
nação em que foi formulada e aplicada.

Carlos Leandro da Silva Esteves (Universidade Federal do Pará)
•  A “Reconstrução Radical da Agricultura”: ocupação, propriedade e produtividade nas 

políticas públicas dos governos do Pará - 1901-1912.
A proposta em tela tem por objetivo discutir as mudanças ocorridas durante os governos Augusto 
Montenegro(1901-1908) e João Antônio Coelho(1909-1912) resultantes de novas orientações para 
a elaboração de políticas públicas voltadas para a agricultura no Pará. Nossa abordagem voltar-se-á 
para um conjunto de projetos destinados à reestruturação agrícola e agrária no estado, dentre as 
quais, a emancipação dos núcleos coloniais criados em fins do XIX, a concessão e venda de títulos 
definitivos de propriedade em terras devolutas, a criação de estações experimentais de agricultu-
ra, acompanhada de uma crescente preocupação com a difusão de ‘modernos’ procedimentos 
mecanizados para o cultivo em detrimento das práticas tradicionais de ocupação e uso da terra, 
bem como uma sucessiva mudança na legislação de terras durante o período, visando consagrar a 
noção de propriedade privada e individual contra formas tradicionais de apossamento. A comple-
xidade e diversidade das paisagens na Amazônia, bem como a existência histórica de formas diver-
sas de ocupação e uso da terra engendraram uma estrutura fundiária marcada por especificidades 
regionais que imprimiram uma complexa cartografia de apropriação dos espaços para o cultivo, 
donde nenhuma política estatal deve ser pensada sem levar em conta tais diferenças. Diante dessas 
considerações, nosso recorte espacial pretende lançar um olhar para a ocupação da Bragantina, 
região cuja história, entre fins do XIX e meados do XX, se confunde com o prolongamento e fun-
cionamento da Estrada de Ferro de Bragança, projetada para a ligação da Capital Belém à cidade 
de Bragança. O que pouco se tem considerado, é que nas primeiras décadas da República, grande 
parte deste percurso pertencia ainda aos limites territoriais do município de Belém, configurando-
se como área rural da municipalidade belenense sob a Intendência de Antônio Lemos(1897-1912). 
Atentar para esse aspecto implica em propor um novo olhar sobre o período da chamada belle 
époque na Amazônia, na medida em que o espaço rural, ressignificado por um conjunto de re-
presentações que ao mesmo tempo em que o convertem em espaço domesticado de refúgio e 
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embelezamento, distam-no dos espaços de configuração urbana, consagrando-o como local de 
produção. Defende-se a hipótese de que foi na primeira década do século XX que se projetou uma 
mudança de orientação nas políticas públicas destinadas a agricultura no Pará, com o deslocamen-
to da ênfase no povoamento - tão caro aos projetos de imigração e criação de núcleos colônias 
que remontava ao Império - para projetos que buscavam imprimir a égide da produtividade e da 
apropriação privada e individual da terra pela via da pequena propriedade, processo que deve ser 
pensado à luz das contradições das experiências de Modernidade do período.

Eleide Abril Gordon Findlay (Universidade da Região de Joinville- Univille)
• A privatização das terras devolutas localizadas no território catarinense nos primórdios da 

República.
Na sociedade brasileira a propriedade, desde o processo de colonização até o final do século XIX, 
deixou de significar um bem coletivo para passar a uma concepção individual, exclusiva e plena, 
própria dos princípios liberais. O Estado Liberal e o Direito Moderno se constituíram no suporte 
ideológico do caráter mercantilista da terra, e como consequência ao transformá-la em uma mer-
cadoria retirou da terra a sua característica de ser um bem natural para se constituir em um produ-
to do capital. No Brasil, desde a primeira Constituição, de1824, esta concepção estava consagrada 
ao afirmar que a inviolabilidade dos direitos civis e políticos garantiam o direito de propriedade 
em toda a sua plenitude. Ao lado da liberdade e igualdade, os direitos individuais sustentaram a 
concepção individualista de propriedade. Quanto às terras devolutas e sua ocupação, desde a Lei 
601 de 1850, a Lei de Terras, estava proibida a sua distribuição pelos governantes provinciais, ao 
mesmo tempo em que evidenciava o estatuto das terras devolutas como patrimônio do Estado e 
que somente poderiam ser adquiridas pela compra ou autorização dos governantes. A Constitui-
ção Republicana de 1891 transferiu para os Estados da Federação a autonomia política, legislativa e 
administrativa sobre as minas e terras devolutas nos seus respectivos territórios, cabendo à União 
apenas a porção de território que fosse indispensável para a defesa das fronteiras, das fortificações, 
das construções militares e estradas de ferro federais. Para além do poder de legislar sobre a conces-
são, discriminação e legitimação das que fossem possuídas, que colocou sob o arbítrio dos Estados 
e oligarquias locais o enfrentamento da questão fundiária, o estatuto legal introduziu a possibilida-
de de aumento do patrimônio do Estado através da venda das terras devolutas. De acordo com as 
mensagens dos chefes do governo à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante o período 
de 1889 a 1930, a venda de terras se transformou em uma das principais ações dos governantes 
em relação à política de terras. Os documentos governamentais ressaltam essa preocupação com 
a privatização das terras devolutas destinadas aos núcleos coloniais nacionais e estrangeiros, mas 
também, a necessidade de medição e demarcação dos lotes destinados à colonização ou venda a 
particulares. A privatização das terras rurais foi um empreendimento tão empregado que ao final 
da Primeira República, em 1928, o governante informava que o Estado havia superado as preocu-
pações do problema imigratório, por não mais dispor de grandes extensões de terras devolutas que 
permitissem a colonização em larga escala.

Clifford Andrew Welch (Unifesp)
• O readjustamento da “vida rural” na Era Vargas

Resumo. Quando olhamos para o campo, raramente percebemos o papel de Getúlio Vargas e o 
Estado Novo em sua constituição. Mesmo assim, os elementos desta herança ainda estão presentes 
na distribuição da terra, no desenvolvimento rural, na organização do trabalho e na representação 
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das classes sociais do campo. De fato, a era Vargas gerou políticas públicas em todas as esferas da 
vida brasileira. Para o campo, deu iniciou aos diversos estudos e comissões que produziram decre-
tos e regulamentos. Em outubro de 1945, poucos dias antes de ser destituído, Vargas decretou uma 
nova lei sobre a “organização da vida rural” (BRASIL 1945). Invés de regulamentar a propriedade, 
o novo decreto, no 8.127, visava o reordenamento das relações sociais. Onde decretos de sindica-
lização não encontraram apoio suficiente par ser implementados na época, Decreto 8.127 foi me-
lhor adaptado a correlação de forças do período. Ele estabeleceu normas para criar e administrar 
associações rurais a partir dos municípios até o nível nacional. São estas que virariam o berço da 
Confederação Nacional da Agricultura (hoje, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
- CNA), um dos mais poderosos entidades no Brasil. Enquanto Decreto 8.127 estava elaborado 
dentro da lema positivista de “ordem e progresso,” sua implementação excludente estimulou a 
militância do movimento camponês. Procurando uma base segura para a ação coletiva na velha 
forma de “ligas” nos anos iniciais da Guerra Fria, a repressão de tudo com cheiro comunista causou 
o Partido Comunista do Brasil (PCB) de ver no Decreto 8.127 um apoio legal para suas aspirações 
organizativas. Foi nesta lógica que em 1954 o PCB organizou a União dos Lavradores e Trabalha-
dores Agrícolas do Brasil (ULTAB), criando associações para mais tarde ser convertidas em sindi-
catos. Em consequência, a ULTAB foi extinta quando a Confederação Nacional de Trabalhadores 
na Agricultura foi fundada no final de 1963. Décadas depois, um processo contrário complicou 
o papel das organizações camponeses, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), que tivessem procuradas evitar o corporativismo por optar a não ter personalidade legal. 
Com a criação de milhares de projetos de assentamento sob a lei de reforma agrária, os assentados 
foram obrigados a organizar-se em associações rurais de produtores para participar nos programas 
do governo. Assim, a intervenção do estado varguista continuou a influenciar a História Social do 
Campo, ajustando as relações sociais em formas coletivas construídas para desenvolver e fortalecer 
o capitalismo agrário. O trabalho conta em fontes levantadas em pesquisas originais em diversos 
arquivos e coleções, bem como a história oral.

Pedro Parga Rodrigues (SME-RJ)
• Algumas conclusões sobre a Lei Hipotecária de 1864, a classe senhoriale a propriedade da 

terra
Trata-se de apresentar resumidamente algumas conclusões encontradas na nossa tese. Neste tra-
balho defendido no final de 2014, pretendemos refletir acerca dos conflitos entre algumas frações 
da classe senhorial sobre a ideia de propriedade, manifestados em discursos ao longo do processo 
de construção, aplicação e interpretação da Lei Hipotecária 1.237 de 1864. Tencionamos sincro-
nizar os debates sobre o Estado e a questão agrária nos oitocentos, demonstrando como as di-
vergências sobre a reforma da legislação hipotecária não podem ser compreendidas por meio da 
contraposição entre os interesses de uma elite política e os dos barões Também discutiremos com 
os pesquisadores segundo os quais a norma em questão teria criado a propriedade privada no 
Império.

Viviane de Oliveira Barbosa (Universidade Federal do Maranhão)
• Ocupação de terras maranhenses, grandes projetos e planos de governo

A partir da segunda metade do século XX intensificaram-se os problemas agrários no Maranhão, 
os quais resultaram de diversos fatores, inclusive, mas não exclusivamente, do processo de migra-
ção nordestina para o estado que alcançou seu apogeu nos anos 1950-60. Em estudo sobre a evolu-



1725

ção da economia maranhense, o poeta Bandeira Tribuzi apontou a existência de intensas correntes 
migratórias interestaduais e infraestaduais a partir da década de 1950. Tais correntes partiam da 
margem esquerda do rio Itapecuru para os vales dos rios Mearim, Pindaré, Tocantins e Turi, que 
passaram a ser o eixo da produção agrícola do estado, antes concentrada nos vales do Itapecuru 
e Parnaíba. A ocupação de áreas de nova fronteira agrícola, caracterizada pela predominância da 
pequena unidade familiar, aumentou significativamente a produção da lavoura de cereais e pos-
sibilitou ainda a expansão das áreas de cocais, portanto, a exploração extrativa do babaçu. O tra-
balho pretende discutir esses processos dando ênfase às principais leis e projetos de governo que 
impactaram nas formas de ocupação e uso comunal da terra no Maranhão, levando camponeses, 
quebradeiras de coco e agricultores(as), a fortalecerem suas lutas reivindicatórias pelo acesso e 
manutenção a/da terra e a consolidarem movimentos sociais próprios em várias regiões do estado.

Cristina Dallanora (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))
• Reflexão teórico-metodológica sobre a lei e os significados legais dos costumes

O papel que a lei desempenha nas sociedades e como os sujeitos participam na produção dos 
seus direitos tem ganhado importância para os estudos históricos nas últimas quatro décadas. No 
campo de estudos da história social, a publicação de Senhores e Caçadores, de E. P. Thompson, em 
1975, pode ser considerada um primeiro impulso. Em paralelo, o interesse orientado para a história 
social do direito e da lei norte-americana também contribuiu e desenvolveu esse debate. 
Uma discussão teórica suscitada por estudiosos da lei norte-americana no início dos anos 1980, 
considerou que os textos legais oficiais e suas interpretações não devem ser considerados como 
únicos, pois adquirem diferentes significados para o povo estudado. Em suas pesquisas, observa-
ram que trabalhadores, mulheres e artesãos do século XIX não concordavam simplesmente com 
uma autoridade estabelecida que poderia ir contra os seus costumes e, tampouco, a rebelião con-
tra a lei era sua única alternativa. Muitas vezes, estes sujeitos contestavam as visões oficiais da lei 
apontando-as como falsas e até assumiam e, onde podiam, impunham suas próprias normas como 
autoridade vigente.
Willian E. Forbath, Hendrik Hartog e Martha Minow são considerados expoentes da chamada “his-
tória jurídica de baixo”. Para eles, o debate jurisprudencial sobre o que é lei é insuficiente para refle-
tir sobre a sua história. Sugerem refletir sobre o que os grupos, em quais contextos, mostram-se ca-
pazes de demonstrar na prática essa ideia do significado legal como múltiplo e contestável. Nesse 
sentido, consideram que a natureza da lei é mais resultado da pesquisa histórica, uma característica 
das disputas da vida cotidiana na cultura e na sociedade do século XIX do que produto da reflexão 
jurisprudencial (dos historiadores legais doutrinários).
Partindo dessas considerações, proponho refletir sobre como essa discussão em torno da lei se pro-
pôs como uma história social do direito. Inicialmente, discuto as diferentes abordagens da história 
legal norte-americana focando nas suas concepções sobre a lei e apontando algumas implicações 
para a história. A partir das reflexões suscitadas pelos historiadores de Wisconsin na década de 
1980, trato como a história legal norte-americana mudou de perspectiva propondo uma “história 
social da lei”. Para isso, identifico como essa perspectiva é sistematizada por um daqueles autores, 
em especial, Hendrik Hartog. Considerando a recepção de E. P. Thompson em seu estudo, discu-
to alguns argumentos desenvolvidos em Senhores e Caçadores identificados nas suas reflexões. 
Desse modo, espero contribuir para o campo de pesquisa e reflexão teórico-metodológica da lei, 
principalmente em relação à “reviravolta legal” que marcou essa geração que se propôs como uma 
história social do direito.
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José Luciano de Queiroz Aires (UFCG)
• Resistência camponesa na Paraíba do Estado Novo: um abaixo assinado enviado ao 

presidente
Essa comunicação tem por objetivo analisar um abaixo assinado enviado pelos camponeses de 
Cupiçura-PB ao presidente Getúlio Vargas, durante o anos de 1942. O documento fora encontrado 
no Arquivo Nacional, no qual se encontra milhares de correspondências enviadas ao presidente 
entre os anos de 1930 e 1940. Nesse trabalho, pretendo narrar o enredo e a forma da narrativa 
que oitenta e seis camponeses da comunidade rural de Cupiçura reclamam e apelam por justiça, 
uma vez que suas terras foram invadidas pelos irmãos Lundgrens, industriais da fábrica têxtil de 
Rio Tinto. Teoricamente, buscamos aporte nos trabalhos de Jorge Ferreira e Vanderley Ribeiro, 
cuja perspectiva de interpretação procura focar o sujeito e a identidade camponesa pelo prisma 
da negociação e das diversidades de modos de resistências. Inclusive, durante o Estado Novo. Na 
Paraíba, não foi diferente.

Gabriela Fernandes de Siqueira
• Terra e poder: apropriação e uso do patrimônio fundiário da capital do Rio Grande do Norte 

e seu impacto na formação e reestruturação das redes de poder locais (1903-1929)
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de apropriação do patrimônio fundiário de 
Natal associando-o à formação e à reestruturação das redes de poder no Rio Grande do Norte 
no início do século XX (1903-1929). Pretende-se reconstruir as relações sociais que envolveram 
o processo de acesso ao patrimônio fundiário analisando a configuração de um tipo específico 
de mercado de terras, em que estavam em jogo não somente trocas econômicas, mas também 
e, sobretudo, trocas simbólicas envolvendo diferentes tipos de capitais. Busca-se investigar como 
os grupos que assumiram o controle do poder no período republicano organizaram a política de 
acesso às terras municipais, regulamentando o modelo proprietário enfitêutico, e relacioná-la com 
a sua prática efetiva. Ao investigar os foreiros, mapeando suas formações, espaços de sociabilida-
de, interesses existentes nas alienações de terras e seus vínculos com a administração, será possí-
vel constatar como as redes de poder consolidavam-se utilizando como instrumento a política 
fundiária. Anseia-se demonstrar como, mesmo diante da mudança das famílias que assumiram o 
controle do poder no período estudado, determinadas práticas permaneceram, constituindo um 
processo marcado pela ambiguidade do ligame de formas liberais com uma estrutura política e 
administrativa patrimonialista e conservadora. Trata-se de um estudo das formas de acesso e de 
uso do patrimônio foreiro, da relação entre política e apropriação privada de bens públicos, e da 
constituição de um mercado de terras que não tinha como princípios as regras de mercado que 
teriam sido constituídas com a promulgação da denominada Lei de Terras, Lei n. 601, de 18 de 
setembro de 1850.

Cláudio Lopes Maia (Universidade Federal de Goiás)
• A função social da propriedade agrária: uma construção histórica

A propriedade agrária brasileira tem como condição específica a necessidade de cumprimento de 
uma função social. Inscrita nos marcos jurídicos de forma objetiva a partir do Estatuto da Terra de 
1964, encerra em si uma contradição, de cumprir um objetivo específico de garantia da ocupação 
capitalista da terra e ao mesmo tempo ser instrumento de reivindicação dos movimentos sociais 
na luta pela terra. Nesta pesquisa discutimos o processo de construção do princípio da função 
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social no Direito brasileiro, a partir da própria trajetória da formação da propriedade agrária no 
Brasil. Interessa percorrer o processo de construção social do princípio da função social, estudando 
a sua estruturação como lei a partir dos conflitos pela terra e da formação de uma elite agrária no 
campo.

Simone Lopes Dickel
• A história da Fazenda Annoni vista a partir do processo de desapropriação. (1972 a 1993)

A Fazenda Annoni, pertencente ao município de Pontão, Norte do Rio Grande do Sul, ganhou 
espaço nos noticiários no ano de 1985. Neste ano de 2015, a ocupação, que contribuiu para tornar 
a fazenda um dos símbolos da reforma agrária, feita por mais de 2000 famílias de sem-terra, com-
pleta seus trinta anos. No entanto, antes disso, um conflito importante já acontecia desde o início 
da década de 1970, o conflito pouco conhecido em torno da desapropriação da Annoni, entre os 
expropriados (família Annoni) e os expropriantes (União e Incra). 
O objetivo deste texto é compreender a história da Fazenda Annoni a partir do seu processo de 
desapropriação, mostrando como ele evoluía na história da Fazenda. O que não pode ser feito sem 
que se leve em consideração o contexto histórico regional e nacional, tendo em vista que o proces-
so transcorreu décadas em que ocorreram transformações significativas, as décadas de 1970, 1980 
e 1990, que serão objeto deste estudo. 
A Fazenda Annoni, ficou conhecida quando foi alvo da maior ocupação de terras no Brasil até en-
tão, coordenada pelo recém criado MST (Movimento dos Sem Terra) no início do período demo-
crático. Parte remanescente do grande latifúndio regional denominado Fazenda Sarandi, que foi 
palco constante de conflitos em torno da terra por diferentes sujeitos, a Annoni teve seu decreto 
expropriatório baixado em 1972, no entanto, pouco se sabe sobre o processo judicial de desapro-
priação.
Neste sentido, um dos objetivos deste texto é contextualizar a história da Fazenda Annoni desde a 
década de 1970, quando a área foi declarada de interesse social para fins de desapropriação, até o 
ano de conclusão do assentamento dos acampados, em 1993. 
O conflito na justiça, que rendeu a este processo judicial o título de um dos maiores processos cí-
veis vistos no Brasil até então, perpassa as décadas 1970, 1980, 1990, e se estende até praticamente 
os dias atuais. Passa por contextos diferentes, mudanças na legislação e mesmo na concepção da 
luta pela reforma agrária, tendo ocupação de 1985 apressado a liberação das terras para os acam-
pados, mas não chegando, porém, a pôr fim à disputa judicial em torno da propriedade da Annoni, 
que continua, embora sob outros aspectos.

Tiago Arcanjo Orben
• A questão agrária no Sudoeste do Paraná e as relações campo cidade

Este trabalho procura problematizar o aspecto agrário na região Sudoeste do Paraná. Para essa aná-
lise me proponho pensar as relações de sociabilidades a partir do rural e urbano ou do campo e da 
cidade, questionando as variadas relações estabelecidas nesta região a partir destes horizontes de 
entendimento. As fontes utilizadas no trabalho são essencialmente orais, a partir do protagonismo 
de sujeitos, camponeses ou ex-camponeses. Com isso, questiono quais vínculos de pertencimento 
tem com o campo, “se sim” o que os faz permanecer na terra e “se não” o que os levou a abando-
nar o meio rural. Assim, a delimitação espaço temporal pode ser resumida ao Sudoeste do estado 
do Paraná, com referência aos municípios onde ocorreu o litígio da terra no conflito social de 
1957, o qual teria caracterizado a pequena propriedade neste espaço geográfico. A Revolta de 1957 
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ocorrida no Sudoeste do Paraná é um levante popular, em que colonos, reconhecidos enquanto 
posseiros conquistam suas propriedades. O movimento de 1957 envolveu colonos e companhias 
colonizadoras, em especial a Clevelândia Industrial e Territorial Ltda, CITLA, além de suas subsidi-
árias Apucarana e Comercial. Essas empresas se diziam detentoras das terras ocupadas pelos colo-
nos e desta forma, efetuavam a cobrança das mesmas pela segunda vez, haja visto, que os colonos 
já haviam pago pela fração de terra quando chegaram a região. O recorte remonta não apenas 
a história do tempo presente a partir dos depoimentos orais, mas de uma forma ampla todo o 
processamento desta memória a partir do vivido e da reinterpretação no presente. Nesse aspecto 
destaco as relações campo cidade e o quanto as transformações econômicas e sociais refletem no 
abandono do campo em direção a alguns centros urbanos. Tais aspectos são considerados não 
apenas em vista ao recorte aqui estabelecido, mas também, observando essas dinâmicas do Brasil 
de um modo geral. Neste ponto, insiro experiências de indivíduos a partir do aspecto agrário, as 
variadas relações estabelecidas com a terra e o quanto isso se modifica com as transformações 
sociais e culturais, assim, proponho aos sujeitos o protagonismo de suas ações ligadas a terra, per-
cebendo as relações de abandono ou permanência no campo e o quanto a pequena propriedade 
ou agricultura familiar contribuiu para isso. Neste sentido, o trabalho sustenta questionamentos 
essencialmente a partir dos sujeitos deste processo, no presente, e as relações de “força” que se so-
brepõem. Ao pensar as realidades e sociabilidades vividas pelos mesmos estabeleço como contra 
ponto as relações políticas e sociais que se impõe a questão agrária no Brasil, observando como as 
relações de poder demarcam o antagonismo a partir do viver no campo e na cidade. O objetivo 
não é simplesmente estabelecer fronteiras .

Rafaele Costa Flexa (Escola Municipal de Ensino Fundamental Profa Neusona)
• Da luta pela terra à consolidação da Propriedade Comum em um assentamento extrativista 

da Amazônia
No contexto de mudanças significativas desencadeadas na Amazônia no século XX, viram-se nas 
últimas décadas a criação de Reservas Extrativistas (Resex) e Projetos de Assentamento Agroe-
xtrativistas (PAE), garantindo as populações rurais amazônicas espaços de vivência construídos 
historicamente com a ocupação territorial, refletindo uma nova concepção sobre a reforma agrária 
brasileira. No Sul do Amapá, o assentamento extrativista Maracá com os limites territoriais demar-
cados configura um imenso espaço, que as populações extrativistas reproduzem seu modo de vida. 
O texto tem como objetivo relatar a luta empreendida pelos extrativistas de um assentamento 
amazônico, na década de 1980, na busca de institucionalizar o espaço de vivência social e econô-
mica, da qual foi concretizada sob às bases da propriedade comunal, diferenciando da demarcação 
tradicional fundiária brasileira. A metodologia pautou-se na pesquisa bibliográfica, documental, 
como ofícios, contrato de concessão de uso, plano de utilização e relatórios, também no uso da 
história oral com os relatos dos extrativistas, que acompanharam a luta para implementação da 
propriedade comunal dos seus espaços de vivências. Os resultados mostram que a relação com a 
natureza é em torno das formas de uso, exploração moderada através do uso comum de deter-
minado espaços de apropriação, exploração em colocações e estabelecimento de regras, perme-
ando a concepção de reprodução familiar e de subsistência. As lutas pelo direito a terra estiveram 
presentes no movimento organizado, não apenas como interesse de conservação, mas pela busca 
imediata dos trabalhadores extrativistas para permanecerem no local onde vivem, cujo resultado 
da luta empreendida na segunda metade do século XX, modificou a Reforma Agrária, reconhecen-
do a ocupação tradicionalmente realizada. Conclui-se que essas populações em confronto com o 
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modelo de desenvolvimento que se impunha abarcaram uma reflexão do olhar sobre a região, o 
que demonstra que não mais poderia ser vista com a percepção alusiva do Estado brasileiro como 
vazia, homogênea e atrasada. O reconhecimento do assentamento Maracá pelo Estado e socie-
dade, no sentido de garantir não somente o direito pela terra, mas também o entendimento das 
formas diferenciadas de apropriação da natureza.

Wilson George de Brito Correa (Prefeitura Municipal de Marabá)
• O Estado Civil-Militar e o seu projeto de ocupação dirigida do sul e sudeste do Pará entre 

1970 a 1974
A pesquisa tem a proposta de realizar uma análise do papel do Estado a partir do Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, referente às políticas públicas para a questão agrária no 
período de 1970 a 1974, procurando inserir os acontecimentos do cenário nacional e seus reflexos 
no estado do Pará, sendo enfatizados os projetos de ocupação da região Sul e Sudeste desse terri-
tório. No qual o governo se propõe realizar uma colonização dirigida em direção a Amazônia, onde 
busca diminuir os conflitos fundiários existentes na região nordeste do Brasil e passa a incentivar 
o processo de integração dessa região ao território nacional, tendo como discurso a frase “integrar 
para não entregar”. Essa colonização dirigida foi estimulada com aberturas de grandes rodovias 
federais, entre essas a rodovia Cuiabá-Santarém e Transamazônica que estavam sendo construídas 
dentro do Projeto de Integração Nacional – PIN. Desta maneira, este artigo procura explicar esses 
projetos de colonização por meio de uma analise das leis que foram sendo alteradas ou criadas 
para dar respaldo legal as modificações na estrutura agrária executadas no Sul de sudeste do Pará. 
Nesta perspectiva pretende-se entender esse período com o intuito de conseguir algumas explica-
ções dessas mudanças e as suas consequências que provavelmente esta ligada à existência de vários 
conflitos agrários no território do Pará que se perpetuam até os dias atuais.

Thiago Broni de Mesquita (Universidade Federal do Pará)
• Os governos militares e a política de terras para a Amazônia (1964-1973)

Dentre os diversos temas debatidos ao longo das comemorações dos 50 anos do Golpe, aquele 
relativo a questão fundiária e a história agrária permaneceu a margem no campo da historiogra-
fia. A política de terras implementada pelos governos militares entre 1964 e 1985 é fundamental 
em um contexto de novas fontes sobre a história da terra e da propriedade privada da terra na 
Amazônia em tempos de ditadura a exemplo das fontes de órgão ligados ao Sistema Nacional de 
Informações (SNI) disponibilizados pelo Arquivo Nacional no ano de 2014. A partir da analise de 
uma vasta documentação pesquisada no fundo de “Questões Fundiárias” dos órgãos de informa-
ção do governo ligados ao Sistema Nacional de Informação (SNI), tomamos parte de um complexo 
processo de ocupação de terras na Amazônia e dos meios pelos quais o Estado tentou controlar o 
fechamento da fronteira agrícola na região, bem como as movimentações nacionais de migrantes 
que se estabeleceram aqui. Um conjunto de processos que circularam pelos Ministérios da Agri-
cultura, do Interior e INCRA os quais tiveram origem no Estado do Pará, especialmente em suas 
áreas de colonização no nordeste, sudeste e sul do Estado, mostram como foram articulados de 
um lado a expropriação e fechamento de terras na Amazônia e de outro a exploração da mão de 
obra de migrantes nacionais. Nesse sentido falar sobre a fronteira amazônica é problematizar como 
o Estado articulou uma série de políticas por meio das quais terras foram colonizadas; É falar sobre 
a migração de milhares de homens e mulheres para a região; é falar sobre extrativismo e moder-
nização da agricultura; é falar sobre como em menos de 50 anos o Pará se tornou um Estado que 
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registra números alarmantes de conflitos agrários; é falar sobre história, natureza, terra, trabalho, 
movimentos sociais. O diálogo entre direito agrário e a história agrária nos encaminha em direção 
a um campo aberto de questões e problemas sócio-históricos, garantindo um caráter plural, aber-
to e mutante, no caso dos governos militares a sua política de terras em um primeiro momento 
envolveu um longo processo de articulação no campo político e da ação político-governamental. 
Analisar esse processo é o objetivo da presente comunicação a partir na analise dessa nova docu-
mentação e que dá conta de novas dinâmicas no processo de definição de propriedade privadas 
na Amazônia em tempos de ditadura, bem como dos modos pelos quais essa fronteira foi pensada 
e executada ao longo desses governos. Pretendemos discutir tais questões tendo como base uma 
analise de história social da propriedade da terra, trabalhando questões que envolvem sociedade, 
projetos políticos, poder e trabalho na região amazônica durante os governos militares, com ênfase 
ao período compreendido entre os anos de 1964 a 1973.

Maria Andréa Angelotti Carmo (Universidade Federal de Uberlândia)
• Trabalho e usos da terra: perspectivas e experiências de trabalhadores rurais de Monte 

Santo/BA.
Este trabalho apresenta as experiências e significados da terra de uso coletivo, também denomina-
da Fundo de Pasto para a comunidade rural Sítio do Geraldo no município de Monte Santo/BA. 
Busca-se refletir acerca do acesso e usos da terra para moradores de uma comunidade em que, 
há cerca de duas décadas, parte de seus moradores realizam viagens temporárias para a região 
produtora de café no Cerrado Mineiro. A partir desta experiência e realidade discute-se projetos e 
políticas voltadas para a ocupação do campo, as organizações da comunidade, suas reivindicações, 
atuações, bem como as mudanças percebidas ao longo do tempo por seus moradores. Tem-se, 
ainda, a perspectiva de lançar um olhar para as relações que estabelecem a partir da terra, como 
observam e compreendem seu próprio envolvimento, como articulam as experiências de trabalho 
em terra própria, em terra coletiva e em terra de outros. Autores como Ligia Osório Silva, Edward 
Paul Thompson, Maria Aparecida Moraes Silva, Moacir Palmério, Afrânio Garcia entre outros nos 
auxiliam na compreensão e análises dos usos e significados da terra apresentados nas narrativas 
dos trabalhadores e outras fontes, assim como instigam a contextualizar, historicamente, a questão 
agrária no Brasil.

Beatriz Anselmo Olinto (Unicentro), Marcos Nestor Stein (Unioeste), Méri Frotscher (Unioeste)
• “Eles também não tinham nada”: narrativas orais de deslocamentos e encontros identitários 

em Entre Rios (Guarapuava – PR)
O artigo aborda narrativas orais de moradores do distrito de Entre Rios, localizado no município 
de Guarapuava, Paraná. No início da década de 1950, ali foi constituída a colônia de Entre Rios, 
a partir da fixação de aproximadamente 2.500 pessoas, que se identificam como suábios do Da-
núbio, as quais imigraram para o Brasil na condição de refugiados da Segunda Guerra Mundial. 
Além desses imigrantes e seus descendentes, o distrito é habitado por não suábios”, na sua maioria 
trabalhadores rurais, também chamados de “brasileiros”. O foco central da análise são as formas 
como moradores, imigrantes e não imigrantes, narram suas vidas e seus sofrimentos, bem como as 
sociabilidades e as identificações presentes em nessas narrativas.

114. Reeducação das relações étnico-raciais e ensino de história: diálogos possíveis, 
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relações necessárias
Coordenação: Maria Aparecida Lima dos Santos, Lourival dos Santos

Resumo: A reeducação das relações étnico-raciais é um campo de conhecimento importante para 
o ensino de História, seja no âmbito da pesquisa, seja naquele das práticas institucionais. Na última 
década, frente às demandas históricas apresentadas pelos movimentos sociais e àquelas impostas 
pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008, tem ocorrido o adensamento das reflexões, por um lado, do 
que significa ensinar História a partir desta temática e, por outro, em torno do o que e o como en-
sinar na escola e em outras instituições educativas.
Considerando o campo de pesquisas sobre o ensino de História como lugar de fronteiras, no qual 
são articulados instrumentais teóricos da educação e da história, (MONTEIRO & PENNA, 2011), 
e as questões apontadas pelas investigações em educação étnico-racial que consideram central-
mente a incorporação de saberes distintos em currículos adequados às realidades locais, vemos 
nascer uma série de indagações teórico-metodológicas que se colocam como desafios tanto para a 
produção acadêmica, como para as práticas nas diferentes instituições que tomam para si a tarefa 
de ensinar História, exacerbando a necessidade e a urgência de interlocuções. 
Frente à diversidade de indagações provenientes desse encontro frutífero, sentimos a necessida-
de de propor um Simpósio Temático que congregue profissionais e pesquisadores do ensino de 
História, tomando como pressuposto a necessidade de desconstrução do discurso hegemônico 
presente em nossos currículos e no cotidiano da escola. Um discurso que assume a existência de 
um sujeito histórico masculino, branco, cristão e heterossexual. Nesse sentido, procuramos reunir 
iniciativas e reflexões que tensionem as perspectivas eurocêntrica, sexista e positivista que povoam 
olhares, materiais didáticos e práticas docentes, como uma série de investigações têm apontado. 
Trata-se de ampliar ainda mais os espaços que dão visibilidade a saberes sujeitados, como definidos 
por Foucault nos anos 1970, os quais tomaram a arena política e ganharam cada vez mais visibilida-
de nos meios acadêmicos, questionando o caráter universal do discurso histórico.
Justificativa: A proposta deste Simpósio Temático é fruto de uma iniciativa coletiva, marcada pelas 
interlocuções com o Grupo de Trabalho Nacional Emancipações e Pós-abolição, criado durante o 
XXVII Simpósio Nacional da Anpuh ( Natal, 2013), o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino 
de História (Lepeh) da Faculdade de Educação na UFRJ e o Grupo de Estudo e Pesquisa Cultura Ne-
gra no Atlântico (Cultna) da UFF. Para o presente ST, somam-se ainda os esforços de pesquisadores 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) por meio do NUPEO (Núcleo de Pesquisas 
em Oralidades), que desenvolve projetos de pesquisa e extensão junto a comunidades quilombo-
las de MS; do LEHIS (Laboratório de Ensino de História do curso de licenciatura em História/UFMS/
Três Lagoas), com ações voltadas ao ensino de História e culturas africanas e afro-brasileiras; das 
reflexões do Grupo de Pesquisas Oficinas da História, sediado na UERJ. 
Muito embora sejam evidentes o crescimento e a pertinência das investigações e reflexões tecidas 
em torno da educação étnico-racial, ainda são poucos os trabalhos que têm procurado estreitar 
relações com a produção acadêmica e escolar do campo de pesquisa sobre ensino de História. 
Percebe-se uma primazia de investigações focadas no ensino que se colocam em uma perspectiva 
prescritiva, desconsiderando tanto a densa produção teórica em torno da Didática da História situ-
ada no campo do ensino, como os saberes que têm se constituído no seio dos movimentos sociais 
e das diferentes instituições educativas, dentre elas aquela escolar.
Ferreira-Santos (2005) enfatiza que ensinar/aprender cultura e história afro-ameríndia na escola é 
muito mais que adicionar um conteúdo curricular, mas sim investir na destruição de uma concep-
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ção de escola ocidental hoje vigente. Trata-se, portanto, de irmos além da inclusão da diversidade 
como panaceia conciliadora numa suposta diversidade harmônica. Igualmente relevante é con-
siderar a tensão universal e particular no bojo da cultura escolar, situando o ensino em um local 
no qual se opera a articulação entre o ‘valor intrínseco da coisa ensinada’, características da razão 
pedagógica, e a necessidade de incorporar a noção de conteúdo significativo para aqueles a quem 
este ensino se dirige e cujos critérios de validade podem extrapolar esta mesma razão (Gabriel, 
2008).
A partir desses pressupostos, surgem diversos desafios tanto para a pesquisa, quanto para a prática 
escolar: que relações são possíveis de serem tecidas entre o conhecimento histórico acadêmico e o 
conhecimento histórico escolar, este último compreendido em suas especificidades como constru-
ção epistemológica do saber escolar (Lopes, 1999; Monteiro, 2007; Gabriel, 2003)? Que conteúdos 
históricos são potenciais para o ensino e a aprendizagem sem perder de vista a necessidade de 
promover o desenvolvimento do pensamento histórico, da consciência histórica e da construção 
de uma identidade afro-ameríndia para os brasileiros? Quais são as demandas de pesquisa postas 
frente à necessidade de interlocução mais aprofundada entre os saberes acadêmicos advindos do 
campo do ensino de História, aqueles da historiografia e da Teoria da História e os provenientes da 
educação étnico-racial e indígena?
As sessões de comunicação a serem organizadas serão coordenadas em sistema de revezamento 
e parceria com os coordenadores proponentes ao qual denominamos “coordenações comparti-
lhadas”. Para isso, contaremos com a presença de profissionais atuantes tanto na esfera acadêmica 
quanto nos movimentos sociais, os quais têm se dedicado a refletir mais sistematicamente sobre 
as questões apontadas anteriormente. Para esse ano de 2015, teremos a presença, em especial, de 
Warley da Costa (UFRJ), Giovana Xavier (UFRJ), Amílcar Pereira (UFRJ), Martha Abreu (UFF), Hebe 
Mattos (UFF) e Mônica Lima (UFRJ).

 Benjamin Xavier de Paula (Universidade Federal de Uberlândia)
• A formação dos professores e os estudos das diásporas africanas no Brasil e em Portugal

Abordamos como os estudos sobre a história da África e das suas diásporas estão inseridos no meio 
educacional, particularmente, nas ações de formação de professores no Brasil e em Portugal, a par-
tir do diálogo entre a produção científica sobre o tema. A escola e a educação seja no Brasil e em 
Portugal constituem-se em lócus privilegiado de construção e disseminação de teorias e práticas 
racistas, e edificam um currículo escolar, que legitima estas práticas em nome do fortalecimento de 
uma concepção fundada no eurocentrismo no colonialismo e no ocidentalismo. Impulsionar atitu-
des de combate ao racismo na educação e na formação dos professores é um desafio no Brasil e em 
Portugal. No Brasil há pouco mais de 4 mil teses de doutorado produzidas na área da Formação de 
Professores – 16 abordam especificamente a formação de Professores para o estudo da História da 
África e Afro-brasileira (PAULA & GUIMARÃES, 2014); em Portugal há aproximadamente 57 Teses 
de Doutorado produzidas na área da Formação de Professores – nenhuma aborda especificamen-
te a formação nesta área (Estudos no prelo). Diante destes dados perguntamos: Qual é o lugar da 
história da África e das diásporas africanas nos currículos dos cursos de formação de professores 
no Brasil e em Portugal? No Brasil, a formação dos Professores para o Estudo da História e Cultura 
da África e Afro-brasileira esta relegado aos Guetos: NEABs, Movimento Negro, ações isoladas de 
docentes e militantes e ativistas, Secretarias de educação ETC… (PAULA, 2013). Em Portugal este 
debate não ocupa lugar no âmbito das Políticas do Ministério da Educação; ações pontuais, no 
campo da formação de professores para a interculturalidade e para o diálogo intercultural, tem 



1733

lugar por meio de ações descontínuas e desarticuladas no âmbito do Alto Comissariado para as 
Migrações – ACM/ACID, órgão interministerial; e, no campo da investigação científica, temáticas 
correlatas, foram tratadas no âmbito de dois projetos que tiveram lugar no Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra - CES (PAULA, 2015 – no prelo). É urgente uma Formação de 
Profesores comprometida com uma educação antirracista que reconheça, valorize e incorpore as 
africanidades com vistas as relações raciais positivas, na perspectiva de superação do eurocentris-
mo/colonialismo/racismo. Questões gerais e paliativas como multiculturalismo, interculturalida-
de, diversidade cultural, dentre outros enfoque aparecem como formas de fugir do assunto, de não 
identificar quem são os sujeitos excluídos culturalmente, quem são os sujeitos violentados pela 
cultura do racismo – de perpetuar o eurocentrismo, o colonialismo, o racismo.

Warley da Costa (UFRJ)
• Conhecimento histórico escolar e questões étnico-raciais: sentidos de negro mobilizados nas 

propostas curriculares
Este estudo está inserido no debate em torno das mudanças introduzidas nas propostas curricula-
res da disciplina História referentes às questões étnico-raciais. Diz respeito aos desafios epistemo-
lógicos, enfrentados pela discussão do conhecimento histórico escolar e de como ele vem sendo 
significado nas propostas curriculares desta disciplina, especialmente após a implementação da 
Lei 10.639/2003 que tornou obrigatório o ensino de História da Àfrica e da cultura afro-brasileira 
nos currículos do ensino básico. Fruto das demandas políticas que marcam a nossa contempora-
neidade e que trazem à tona as configurações hegemônicas das lutas identitárias em disputa nos 
currículos escolares, este debate é profícuo para se pensar o processo de recontextualização do 
conhecimento histórico escolar. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo analisar a de que 
forma foi realizada a implementação dos conteúdos sobre a história da África e dos afro-brasileiros 
no currículo de História identificando os saberes de referência acionados no processo de trans-
posição didática, visto aqui como uma prática articulatória no contexto discursivo da pesquisa, à 
luz da Teoria social do discurso (LACLAU e MOUFFE, 2004) e da Teoria da transposição didática 
(CHEVALLARD, 2009). Nesta empreitada, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana trazendo 
algumas questões para se pensar as tensões epistemológicas e axiológicas que envolvem a produ-
ção e mobilização do conhecimento histórico que está sendo ensinado na escola na atualidade. 
Deste modo, procuro identificar os saberes de referência acionados por esse contexto discursivo 
no processo de produção do conhecimento histórico escolar, assim como as lutas de significação 
em torno do significante “negro”, travadas nesse terreno. A escolha por esse documento justifica-
se por ele constituir-se como o primeiro documento orientador “oficial” das práticas e conteúdos 
exigidos pela lei supracitada. Além disso, sua elaboração contou com a participação de professo-
res/militantes do próprio movimento e professores da escola pública. Ele se constitui como um 
primeiro movimento das políticas curriculares para a mobilização do campo educacional em razão 
da implementação da Lei 10.693 de 2003.

Daniela Santos do Rosario
• Diversidade cultural e ensino étnico racial – políticas públicas educacionais em comunidades 

remanescentes quilombolas.
O presente artigo pretende dar início as análises das políticas públicas no campo do multicultu-
ralismo e suas expressões em comunidades remanescentes quilombolas, dando destaque nesse 
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contexto a política educacional. Destaco aqui que o reconhecimento da diferença, apontado como 
característico do multiculturalismo é analisado na perspectiva da etnicidade e tradicionalidade em 
debate com etnocentrismo cultural, e o uso da afirmação de identidade como ferramenta a visibili-
dades e mobilidade socioeconômica desses grupos é questionada, a partir de uma perspectiva em-
pírica, procurando mostrar a sua, eficácia quando desprendida do essencialismo étnico e cultural.

Mariana Heck Silva (NEAB/UDESC)
• Entre a decolonialidade e a inclusão: uma análise das propostas curriculares dos cursos de 

história nas universidades públicas do estado de Santa Catarina.
Após a aprovação das leis federais nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 e da resolução do Conselho 
Nacional de Educação 001/2004, pode-se afirmar que houve uma significativa ampliação em rela-
ção ao estudo e, consequentemente, ensino de temáticas antes ignoradas pelos currículos oficiais, 
como a história dos indígenas, da África, dos africanos e de seus descendentes. Para além de apon-
tar se o proposto pelas leis e pela resolução tem sido implementadas e se a perspectiva utilizada é 
de valorização dos sujeitos e suas culturas, propõe-se aqui uma ampliação das discussões no senti-
do de refletir acerca do currículo proposto para futuros professores de história e historiadores. Este 
trabalho objetiva apontar e problematizar as dicotomias e os “eurocentrismos” ainda presentes 
nos currículos dos cursos de licenciatura e/ou bacharelado em História das Instituições Públicas 
de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina. A finalidade é propor um repensar da prática do 
ensino de História que não apenas evidencie e valorize as histórias e experiências do mundo para 
além da Europa, mas que também desloque o olhar no sentido de quebrar com a atualidade da 
perspectiva colonialista, que forjou um saber dito moderno e científico sobre o mundo, colocando 
a Europa e seus padrões como saberes “universais”. As fontes utilizadas foram os Projetos Político 
Pedagógicos dos cursos de licenciatura e/ou bacharelado em História das Instituições Públicas de 
Ensino Superior do Estado de Santa Catarina.

Osvaldo Mariotto Cerezer (Universidade do Estado de Mato Grosso), Selva Guimarães (UFU)
• Formação de professores deHistória e educação das relações étnico-raciais

O estudo apresenta uma análise acerca da implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, em três 
cursos de Licenciatura em História no Estado de Mato Grosso, os avanços, resistências e possibilida-
des, a partir da análise das diretrizes nacional e estadual, dos currículos dos cursos e de relatos orais 
de professores formadores atuantes nos referidos cursos. A implementação de políticas públicas 
voltadas à educação das relações étnico-raciais lançou para a educação brasileira e, em particular, 
para o ensino de História, o desafio de rever o histórico silenciamento imposto à história e cultura 
afro-brasileira e indígena e suas consequências sociais, como o racismo, o preconceito e a exclusão 
social. Ao mesmo tempo, colocou na arena de debates o papel do professor, dos currículos dos cur-
sos de formação inicial, dos livros didáticos e da produção historiográfica sobre as populações afri-
canas, afro-brasileiras e indígenas na formação da sociedade brasileira. Nesse cenário, nosso estudo 
analisou os relatos de sete formadores de professores sobre a implementação das referidas leis nos 
cursos de História de Mato Grosso. Para a coleta dos dados, utilizamos a história oral temática por 
meio da realização de entrevistas com os colaboradores, e a análise qualitativa para o tratamento 
dos dados obtidos. Diante do exposto, evidenciamos que se faz necessário um investimento maior 
por parte dos cursos de História no que se refere ao estudo da história da África, dos afro-brasileiros 
e indígenas, assim como, um investimento mais consistente na formação para a docência. Consta-
tamos avanços pontuais, como a criação de disciplinas específicas sobre a história africana e indíge-
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na, e o engajamento de poucos formadores com a temática em estudo, o trabalho solitário e a não 
vinculação da temática com as demais áreas/disciplinas do currículo. Os relatos dos formadores de 
professores, assim como a análise dos currículos e demais documentos, expressam a necessidade 
de ampliação do debate público, de estudos e questionamentos sobre a formação docente para a 
educação das relações étnico-raciais nos Cursos de Licenciatura em História. A complexidade que 
envolve o tema em estudo denota as dificuldades da efetiva implementação nos Cursos de forma-
ção inicial em História da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Representa, assim 
um grande desafio que requer um conjunto de transformações que vão muito além da simples 
criação e implementação de disciplinas específicas nos currículos formais.

Maria Cláudia Cardoso Ferreira (Universidade Federal do Piauí)
• Saberes docentes sobre histórias e culturas afro-brasileiras em uma experiência de 

licenciatura em história: limites e possibilidades
O texto apresenta e analisa a ação de institucionalização da Lei 10.639/03 em um curso de história a 
distância, financiado pelo Programa Pró-Licenciatura/MEC, destinado a professores leigos de qua-
tro estados do Nordeste que vigeu entre 2006 e 2011. Por meio de entrevistas e questionários anali-
samos as trajetórias dos envolvidos neste processo de desenvolvimento profissional, bem como, os 
saberes docentes mobilizados à implementação da Lei. O desafio de ter que aprender conteúdos 
para as quais a maioria dos professores formadores não tivera qualquer formação inicial e o tempo 
limitado dos cursistas para investir na qualificação foram fatores que contribuíram sobremaneira 
no sucesso empreendimento. Além do mais, constatou-se que a temática educação para relações 
etnicorraciais foi compreendida mais como um conjunto de noções do senso comum, do que uma 
gama de saberes acadêmicos e escolares, das quais os docentes deveriam se munir para educar na 
contemporaneidade.

Renata Saldanha Oliveira (UFSM)
• Um relato de experiência sobre a Lei 10.639/2003, nas escolas Municipais do Município de 

Dom Pedrito-RS.
O objetivo do estudo é estabelecer uma relação entre a escola e os alunos a respeito das questões 
étnicas e preconceituosas, buscando aprimorar o debate sobre as diferenças existentes nas consti-
tuições sociais, econômicas, políticas e culturais dos agentes sociais que fazem parte da sociedade. 
Para tanto, cada escola observando sua realidade organizou um projeto para debater as questões 
referentes ao racismo, ao preconceito, as desigualdades sociais. A proposta é que cada Escola numa 
atividade interdisciplinar desenvolva o tema com as diferentes disciplinas que fazem parte da grade 
curricular, propondo atividades para as turmas do Ensino Fundamental. Salientamos que parti-
ciparam desse projeto nove escolas de Ensino Fundamental no município de Dom Pedrito-RS. 
Nossa sociedade é composta por uma diversidade étnica e cultural que precisa ser respeitada e 
questionada, para que possamos viver e conviver em harmonia. Ressaltamos ainda, que existe a Lei 
10.639/2003, alterado pela Lei n° 11.645/2008, que torna oficial na rede de ensino a obrigatoriedade 
da temática História da África, Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Willian Robson Soares Lucindo (SMESP)
• “Acende a vela Iaiá, Senta no toco Ioiô, Sou negro velho, Tenho histórias ‘prá’ contar”: uso de 

sambas-enredo como recurso de construção do conhecimento histórico escolar
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O objetivo deste trabalho é discutir o uso de sambas-enredo da Associação Cultural e Social Escola 
de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco – Camisa Verde e Branco – como material didático 
na construção do conhecimento histórico escolar, em especial no ensino de história e cultura afro-
-brasileira. Este trabalho é fruto das minhas aulas sobre a Revolta da Chibata com estudantes de 
nonos anos do ensino fundamental, em que tento provocar discussões sobre a construção de João 
Cândido no samba-enredo de 2003, relacionando com a formação dessa escola de samba, consi-
derada como um dos redutos de cultura afro-brasileira da cidade de São Paulo. Portanto, exploro, 
para além do marinheiro/almirante, as imagens de personagens negras e da comunidade que com-
põe a agremiação e o bairro Barra Funda, onde ela está localizada, em sambas e algumas memórias 
que podem ser encontradas.

Simone Barboza de Carvalho Ogassavara
• A Implementação Da Lei Federal 10.639/03 - A experiência do Núcleo de Estudos 

Afrodescendentes de Santa Catarina
A presente pesquisa tem por finalidade investigar o desenvolvimento e a implementação da Lei 
Federal n° 10.639/03 sob a ótica de um importante órgão da Secretaria de Educação do Estado de 
Santa Catarina - o Núcleo de Estudos Afrodescendentes (NEAD-SED/SC). Este órgão, que surgiu a 
partir da promulgação da referida lei, é o responsável por fornecer capacitação aos profissionais da 
educação da rede estadual na temática da Educação das Relações Étnico-Raciais, além de elaborar 
e distribuir material didático-pedagógico para as escolas. Para tanto, busca-se identificar a atuação 
dos gestores da educação estadual na formulação das políticas públicas específicas, examinar a 
experiência dos educadores que colaboraram na criação do NEAD - que são peças cruciais no 
fortalecimento do Movimento Negro catarinense - e seus reflexos na educação estadual, investigar 
os percursos estabelecidos no que tange à formação de professores e o impacto dessas ações nos 
educadores. A partir de sua atuação, será possível traçar um panorama mais consistente sobre o 
quanto alcançamos na efetividade do cumprimento da lei na perspectiva da educação estadual 
catarinense, bem como quais devem ser as próximas metas, a fim de oferecer aos alunos uma 
educação com a qual seja possível construir sua identidade a partir do respeito e valorização da 
diversidade étnico-racial.

Zilfran Varela Fontenele (Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN)
• A Inclusão da História e Cultura Afro Brasileira e Indígena no Livro Didático de História

Neste artigo relatamos pesquisa em andamento acerca da apropriação dos livros didáticos e seus 
manuais de orientações didáticas para temas ligados à inclusão de História e Cultura Afro Brasileira 
e Indígena, por determinação da Lei 11645/2008, por professores de História do Ensino Médio de 
escolas públicas estaduais e do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – IFRN da cidade de Paus dos Ferros e de mais quatro cidades da região do Alto Oeste 
Potiguar. Procuramos compreender o papel dos livros de História e seus manuais de apoio didático 
para a atuação dos docentes historiadores no tocante à inclusão de História e Cultura Africana e 
Indígena; observar como as estas temáticas estão sendo tratadas nas salas de aula e qual o impacto 
dos livros didáticos de História na labuta diária dos professores, perceber como as diversidades 
estão sendo trabalhadas nos livros e manuais de apoio ao professor, analisando se estas obras têm 
superado a visão eurocêntrica que marcou a História do Brasil e que manteve estereótipos precon-
ceituosos e racistas. 
Coletamos materiais em livros e outras fontes com temas ligados à educação, legislação educacio-
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nal, ensino de História e Livro Didático. Catalogamos os Livros Didáticos de História aprovados pelo 
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD que constam no Guia do PNLD (2015) para o Ensino 
Médio, enfatizando os livros didáticos utilizados nas escolas selecionadas. A coleta de dados está 
sendo realizada através de entrevistas junto aos professores de História que lecionam nos cursos 
técnicos integrados do IFRN – campus Paus dos Ferros e no Ensino Médio em escolas públicas es-
taduais das Cidades de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas 
e Encanto, situadas na região do Alto Oeste Potiguar, perfazendo uma população de onze docen-
tes; além de observações participativas nas aulas.
Utilizamos os conceitos de multiculturalismo e pedagogia multirracial presentes na obra de PAS-
SOS (2002) que traz referências acerca da diversidade étnica na escola atual. Tomamos ainda como 
referências os trabalhos de STAMATTO (2007) (2008) e SILVA (2014), que trazem informações 
enriquecedoras acerca de usos e atributos do livro didático de História.
Trabalhar a diversidade e uma nova concepção da ação de atores sociais outrora marginalizados 
pressupõem um processo anterior de conscientização dos docentes. As orientações do livro e seus 
conteúdos têm sido suficientes para isto? Buscamos compreender questões que envolvem o livro 
didático e o trabalho com temas que visam assegurar a ampliação da cidadania, combatendo o 
racismo e a discriminação, superando a visão tradicional de desvalorização de atores sociais tão 
importantes para a formação do Brasil.

Tamelusa Ceccato do Amaral (Prefeitura Municipal de Florianópolis)
• Desafios da produção de material didático no Ensino de História em uma perspectiva 

decolonial
Desde 2003, com o a promulgação da lei 10639/03, intensificou-se um movimento de reorgani-
zação curricular, principalmente na disciplina de história, com o objetivo de torna-lo mais plural. 
Fruto de uma demanda oriunda dos movimentos sociais, a lei, e o parecer do Conselho Nacional 
de Educação de 2004, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, indicam que é preci-
so valorizar a história e cultura das populações de origem africana, buscando reparar danos a sua 
identidade e ao exercício de sua cidadania plena, e que a relevância do ensino de temas acerca da 
história e cultura afro-brasileira e africana dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem 
educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capa-
zes de construir uma nação democrática.
Ao fim da década de 80, o debate em torno das reformas curriculares e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, publicado na década de 90, buscavam situar com maior cuidado as finalidades da histó-
ria. Articulavam-se, neste contexto, propostas que buscavam solucionar o problema de conteúdos 
construídos sob o enfoque europeu. Para além da identidade nacional, estava posta uma preocu-
pação em identificar os sentidos mais amplos dos pertencimentos do conjunto da sociedade. Com 
este novo olhar, o ensino de história começa a debater acerca da escolha de conteúdos significa-
tivos, que contribuam para a legitimação da constituição da vida social, dos conflitos e projetos 
políticos. Neste sentido, a introdução da história da África e da cultura afro-brasileira e africana 
insere-se nessa condição contemporânea do papel da história escolar, tendo como pressuposto 
a constituição de identidades sociais e de uma redefinição de uma identidade nacional, não mais 
concebida de forma homogênea, mas ancorada na diversidade. 
Esta proposta tem o objetivo de pensar os desafios de produção de material didático, dentro do 
contexto do Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistoria, considerando que não 
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basta introduzir conteúdos de história e cultura afro-brasileira ou africana para a superação do 
eurocentrismo nas abordagens históricas. Para superar a dicotomização entre a história africana e a 
história europeia, bem como a idealização ou a contraposição entre uma e outra, faz-se necessário 
abandonar os referenciais que sempre deram suporte as nossas análises e partir de uma perspecti-
va que não encare as culturas como estáticas, intactas, cristalizadas no tempo.

Ivonilda Ferreira de Andrade (SEC/BA)
• História e cultura dos povos indígenas no Brasil na formação de professoras(es) alunas(os) 

de pedagogia do parfor em Inhambupe-Ba
Este trabalho resulta da análise das observações e informações levantadas como docente na dis-
ciplina História e Cultura dos Povos Indígenas no Brasil, no Curso de Licenciatura em Pedagogia 
do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, vinculado à Universidade do 
Estado da Bahia (PARFOR/UNEB), no município de Inhambupe, Bahia, referenciada em bibliogra-
fias especializadas. Pretende-se com a comunicação, socializar as sistematizações feitas e fomentar 
debates em torno da abordagem da história e da cultura dos povos indígenas na formação de pro-
fessores da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. O diálogo é proposto como 
contributo às atuais discussões em torno da reeducação das relações étnico-raciais e da importân-
cia fundamental da formação inicial e continuada de professores para sua efetivação no Brasil. Os 
Cursos de Licenciatura em Pedagogia apresentam-se como um ambiente motivador ao debate, 
uma vez que não são voltados a uma disciplina específica, exacerbando a problemática que envol-
ve a relação entre conteúdo e método nos processos formativos e limitando as possibilidades de 
aprofundamento de temáticas relevantes. Para a coleta dos dados utilizou-se das observações feitas 
durante os trabalhos em sala e da análise de um questionário aplicado após realização de metade 
da carga horária da disciplina, no intuito de sondar a apropriação dos conteúdos trabalhados e as 
possíveis mudanças nas concepções iniciais das(os) professoras(es) alunas(os) em relação às popu-
lações indígenas, bem como as contribuições dessas aprendizagens para a sua atuação profissional. 
Verificou-se que a maior parte das(os) integrantes da turma, inicialmente, ainda que se mostrasse 
aberta e interessada na temática, reproduzia discursos que sinalizavam sua visão das populações 
indígenas como personagens de um passado da história brasileira, além de expressarem em muitas 
falas resistência e preconceito em relação às culturas indígenas. A partir dos questionários aplica-
dos foi possível verificar a apropriação de novos saberes construídos a partir da disciplina ofertada, 
que contribuíram para dar novo significado às concepções em torno da história e da cultura dos 
povos indígenas no Brasil, com possibilidade concreta de mudanças na abordagem dos conteúdos 
relacionados nos diversos espaços de atuação profissional dessas pessoas. Essas mudanças podem 
ter efeito muito maior e provocar impactos muito significativos se considerada a relevância da 
educação das crianças na perspectiva de romper com os referenciais etnocêntricos, colonialistas e 
racistas que povoam o imaginário da sociedade brasileira.

Eliane Fátima Boa Morte do Carmo (Prefeitura Municipal de Salvador)
• Implementação das leis 10.639/03 E 11.645/08 nas escolas de educação básica no recôncavo

Após a promulgação da lei 10.639/03 e 11.645/08, passando a ser oficialmente obrigatório o ensino 
da “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nas escolas da Educação Básica, foram apresenta-
das várias demandas de formação, de material didático e de apoio aos professores, com a ênfase do 
ensino, desta temática, “em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Bra-
sileiras. O presente estudo enfoca as experiências da implementação das leis federais, nas escolas 
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dos municípios do Recôncavo baiano, tendo como participantes, 200 docentes das redes públicas 
dos municípios de Amargosa, São Felix, Santo Amaro, Maragojipe, Cruz das Almas e Santo Anto-
nio de Jesus, que integram o curso de Especialização em História da África, da Cultura Negra e do 
Negro no Brasil, oferecido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A pesquisa qualitativa 
e quantitativa visa a mapear as abordagens desta implementação, a partir dos currículos escolares, 
das metodologias utilizadas, e do levantamento das temáticas relativas às relações étnicos raciais 
negras e indígena enfocadas, visando mapear as estratégias, práticas e fazeres para a criação de 
novas metodologias, temas e atividades, a estarem presentes na formação continuada, e na rees-
truturação dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas da Educação Básica.

Gerson Wasen Fraga (Universidade Federal da Fronteira Sul), Valeska Garbinatto (Col.Est.de 1º 
e 2º graus Elpídio Ferreira Paes)
• O giz e o chicote: reflexões sobre currículo e prática de ensino de História da África

O presente trabalho tem como objetivo teorizar sobre o processo de reeducação nas relações ét-
nico-raciais a partir da construção dos currículos de História dentro dos cursos de graduação e 
das salas de aula de educação básica. Para tanto partimos de duas experiências aparentemente 
distantes e distintas, mas que pensadas conjuntamente nos levam à reflexão sobre a função social 
da qual o ensino de História da África se reveste no atual contexto da sociedade brasileira. Em um 
primeiro momento nosso objeto de reflexão são as salas de aula de uma escola estadual de nível 
secundário em Porto Alegre, localizada em uma área periférica e com um público majoritariamen-
te afrodescendente. Dando sequência, nosso foco se desloca para as turmas de licenciatura de uma 
universidade federal implantada no começo desta década no norte do Rio Grande do Sul, região 
onde certa “ideologia da migração europeia” se faz muito presente. Ao longo da comunicação pre-
tendemos oferecer uma equalização destas realidades aparentemente tão diversas, mas que enten-
demos como partes integrantes de um conjunto maior de ações que têm como objetivo pensar o 
ensino de História do continente africano de forma republicana e como ferramenta na construção 
de uma sociedade mais igualitária.

Marcia Cristina Roma de Vasconcellos (FIC-FEUC/UNIABEU)
• Os escravos africanos nos livros didáticos do ensino fundamental

Os últimos trinta anos foram marcados por uma revisão historiográfica sobre a escravidão afri-
cana no Brasil. Por meio da análise de fontes como registros paroquiais, inventários, testamentos, 
processos-crimes, dentre outras, os pesquisadores observaram que os escravos não eram simples-
mente mercadorias ou “coisas”, como afirmava Fernando Henrique Cardoso. Os africanos e seus 
descendentes eram propriedades, mas com a capacidade de transformar as suas realidades: foram 
capazes de lutar por sua liberdade, em ações de liberdade; de formar famílias; de acumular pecú-
lio, visando a compra da alforria; de brincar e de jogar capoeira. Suas relações com seus senhores 
foram marcadas por negociações, quando cada uma das partes buscavam atingir seus objetivos, 
segundo autores como João José Reis e Eduardo Silva. Enfim, os milhares de homens e de mu-
lheres que foram obrigados a fazer a viagem pelo oceano Atlântico trouxeram suas experiências, 
culturas e formas de viver, mas será que os livros didáticos abordam tais temas? Tal reflexão se faz 
necessária diante das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que tratam da importância do ensino das 
culturas afro-brasileira e indígena e da História da África. Será que africanos e descendentes ainda 
são apresentados apenas como mão de obra? Será que a resistência escrava se resume às clássicas 
fugas, crimes e revoltas? A comunicação visa responder às questões propostas por meio da análise 
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de livros didáticos de História usados no ensino fundamental.

Mauro Cezar Coelho (Universidade Federal do Pará)
• Um Brasil da diferença? Nação e nacionalidade em Livros Didáticos de História, consumidos 

na Região Norte
A memória histórica brasileira é profundamente devedora das projeções construídas a partir do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Constituída com o duplo propósito de identificar o Bra-
sil e de unificá-lo, ela foi engendrada a partir de um eixo: os interesses das elites, reunidas no Cen-
tro-Sul do país. Desde a contribuição decisiva de Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda 
e Gilberto Freyre, ela conheceu algumas inflexões e diversos alargamentos – tem sido criticada 
e redimensionada, à medida que a pesquisa documental se expande e que a reflexão teórica se 
aprofunda em complexidade. Não obstante, o signo que a originou, a preocupação com a Nacio-
nalidade, permanece latente em um dos veículos de maior impacto na reprodução da memória 
histórica: o Livro Didático.
Nesse sentido, o trabalho em tela tem por objetivo conhecer as representações presentes nos livros 
didáticos consumidos na região Norte acerca da categoria Nacionalidade. Assim, analisar-se-ão 
as formulações presentes na literatura didática acerca da Formação do Brasil e da Nacionalidade 
Brasileira – a narrativa que lhe é relativa, os lugares de memória que a constituem e os signos que 
lhe são relacionados. Dessa forma, pretende-se discutir os sentidos atribuídos à Nacionalidade di-
fundidos pelos livros didáticos, de modo a sopesar a permanência ou não de institutos que a cons-
tituíram desde os séculos XIX e XX, os quais projetavam um ideal de nacionalidade demarcado pela 
homogeneização dos elementos que constituem a sociedade nacional. 
No momento em que categorias como Diversidade e Diferença são valorizadas e percebidas como 
fundamentos da vida democrática, importa analisar como aquela categoria vem sendo operada 
pelo saber histórico formulado pelos Livros Didáticos. Dessa forma, discutir-se-á a incorporação, 
pela literatura didática, das críticas ao “mito da democracia racial” nas abordagens sobre a forma-
ção nacional. Argumentar-se-á que a crítica àquela ideologia tornou-se mais presente na literatura 
didática, sem que isto significasse o abandono de alguns de seus pressupostos.
A reflexão fundamenta-se na análise de livros didáticos adotados em escolas da região norte, no 
Ensino Fundamental, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, desde 2008. A escolha 
deveu-se ao fato de que a partir daquele ano encontra-se consolidada a política de inclusão de 
conteúdos que redimensionam a memória histórica, conforme as leis nº 10.639/03 e 11.645/08.

Sherol dos Santos (SEDUC-RS / E.E.E.F. Planalto Canoense)
• História da África e cultura Afro-brasileira no currículo de História: possibilidades para o 

ensino fundamental.
A construção de uma estrutura metodológica e conceitual que inclua a história da África e a cultu-
ra afro-brasileira nos currículos de História nos Anos Finais do Ensino Fundamental busca atender 
uma demanda dos professores da área de História nascida a partir da Lei 11.645/2008. Esta legis-
lação, em vigor desde o ano de 2008, altera a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB) para incluir no currículo a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-
-Brasileira e Indígena. A alteração de conteúdos programáticos indicada no parágrafo 1º da referida 
lei atinge claramente os currículos da disciplina de História, e nesse campo as possibilidades de 
efetivação desse dispositivo dependem do acesso que os educadores têm a materiais didáticos e 
paradidáticos.
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Social e internamente espera-se que os professores de história dominem a priori os conhecimentos 
necessários a temática, forçando muitas vezes a produção de programações e materiais a serem 
vinculados dentro da escola de forma pouco ou nada refletida e é neste ponto que acredito que 
meu trabalho pode ser inserido e encontra justificativa para sua execução: instrumentalizar direta-
mente os professores da área de História para o trabalho com as temáticas relacionadas a História 
da África, cultura afro-brasileira e seus desdobramentos nas salas de aula do ensino fundamental.
A intenção principal desse trabalho é fornecer um caminho, sem grandes fórmulas mágicas ou 
salvadoras; fornecer subsídios mais sólidos e específicos para o saber e fazer docente nas áreas de 
História no ensino básico que possa contemplar uma educação anti-racista e inclusiva. E fazê-lo 
de forma bastante acessível: num formato de publicação eletrônica a ser disponibilizado de forma 
gratuita a todos que se interessarem pelo tema.
Esta proposta tem como produto final uma estrutura metodológica e conceitual a cerca do ensino 
de história da África e cultura afro-brasileira nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Esta estrutura 
será composta por cinco partes, a saber:
- Referencial teórico-metodológico para o Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira e 
marcos legais e pedagógicos para a inclusão da temática afrodescendente nos currículos escolares.
- Listagem de conteúdos (separados por anos);
- Textos de apoio para uso dos professores;
- Lista de materiais didáticos disponíveis;
- Sugestões de atividades.
Este trabalho será apresentado como trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional em 
Ensino de História (ProfHistória - UFRJ/UFRGS) do qual sou aluna desde agosto de 2014.

Maria Aparecida de Oliveira Lopes (Universidade Federal do Sul da Bahia)
• A representação do candomblé na arte afro brasileira

O objeto da comunicação é falar sobre arte afro brasileira na perspectiva da religiosidade e seu 
impacto para ensino de história afro brasileira e africana. A arte afro brasileira foi aquela produzi-
da pelos africanos trazidos para o Brasil entre os século XVI e XIX, e pode se considerar a produ-
ção artística de seus descendentes, escravos ou livres independentes do tema. Em outras palavras, 
apresentar algumas manifestações artísticas, plástica e visual que retome a estética e religiosidade 
africanas tradicionais e os cenários socioculturais do negro no Brasil. Discutir a africanidade e bra-
silidade como questões culturais resultantes da dinâmica histórica.
Pretende-se discutir a afro brasilidade como algo resultante da conexão entre africanidade e brasi-
lidade, algo intrínseco as obras produzidas por pessoas de origem africana e ou as obras nas quais 
elas estão representadas. Enfim, a arte como uma produção decorrente da confluência e fusão de 
princípios, práticas e elementos da arte africana aos da brasileira. 
O foco serão as práticas das religiões afro brasileiras, onde a plasticidade se conecta ao rito e a vi-
vência e o modo especial como as práticas expositivas participam dos rituais dessas comunidades. 
Por outro lado analisar as obras que emergem das religiões de matrizes africanas, nas quais os au-
tores representam voduns, inquices, encantados e elementos das manifestações e dos ritos. Além 
das representações da negritude elaboradas por artistas desde o modernismo, procura-se nesta 
comunicação destacar as pesquisas artísticas dedicadas a conexão de princípios da modernidade 
ocidental e questões africanas e afro descendentes no Brasil. Desde de meados do século XX, os 
trabalhos de Carybé, Rubem Valentim, Mario Cravo Junior, Abdias do Nascimento, Heitor dos Pra-
zeres, Emanuel Araujo, Ronaldo Rego e Jorge dos Anjos vem delineando uma produção artística 
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afro brasileira. Cabe ainda um diálogo com uma literatura do candomblé, um diálogo a partir dos 
livros “a busca da África no candomblé” de Estefania Capone, “Negros Bantos” de Edson Carneiro 
e ainda a obra de Nicolau Pares.

Erika Bastos Arantes (Secretaria Estadual de Educação)
• Cinema Africano e relações étnico raciais: experiências e possibilidades.

A Lei 10.639 tem gerado inúmeros debates acerca do ensino de História da África e da cultura afro-
-brasileira nas escolas. Não podemos negar que a promulgação é um avanço no que diz respeito 
à inserção dessa temática nas escolas e traz consigo a questão da reeducação das relações étnico-
-raciais, uma vez que possibilita o conhecimento de uma história até então negada, invisibilizada. 
Infelizmente, é extremamente comum que alunos, e até professores, ainda tenham uma visão este-
reotipada do continente africano. Isso se dá pelo fato de termos um currículo fundamentalmente 
eurocêntrico, mas também pelas imagens da África propagada pelas diversas mídias. Dessa forma, 
por muito tempo perdemos a oportunidade de pensarmos junto aos alunos sobre outras histórias 
africanas e sobre diferentes formas de construção do conhecimento e de assim contribuirmos para 
a desnaturalização desses estereótipos. 
A comunicação pretende refletir sobre as diversas possibilidades que podem surgir em torno dos 
usos do Cinema Africano como forma de tratar as relações étnico-raciais em escolas. A proposta 
surge a partir de uma experiência de um curso de extensão em formato de cine clube sobre o ci-
nema africano, realizado na Faculdade de Educação da Uerj (Rio de Janeiro), em 2014. Nesse cine 
clube, que teve como público alvo preferencial professores da rede, foram apresentados filmes 
de diversos países da África, seguidos por debates. Esses debates giraram em torno, entre outras 
coisas, de como essas imagens cinematográficas produzidas no continente africano podem nos 
ajudar na introdução da história da África, bem como na reeducação das relações étnico-raciais 
nas escolas brasileiras. Nessa comunicação pretendo dar ênfase maior ao filme Keita: o Legado do 
Griot, produzido por Dany Kouyaté, em Burkina Faso, no ano de 1996, O filme trata do embate 
que se trava entre a história ensinada a um menino em sua escola e a história que passa a ouvir de 
um Griot que chega em sua casa para iniciá-lo nas tradições de seus antepassados. Esse, e diversos 
outros filmes africanos, nos proporciona uma reflexão não só acerca do conhecimento histórico, 
mas também de outras epistemologias possíveis. Para debater a esse respeito, e trazendo essas 
ideias para nossa realidade, dialogo com os conceitos de interculturalidade e decolonialidade, tão 
importantes para pensarmos as relações étnico-raciais no Brasil, assim como a importância da 
inserção da história africana nas escolas como algo muito maior e necessário do que somente um 
apêndice da história europeia.

Lourival dos Santos (UFMS), Maria Aparecida Lima dos Santos (Universidade Federal 
Fluminense)
• E se nem todos os caminhos levassem à Roma? (Ensino de História e reeducação étnico-

racial).
A reeducação das relações étnico-raciais é um campo de conhecimento importante para o ensino 
de História, seja no âmbito da pesquisa, seja naquele das práticas institucionais. Considerando o 
campo de pesquisas sobre o ensino de História como lugar de fronteira, no qual são articulados 
instrumentais teóricos da educação e da história, e as questões apontadas pelas investigações em 
educação étnico-racial que consideram centralmente a incorporação de saberes distintos em cur-
rículos adequados às realidades locais, apresentamos neste artigo as reflexões tecidas e os saberes 
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construídos no encontro de referenciais de ambos os campos de pesquisa diante da tarefa de for-
mar professores de História. Concluímos que a problemática da reeducação étnico-racial pode ser 
um caminho frutífero para se equacionar o distanciamento entre os eventos do passado e questões 
do presente, princípio fundamental para a História como disciplina escolar e central para o desen-
volvimento do pensamento histórico.

Lemuel Rodrigues da Silva (UERN)
• O ensino de História na Educação Básica: o papel da Universidade na formação de 

professores para o ensino de História e culturas Afro-brasileira, Africana e Indígena.
A proposta de trabalho que aqui se apresenta é um projeto vinculado ao grupo de pesquisa MNE-
MIS: memória, identidade e ensino de história, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
e é formulada no sentido de aprofundar a discussão acerca da formação de professores e a reflexão 
sobre o ensino e aprendizagem em História, considerando a dimensão do ensino na educação bási-
ca e da produção de conhecimento histórico escolar, junto às preocupações recentes nas políticas 
públicas educacionais acerca da inclusão de conteúdos que abordem a história de grupos especí-
ficos na história do Brasil. Nesse sentido tivemos a aprovação em 2003, da lei 10.639, resultado do 
esforço conjunto de movimentos sociais, especialistas e professores, que alterou a LDB para incluir 
a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em todos os estabelecimentos 
de ensino, públicos e privados, dos níveis fundamental e médio. Em 2008 houve alteração com a 
aprovação da Lei n. 11.645 que acrescentou o ensino da cultura indígena. No Projeto Pedagógico 
do curso de História da UERN, tem-se por princípio que a discussão sobre os grupos contemplados 
pela legislação não pode ser representada apenas pela inclusão de novas disciplinas, que podem 
vir a corroborar a forma compartimentalizada, a qual os especialistas na área têm procurado evi-
tar. Propõe-se desta forma a abordagem destes grupos cuidando para que não sejam confinados 
somente ao passado, mas também trazendo a reflexão sobre sua experiência no tempo presente. 
Sendo assim, a pesquisa remete a um estudo comparativo envolvendo o Projeto Pedagógico do 
curso, os PGCCs das disciplinas cujas ementas apontem para discussões em torno da formação 
histórica e cultura brasileira e o ensino de História em quatro escolas públicas na cidade de Mos-
soró envolvidas no programa institucional de bolsa de iniciação à docência– PIBID – subprojeto 
História, Campus de Mossoró. 

Léa Maria Carrer Iamashita (Universidade de Brasília)
• O viés da vivência e da sensibilidade como estratégia de trabalho para a reeducação étnica

O viés da vivência e da sensibilidade como estratégia de trabalho para a reeducação étnica
Diante do esforço para instaurar o respeito à diversidade cultural como parâmetro na educação 
brasileira, por meio de legislações, políticas públicas, produção de material didático e formação 
profissional, o artigo defende a inclusão de práticas vivenciais e de técnicas de sensibilização como 
estratégias valiosas para a reeducação étnica.

Marta Ferreira da Silva (Marta Ferreira/nome acadêmico) (SEEDUC-RJ)
• Oyá dè mariò;Oyá àkarà lossi ìyá kóló (Oyá do mariô; Oyá é a senhora dona da panela)

Ìtàn, termo em yorubá que significa mitos, histórias de òrìsà. Histórias que têm por tradição, dentro 
dos terreiros de candomblé, serem repassadas de geração em geração aos iniciados no culto, atra-
vés da oralidade. O ìtàn estabelece as características pessoais dos òrìsà e os caminhos percorridos 
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por eles através de enredos que envolvem o sagrado e o humano e acabam por determinar ritos, 
personalidades e identificações dentro do terreiro de candomblé. Rituais que envolvem tradições 
e segredos. Os ìtàn justificam, validam a organização dos materiais ritualísticos utilizados em cada 
situação específica e a execução dos rituais, fazendo relação direta com os arquétipos dos òrìsà. 
Será que o ìtàn pode ser considerado como um facilitador da aprendizagem e constituinte de re-
des educativas neste espaço? Pesquisei esses processos a partir dos registros escritos nos cadernos/
diários de crianças e adolescentes e seu repasse dentro de um terreiro de candomblé, onde essas 
construções escritas fazem parte do cotidiano, sendo desdobramento de uma prática pouco co-
mum, nesta formatação específica, nos espaços de religiosidade afro-descendente. O ìtàn é um dos 
principais instrumentos para o repasse, compreensão, manutenção das tradições do candomblé, 
tradições essas que possuem o segredo e a oralidade como mola de propulsão; os registros escritos 
existem, em um número considerável, como forma de guardar ensinamentos ritualísticos aprendi-
dos com os mais velhos e/ou em terreiros de amigos - como os registros de ìtàn e cadernos/diários 
que encontramos no espaço do terreiro pesquisado.

Rafaela Albergaria Mello (SEEDUC)
• Povos indígenas no ensino de história

A seguinte comunicação científica apresenta uma proposta de compreender a história dos povos 
indígenas no Brasil a partir da interculturalidade crítica tendo como referencia os currículos esco-
lares e a prática na sala de aula em turmas do Ensino Médio da disciplina de história, assim como 
observar a inserção através dos pareceres do PNLD para o ensino médio 2015.
A lei 11.645 torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena em todos os estabelecimentos 
de educação básica no Brasil. Essa lei é um marco na educação e na luta dos movimentos sociais, 
na qual currículos e livros didáticos precisaram se adequar.
Incluir na história do Brasil a participação que diversos povos indígenas tiveram é uma forma de 
rever a historiografia e o currículo, assim como produzir um ensino de história mais plural. A rei-
vindicação étnica dos indígenas contra os estereótipos existentes em nossa sociedade é uma bus-
ca também de repensar a História do Brasil, como a discriminação contra os índios em diversos 
contextos históricos, assim essa reflexão procura contribuir para o estabelecimento de políticas 
favoráveis de garantia e legitimidade dos seus direitos.
Durante um longo período da história do Brasil, a chegada dos portugueses ao território foi de-
nominada descoberta. Por séculos esse foi o termo utilizado nas instituições universitárias e nas 
escolas básicas e ainda permanece presente no imaginário da população brasileira. Hoje se utiliza 
termos como encontro de culturas, de civilizações, mas muito se fala das civilizações europeias e 
pouco se apresenta e se estuda sobre a história das populações originárias do Brasil. 
É necessário rever a História do Brasil, repensar a colonização e as suas contradições, sacudir o 
ensino de história e perceber o perigo de uma história única e singular com a narrativa europeia 
e com a pouca importância aos indígenas, é preciso rever a multiplicidade de sujeitos, a história é 
composta por diversos segmentos e agentes sociais.
Ainda sobre o Ensino de História, sabemos que a história é plural, é a história do homem e esse 
homem é múltiplo. E que a disciplina escolar de História possui a responsabilidade da construção 
da identidade nacional. É preciso que a figura dos povos autóctones sejam refletidas no ensino de 
história, como também na escola, é nela que se tem a possibilidade de construir o respeito e o re-
conhecimento dos povos indigenas como sujeitos.
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Sueli Melo Silva (Secretaria Estadual de Educação)
• Relações étnico-raciais no contexto escolar

Refletir sobre as relações étnico-raciais no contexto escolar é de suma importância para a implan-
tação de uma educação que preze pela qualidade e pelo reconhecimento e valorização das dife-
renças. Neste contexto os profissionais do ensino e pesquisa da História tem muito a contribuir na 
desmitificação de uma História eurocêntrica e que ainda predomina na maioria das instituições de 
ensino brasileiro. É preciso valorizar, através da prática pedagógica o ensino da História da África e 
dos africanos e a cultura negra brasileira, demonstrando a contribuição desta parcela da população 
para a formação da sociedade brasileira. Portanto, ensinar História a partir da temática das relações 
étnico-raciais é muito importante para a “construção” de identidades, que pode ser definida como 
a construção do “eu”, do “outro” e de “nós” nos diferentes contextos e espaços de convívio social, 
reconhecendo semelhanças/diferenças e mudanças/permanências. Desde 1981, os movimentos 
sociais em defesa das populações negras no Brasil reivindicavam a inclusão da temática África e 
afro-brasileiros nos currículos escolares, sendo definitivamente implantadas em 2003 através da lei 
10.639/2003, que torna obrigatório, nas instituições, de ensino tanto oficiais quanto particulares, 
o ensino da História e Cultura Afro-Brasileiras, enfatizando o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, valorizando a sua participação social, econômica e política na História do Brasil. Em 2008 
a lei 11.645 modifica a lei 10.639 e inclui o ensino de História e Cultura dos povos indígenas nos 
estabelecimentos de ensino. Fruto de demandas sociais, a lei 10.639/2003 não se resume apenas 
na exigência da inclusão de conteúdos no currículo, ela passa também por questões éticas, já que, 
uma vez que estão inseridos no sistema formal de ensino, os afro-brasileiros passam a enfrentar 
uma série de problemas envolvendo preconceitos, estereótipos e desvalorização. Assim, há a ne-
cessidade de uma maior interlocução entre os profissionais da educação e pesquisadores, para que 
as instituições de ensino estejam preparadas para lidar com todas estas questões que envolvem as 
relações étnico-raciais no cotidiano escolar. Deste modo, faz-se necessário um estreitamento das 
reflexões acerca das questões étnico-raciais entre a academia e a prática escolar, principalmente as 
que envolvem o ensino de História, desconstruindo o discurso que caracteriza o Brasil como uma 
suposta “democracia racial”, camuflando muitas vezes os problemas raciais que permeiam a socie-
dade brasileira dentre eles o ambiente escolar.

115. História e Direito
Coordenação: Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos e Andrei Koerner

 
Resumo: O simpósio pretende discutir ideias, instituições e agentes jurídicos no Brasil. Além disso, 
propõe-se a refletir sobre as metodologias empregadas na investigação histórica de temáticas liga-
das ao mundo do direito. Finalmente, dispõe-se a aprofundar o debate teórico da área, explorando 
as confluências e diferenças de tradições intelectuais e enfoques disciplinares.
Justificativa: No Brasil, os historiadores ainda investigam pouco o campo do direito, possivelmen-
te pela dificuldade de compreensão de seus ritos e corpo doutrinário e pela especificidade da sua 
documentação. Há, contudo, uma produção historiográfica que cresce em densidade e quanti-
dade explorando temas localizados na intersecção entre a história e o direito. Nesse quadro, des-
tacam-se os trabalhos que analisam as relações entre escravidão e direito, as instituições políticas 
imperiais, punições, justiça penal e prisões na Primeira República assim, como aqueles que se de-
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bruçam sobre a década de trinta, em temas como o Estado Novo, a Justiça do Trabalho e os juristas.
Os cientistas sociais têm uma tradição mais consolidada de pesquisas sobre o direito, na qual não 
são raros os estudos que adotam perspectiva histórica. Por sua vez, os juristas têm investido na 
história do direito, em franca expansão no país. Por tal razão é incontornável aos historiadores 
lançarem mão dos trabalhos produzidos pelos seus colegas antropólogos, sociólogos e cientistas 
políticos. O diálogo com historiadores já ocorre no âmbito de encontros nacionais e seminários es-
pecializados dessas áreas, e essa cooperação interdisciplinar tem sido bastante positiva. O simpósio 
estimulará a ampliação desse diálogo dos historiadores com disciplinas vizinhas e, igualmente, a 
participação de cientistas sociais que investiguem questões do direito.

Jonas Wilson Pegoraro (Centro de Educação Profissional Ir. Mário Cristóvão, TECPUC)
• Interromper a carreira: Antonio Álvares Lanha Peixoto e a desistência em seguir como 

ouvidor geral da comarca de Paranaguá (1723-1730)
Na inquirição feita durante a leitura de bacharel de Luis Álvares, em 10 de maio de 1666, as teste-
munhas confirmaram a limpeza de sangue de seus pais e avós, bem como que todos desenvolviam 
a atividade de lavradores, vivendo de suas fazendas. Além disso, Luis Alvares foi apresentado na 
inquirição como “bem afortunado, he bom letrado e he cazado na villa de espozende com gente 
nobre limpa sem Raza, e servio na dita vila de juiz pella ordenação”. Posteriormente, Luis Álvares se 
tornou Cavaleiro da Ordem de Cristo e Sargento-mor de Infantaria paga da Província no Minho. 
Casado com Dona Mariana Peixoto, um de seus filhos Antonio Álvares Lanhas Peixoto, formado na 
faculdade de sagrados cânones pela Universidade de Coimbra, veio a se tornar o primeiro ouvidor 
geral da comarca de Paranaguá, criada em 1723. Ao que tudo indica Luis Álvares foi o primeiro da 
família a ter ofícios na estrutura da monarquia lusa, legado que deixou para seus filhos. Porém, na 
América portuguesa Antonio Álvares Lanhas Peixoto não possuía mais a “sombra” de sua família e 
na colônia fez opções que desagradaram às comunidades as quais deveria servir, bem como o go-
vernador e capitão-general da Capitania régia de São Paulo Rodrigo Cesar de Menezes. A presente 
comunicação tem por objetivo discutir que permanecer na estrutura jurídico-administrativa da 
Coroa lusitana não era a única opção dos magistrados que se deslocaram para a América portu-
guesa, por mais que a bom desempenho nos cargos viesse a servir para a ascensão na carreira, logo 
a um maior prestígio social e ganhos econômicos. Dadas as diferentes oportunidades com as quais 
os ouvidores gerais se depararam na América, distintas também foram suas escolhas. Nesta linha, 
considera-se a importância do cargo em si (tanto para o sujeito que o ocupava como para a pró-
pria Coroa lusitana), mas também se pondera que a atuação na estrutura jurídico-administrativa 
na América era mais uma oportunidade para esses sujeitos. Assim, no intuito de promover uma 
reflexão sobre as motivações para interromper as carreiras na estrutura jurídico-administrativa, 
apresenta-se o caso do ouvidor geral da comarca de Paranaguá Antonio Álvares Lanhas Peixoto. 
Para tal foram utilizadas como fontes as mercês régias, as leituras de bacharéis, a documentação 
produzida pelos ouvidores (disponíveis pelo Projeto Resgate) e das ordens régias no período deli-
mitado.

Elaine Godoy Proatti (Unifesp)
• A formação da consciência do juiz na América Espanhola pelos pareceres do Padre Fray 

Miguel Agia
Essa proposta tem como objetivo aproximar a teologia do direito na análise da formação da cons-
ciência do juiz na América Espanhola. Para tanto, utilizaremos da obra do Padre Fray Miguel Agia 
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Tres Pareceres graves en Derecho; a Real Cédula de 24 de noviembre de 1601; e o tratado moral 
do Padre Hernan Busembaum, a partir de uma perspectiva probabilística do direito, mostrando o 
quanto essa perspectiva permitia uma flexibilização e uma relativização das leis régias, dentro de 
uma margem de interpretação dessas mesmas leis. Nosso interesse é o de apresentar como essa 
interpretação e adaptação das leis dependia, em grande medida, de um poder de arbítrio que tinha 
como fundamento a própria consciência. Dessa forma, queremos saber como e em que maneira a 
teologia moral católica influenciava essa prática de interpretação e de adaptação das leis pelos seus 
sistemas morais, principalmente a tendência conhecido como “probabilismo”.
Buscaremos evidenciar que as leis, antes de serem aplicadas e executadas, precisavam receber do 
juiz ou de quem as executava um sentido e utilidade que não eram apenas políticos ou econômi-
cos, mas subjetivos e resguardados no foro interno, na consciência de cada um. A teologia encon-
trou uma tensão quando passou a solucionar as dúvidas do direito, e é essa tensão, entre a lei e a 
consciência com seus embates subjetivos, que pretendemos apresentar. As reais cédulas, conside-
radas uma norma legal, são preceitos casuísticos, expedidos para solucionar o caso específico, sem 
pretensões de serem universais, assim, a força da concepção casuística da lei alterava a atividade 
governativa demonstrando também uma forma de adaptação jurídica.
Uma hipótese levantada é a de que a teologia moral tem mais influencia e autoridade nos luga-
res distantes em que as leis não condizem com a realidade. Isso se dá porque ela orienta como se 
deve agir e aplicar as leis para as situações concretas. Como as leis eram adaptáveis e flexíveis, não 
concordando muitas vezes com as circunstâncias específicas, segui-las poderia não ser algo justo. 
Dessa forma, quando a norma entra em conflito com a prática, a solução de como proceder não 
está na legislação e sim na teologia. Quando a lei é flexível e concede espaço para o arbítrio do juiz 
não é mais ela que define a resolução de um caso, mas o que o arbítrio do juiz e sua vontade esco-
lheram fazer. Por isso que nesse período o direito é considerado como “direito de juristas”. No final, 
depois da decisão interpretada e tomada em arbítrio, conscientemente, a sentença dada pelo juiz 
não será apenas a resolução da lei e seu cumprimento, mas incluirá nela todo o processo de refle-
xão que levou e motivou essa decisão, seja externa – a consideração com a realidade– e interna – a 
consciência e a subjetividade do intérprete.

Andrea Slemian (UNIFESP)
• Processos judiciais, cultura jurídica e dinâmica social: o caso dos litígios comerciais entre os 

séculos XVIII e XIX no Império português
Partindo da concepção de que a tradição jurídica sobre as formas processuais remonta à Idade Mé-
dia, e se prolonga com bastante vitalidade, tanto nas várias fontes de direito existentes, bem como 
na cultura jurídica dos territórios vinculados às monarquias ibéricas até pelo menos o século XVIII, 
esta comunicação pretende refletir sobre alguns aspectos de sua história em dois níveis. Primeira-
mente, propõe-se colocar em discussão como entender a doutrina jurídica processual vis-a-vis as 
formas de resoluções de litígios existentes nas sociedades corporativas em que as suas diversas pos-
sibilidades, soluções e caminhos eram responsáveis por um recorrente uso de suas instituições - ao 
contrário do que se poderia imaginar atualmente. Em segundo lugar, diante da crítica às formas de 
justiça existentes especificamente no século XVIII em nome de uma maior eficácia nos processos 
e suas instituições, perceptível no movimento ilustrado português, analisaremos alguns de suas 
materializações na proposta de reforma de alguns de seus dispositivos, tomando como exemplo o 
caso dos litígios comerciais. Isso porque esta apresentação faz-se a partir de uma análise dos Juízos 
das Conservatórias de Comércio, criado em 1756 em Lisboa, e translado para o Brasil quando da 
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vinda da Corte para o Rio de Janeiro em 1808.

Wagner Silveira Feloniuk (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Influência da Constituição de Cádiz na Constituição do Império do Brasil

A Constituição do Império do Brasil foi influenciada em diversas de suas normas pela Constituição 
Política da Monarquia Espanhola de 1812, a Constituição de Cádiz. O influxo principal sobre a 
norma foi francês, mas em função do rechaço existente à violência ocorrida durante a Revolução 
Francesa e o grande prestígio dos espanhóis pelos liberais que lideraram a Revolução do Porto, 
a Constituição espanhola também influenciou a brasileira. Propomos o trabalho com o fim de 
compreender a circunstâncias sociais, políticas e apontar as normas brasileiras relacionadas a essa 
influência. 
Dom Pedro I condenava o constitucionalismo de matriz francesa que estava sendo aplicado na 
França, na Espanha e em Portugal. Ele desejava diminuir a influência dessa geração de constituições 
que haviam fortalecido grandemente o Poder Legislativo. Apesar de anunciar isso já na abertura 
da Assembleia Constituinte em 1823, o peso de suas decisões sobre a carta a após a dissolução do 
colegiado não impediu que essas normas europeias fossem relevantes na Constituição. O monarca 
alterou sobretudo a distribuição de funções entre os poderes, diminuindo a influência do Poder 
Legislativo por meio das funções do Poder Executivo e da implantação do Poder Moderador. 
A separação de poderes e a distribuição de competências indicam a força política das posições do 
imperador, que conseguira prevalecer sobre a vontade dos constituintes em 1823. No entanto, a 
falta de uma reelaboração completa da norma abre espaço para uma análise jurídica do restante 
das disposições. O Conselho de Estado chamado por Dom Pedro I para elaborar a Constituição em 
novembro de 1823 dispôs de pouco tempo para trabalhar. Grande parte do projeto da assembleia 
dissolvida foi utilizado como base para a produção da Constituição brasileira outorgada em 1824. 
Esse projeto não utilizado formalmente, mas que foi base importante para a Constituição Imperial, 
fora montado principalmente a partir de normas estrangeiras, sobretudo a Constituição espanhola 
e a portuguesa, como atesta o principal elaborador, Antonio Ribeiro de Andrada Machado e Silva. 
A partir desse quadro de influência não planejada, é possível observar que normas de origem es-
panhola adentraram a tradição jurídica nacional, vigendo na Constituição mais longeva da história 
do Brasil. A Constituição de Cádiz teve papel relevante sobre alguns aspectos do Direito Penal e 
da regulação da família real. A principal influência, no entanto, foi sobre o poder do Estado menos 
visado por Dom Pedro. A estrutura do Poder Judiciário e até a corte de maior hierarquia, Supremo 
Tribunal de Justiça, encontram semelhanças com as normas espanholas e podem ser apreciadas 
como tendo influência da Constituição de Cádiz.

Robson Luiz de Bastos Silvestri (Colégio SESI)
• A Posse e Herança, reflexões acerca de Declarações de terras nos Campos de Guarapuava - 

Pr no século XIX
O presente trabalho se debruça em questões teóricas acerca de duas formas de aquisição de ter-
ras: a posse e herança. Modalidades de aquisição de terras e seus possíveis trâmites. Utilizando-se 
como fontes principais duas declarações de terras presentes no livro de Registro do Vigário da Vila 
de Nossa Senhora de Belém, região que corresponde atualmente a Guarapuava – Paraná. Os regis-
tros são resultados da Lei de Terras de 1850, sendo regulamentada e executada através do decreto 
1.318, de 30 de janeiro de 1854, onde obrigava ao titular o registro do seu quinhão e possibilitava 
ao mesmo o documento de proprietário da terra registrada.
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Antonio Filipe Pereira Caetano (Universidade Federal de Alagoas)
• Ações, Correspondências e Desempenho de Justiça dos Magistrados da Capitania de 

Pernambuco e suas Anexas (1789-1821)
A criação da comarca de Goiana, em 1789, localizada entre a Comarca de Pernambuco e a Comar-
ca das Alagoas encerrava a estruturação administrativa da Capitania de Pernambuco e suas anexas 
(Paraíba, Ceará e Rio Grande). A partir daquele momento, abria-se um novo canal de comunica-
ção política e jurídica com o Conselho Ultramarino, o Desembargo do Paço e o próprio monarca 
lusitano (nesse caso, a rainha D. Maria I). A presente comunicação visa analisar o panorama de 
atuação dos magistrados (especialmente os ouvidores), entre os anos 1789 e 1821, através da do-
cumentação do Arquivo Histórico Ultramarino, buscando entender as principais pautas, as mais 
importantes incursões e a existência (ou não) da complexificação da malha judicial na capitania.

Adriana Gomes (SEEDUC/RJ)
• A Escola de Recife e o culturalismo no pensamento jurídico brasileiro no oitocentos

A cidade de Recife foi um importante centro da vida intelectual do país por conta da Faculdade 
de Direito instituída em Pernambuco, um grande centro de comércio agrário na esfera nacional e 
internacional no século XIX. 
A Faculdade de Direito do Recife foi a propulsora na criação de um movimento intelectual ocorri-
do no país no oitocentos - culturalismo - que contribuiu para a formação do pensamento jurídico 
brasileiro no período. A proposta do movimento era trazer, de fato, a sociedade brasileira para o 
âmago das discussões, sob a argumentação de que o Direito seria um fenômeno real e cultural. Sob 
a liderança de Tobias Barreto, o culturalismo surgiu como uma reação ao pensamento positivista 
predominante na época, por considerar o homem um produto do processo cultural em negação 
ao processo natural preconizado pelos positivistas. Assim, a cultura tratar-se-ia de um elemento 
imprescindível na viabilização do acesso a valores que a ciência não seria capaz de compreender 
por si mesma. Dessa forma, se afastaria do determinismo social imposto pelos seguidores de Au-
guste Comte.

Leonardo Poltozi Maia (Universidade Federal de Santa Maria)
• O Direito e a Política: Os bacharéis em Direito no cenário político sul-rio-grandenses do 

Século XIX (1850-1870) Pelotas e Alegrete.
O presente estudo visa averiguar, através de uma “História Social do Direito”, como o bacharel em 
Direito valorizou-se, no que tange as funções burocráticas políticas sul-rio-grandenses da segunda 
metade do século XIX (1850-1870) nas cidades de Pelotas e Alegrete, este período a qual provocou 
profundas mudanças econômicas, culturais e sociais diversas e, no âmbito jurídico não foi diferen-
te, o qual o historiador Eric Hobsbawm denomina de “o longo século XIX”. O norte deste estudo 
é a seleção de alguns sul-rio-grandenses bacharéis em Direito formados na Faculdade de Direito 
de São Paulo, onde estes, depois formados, regressaram a província de São Pedro e exerceram car-
gos jurídicos e posteriormente políticos. Buscamos perceber a formação em Direito e atuação em 
funções judiciárias, de modo que estas serviam como futura influencia na ocupação de cargos po-
líticos por estes jovens bacharéis, já que dentre as funções dos recém-formados, a política era um 
rumo quase sempre vantajoso. José Murilo de Carvalho (1980) afirma que o mais difícil era entrar 
no cenário político, no entanto: “um diploma de estudos superiores, especialmente em direito, era 
quase sine qua non para os que entendessem chegar até os postos mais altos.” (p. 96, 1980). Nesse 
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sentido, o diploma servia muitas vezes como uma ponte para a entrada no cenário político no sé-
culo XIX. A prática jurídica aparece como uma ferramenta para estruturar e manter o poder estatal 
imperial no que tange suas bases administrativas. O bacharel em Direito, como agente que desen-
volve as funções jurídicas, acaba por ter uma valorização neste cenário e a formação em Direito vai 
se tornando essencial para entrar na carreira política. Diante disso, estamos trabalhando a relação 
dos rio-grandenses no cenário jurídico/político na segunda metade do século XIX (1850-1870), no 
que tange as relações dos bacharéis recém-formados e suas funções naquele cenário.

Thaís Abrantes Tessarotto (OAB)
• Crimes políticos na primeira república brasileira: uma leitura por dentro da história.

O presente trabalho realiza um estudo sobre o Poder Judiciário com enfoque na competência do 
Supremo Tribunal Federal no referente aos crimes políticos no contexto da Primeira República. 
Para tanto, faz uma leitura da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil e da legisla-
ção penal então vigente. Tem por motivação identificar os crimes políticos na Primeira República, 
matéria afeta à competência da Suprema Corte. Os objetivos específicos são: analisar as relações 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no contexto histórico da Primeira República, preten-
de ainda estudar a atuação do Supremo Tribunal Federal no combate aos crimes políticos. Nesse 
sentido, a pesquisa é desenvolvida sob a perspectiva histórica porque permitirá analisar os crimes 
políticos no contexto da Primeira República no Brasil instituída em 15 de novembro de 1889 com 
os governos militares e civis. A escolha metodológica apoia-se nos informes do site oficial da Câ-
mara dos Deputados http://www2.camara.leg.br/ para o acesso a Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891, o Decreto n. 847, de 11 de outubro de 1890 
(Código Penal) e o Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1891. Foi realizada uma pesquisa biblio-
gráfica de autores da Ciência Política e História que contribuem com a discussão Andrei Koerner 
(1998), Boris Fousto (1995), Cristina Buarque de Hollanda (2009), José Murilo de Carvalho (2002), 
Walter Costa Porto (2002). Em síntese, qual o alcance e extensão dessas condições de possibilidade 
de exercício de poder da organização do Judiciário Federal? Quais as implicações da competência 
do Judiciário Federal?

Leonardo Seiichi Sasada Sato (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• O Judiciário Federal na Primeira República: A instituição no pensamento político

O presente trabalho apresenta o tema geral de investigação no contexto de pesquisa de doutora-
mento em Ciência Política no IESP-UERJ. O objeto é formado pelo Supremo Tribunal Federal, corte 
instituída pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, e que remete à Jus-
tiça Federal. Juntas, as instituições inaugurariam o controle judicial de constitucionalidade de leis e 
atos no país, o que no regime anterior era exercido em sede administrativa, fosse pelo Conselho de 
Estado, fosse pelo Poder Moderador. 
Desde a Constituinte de 1890-1891 vozes se levantavam contra o projeto de um Supremo Tribunal 
Federal, manifestações essas chamadas de “loucuras federalistas” por Agenor de Roure. A tônica 
anti-monárquica da Constituinte inflava os discursos contra quaisquer projetos centralizantes. Os 
debates atingiam até a discussão sobre o número de ministros do STF, quando alguns defendiam 
um critério representativo conforme a quantidade de estados da federação. 
O senador por Pernambuco José Higino era um dos poucos a defender a unidade do Judiciário e 
da magistratura, mas o resultado foi a dualidade tanto da magistratura quanto das leis processuais. 
Ficavam garantidos, entretanto, uma Justiça Federal e um Supremo Tribunal Federal, que juntos 
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resolveriam litígios entre estados entre si e com a União, conflitos entre juízes, e causas fundadas 
na Constituição. 
O projeto judiciarista atribuído a Rui Barbosa logo foi contestado. Em 1892 o vice-presidente Flo-
riano Peixoto decretou estado de sítio e prendeu opositores. Rui Barbosa impetrou habeas-cor-
pus, que foram negados pelo STF. Até a reforma constitucional de 1926 o período republicano foi 
marcado pela interpretação sobre a extensão dos poderes do Judiciário. Assim como em 1892, 
alegava-se que este Poder não poderia apreciar atos políticos, e se o fizesse estaria a exacerbar seus 
poderes. Alguns defendiam que a apreciação deveria ser feita pelo Congresso; outros, pelo chefe 
do Executivo; e outros ainda propunham a criação de outro Poder. Havia ainda os judiciaristas: Rui 
Barbosa continuava a defender a última voz sobre a Constituição, e inclusive sobre questões polí-
ticas, à Justiça Federal e ao STF. 
Mais do que discursos jurídicos, essas concepções formavam projetos de interpretação da Consti-
tuição, o que impactava nas próprias atribuições, funções e limites do Judiciário. Essas ideias eram 
articuladas por influentes agentes, que tentavam produzir uma ampliação ou restrição das fun-
ções políticas do Judiciário. Assim, pretende-se compreender como o Judiciário federal foi disputa-
do dentro do pensamento político durante a Primeira República, e para isso propõe-se analisar a 
Constituinte, o pensamento político e os periódicos de jurisprudência do período.

Laila Maia Galvão
• Interseções entre a história do direito e a história da educação: um estudo sobre os 

reformadores da educação na década de 1920
Na década de 1920, reformas educacionais foram promovidas em diversos estados da federação. 
Tais reformas, lideradas pelos respectivos Diretores de Instrução Pública, ocorreram nos estados 
do Ceará, pelas mãos de Lourenço Filho, na Bahia, com Anísio Teixeira, em São Paulo, por Sampaio 
Dória, em Minas Gerais, por Francisco Campos, na cidade do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, 
por Fernando de Azevedo e em Pernambuco, por Carneiro Leão, apenas para citar alguns exem-
plos. 
Dos administradores mencionados acima, verifica-se que todos se formaram em Direito e assumi-
ram os postos de administração da educação nos estados ainda muito jovens. Aos poucos, foram 
assumindo para si a designação de “educadores”, fazendo da educação uma das principais áreas 
de atuação profissional. Nos anos 1930, ocupariam papeis centrais no processo de transformação 
do país. Muitos se aglomeraram no chamado Movimento da Escola Nova, que, em 1932, lançou o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova defendendo a escola única, pública, laica, obrigatória 
e gratuita.
Tendo em vista a relevância de personagens como Anísio Teixeira, Francisco Campos e Fernando de 
Azevedo na história da educação e em nossa história política, torna-se evidente a necessidade de 
melhor compreendermos suas ações no decorrer da década de 1920. Algumas indagações podem 
ser lançadas de pronto: (i) o que levou esses jovens bacharéis em Direito a assumirem, tão jovens, 
cargos administrativos no campo da educação?; (ii) quais foram os principais pontos das reformas 
educacionais por eles promovidas?; (iii) qual impacto da formação jurídica desses administradores 
nas reformas propostas? (iv) de que forma eles se reuniam para partilhar experiências e articular 
projetos políticos?; e, por fim, (v) quais diferenças e semelhanças havia entre eles?
No que diz respeito à última pergunta, ao mesmo tempo em que é fundamental identificar deno-
minadores comuns, é preciso também não obscurecer as distinções entre esses personagens. Essas 
distinções, aliás, podem se tornar ferramentas essenciais para compreender os rumos que cada um 
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seguirá da década de 1930 em diante.
Uma vez que a educação se tornou tema estratégico de intervenção da administração pública e 
que bacharéis e juristas passaram a atuar na área, inegável a importância dessas transformações 
para a história do direito. Assim, procura-se estabelecer um diálogo entre a história da educação e a 
história do direito que possa ir além da temática do ensino jurídico. Ademais, procura-se lançar um 
olhar da história do direito para um tema que normalmente é investigado no campo da história e 
da pedagogia. Talvez seja possível, assim, levantar questionamentos que não foram priorizados nas 
investigações realizadas por pesquisadores de outras áreas.

Ligia Lopes Fornazieri (Domus Projetos em História e Arquivística)
• A construção da Justiça do Trabalho: os debates jurídicos dentro e fora dos tribunais (1934-

1943)
A apresentação tem como objetivo apresentar os resultados da dissertação “Ente conflitos e deba-
tes: a construção da Justiça do Trabalho no Brasil (1934-1943)”. Tal pesquisa foi dedicada à análise 
da criação e legitimação de uma nova justiça voltada para a resolução dos conflitos entre capital 
e trabalho, através do estudo das discussões ocorridas tanto no âmbito jurídico como político em 
torno do tema, tendo como ponto principal a discussão entre Oliveira Vianna, responsável pela 
elaboração do anteprojeto de organização da Justiça do Trabalho, Waldemar Ferreira, deputado 
encarregado de dar parecer à proposta. Além disso, recorreu-se a análise de processos trabalhistas 
que transcorriam em tribunais que passavam por mudanças e dificuldades. Com isso, foi possível 
que se estabelecesse um panorama da situação do Direito do Trabalho no Brasil e dos atores envol-
vidos na definição de tal tema.

Larissa Rosa Correa (PUC-Rio)
• Embates sobre a regulamentação do trabalho no Brasil entre especialistas brasileiros e norte-

americanos durante a Guerra Fria
De acordo com os sindicalistas e especialistas do trabalho norte-americanos, o corporativismo bra-
sileiro representava um grande empecilho para o desenvolvimento das relações laborais no Brasil. 
Nesse sentido, este trabalho busca compreender como os sindicalistas norte-americanos constru-
íram uma noção bastante crítica do corporativismo brasileiro. Para compreender a visão dos nor-
te-americanos, este estudo baseia-se principalmente na atuação da AFL-CIO no Brasil, considerada 
a maior central sindical norte-americana. De outro lado, o estudo analisa a visão de importantes 
juristas e especialistas brasileiros de destaque na área do direito trabalhista e suas ideias sobre o 
funcionamento do corporativismo brasileiro. Dessa forma, este estudo procura contribuir para os 
debates historiográficos que questionam os aspectos monolíticos e estereotipados do corporativis-
mo brasileiro, chamando a atenção para a importância dos diferentes contextos históricos.

Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos (CPDOC-FGV)
• Juristas e corporativismo no Brasil pós-1930

A comunicação enquadra-se numa reflexão mais ampla que examina a existência e a dinâmica do 
fenômeno “corporativismo de classe média”. Tal fenômeno, desenvolvido a partir da Revolução 
de 1930, implica-se com processos históricos coetâneos, como a implementação do sistema cor-
porativo e o alargamento do campo de atuação do Estado brasileiro. A mesma démarche estatal 
que estabeleceu o corporativismo para o capital e o trabalho incluiu as profissões de classe mé-
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dia, referidas na terminologia oficial das estatísticas e leis como profissões liberais. A comunicação 
analisará o primeiro ato da formação do corporativismo de classe média, a criação da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Aline Magna Cardoso Barroso Lima
• A História da Profissionalização da Advocacia Pública no Brasil - Sentidos, Mudanças e 

Relação com o Estado.
A história do movimento de profissionalização dos advogados no Brasil (iniciada em 1843 com 
a fundação do IOAB) evidencia uma polarização entre a atuação política dos bacharéis junto ao 
Estado e a ênfase da corporação num discurso técnico despolitizado, desde sua origem até hoje. 
Em contraste com outros movimentos de profissionalização no Brasil com profissionais de compe-
tência mais técnica como os engenheiros, v.g., os advogados constituem-se o grupo mais “político”. 
Portanto, são estas especificidades históricas do movimento de profissionalização dos advogados 
no Brasil que explicam a estreita cooperação entre a OAB e o Estado, pois uma parte importante 
do funcionalismo público veio a ser composta por profissionais com formação em Direito e com 
um amplo controle das regras de recrutamento para sua admissão. 
Em 1988, os advogados brasileiros conseguiram não só a inserção na Constituição Federal da OAB 
como instituição indispensável ao Estado Democrático, como também liberaram a função dos 
advogados públicos (Procuradores de Estado) do peso das relações pessoais com o poder político 
para acesso aos cargos, inserindo-a no contexto da função pública de acesso meritocrático com 
garantia de estabilidade. A ideia de profissionalização da carreira do advogado público em 1988 
perpassava pelo reconhecimento da profissão que se organizou institucionalmente no âmbito do 
Poder Executivo, com o controle de acesso à carreira pela seleção meritocrática dos pares e com 
poderes de autorregulação. Anos após a consolidação da profissionalização das carreiras do advo-
gado brasileiro, há uma crescente movimentação dos Procuradores por mudanças na Constituição 
que garantam também uma absoluta autonomia administrativa, financeira e política com relação 
ao Poder Executivo – essa nova ideia de profissionalização contrapõe-se ao aspecto político que 
permeou a relação da advocacia com o Estado desde o período imperial brasileiro. 
A defesa do sentido de “profissionalização” com base na definição das profissões como ocupações 
plenamente autônomas com relação Estado está adstrita a determinados contextos históricos de 
desenvolvimento das profissões. No peculiar modelo brasileiro de profissionalização da advocacia 
há que se ressaltar uma variante histórica particular do papel do Estado, que se põe agora sob o 
questionamento. Esta transformação histórica do sentido da profissionalização é o objeto deste 
trabalho. A proposta atual dos procuradores altera substancialmente a relação mantida pela pro-
fissão de advogado e o Estado brasileiro desde o império, sendo preciso descortinar qual a lógica 
subjacente a esta mudança drástica de posição.

Nathália Boni Cadore (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS)
• Interseccionalidade e perspectivas feministas para o direito no Brasil contemporâneo: uma 

análise a partir da trajetória da ONG Themis de Porto Alegre (1993 - 2013)
Este trabalho consiste em uma investigação inicial a respeito de alguns debates teóricos em torno 
do conceito de interseccionalidade e das principais formas como as categorias raça, classe e gênero 
foram interpretadas e articuladas - ou não - por setores dos feminismos no Brasil durante a década 
de 1990, particularmente no que diz respeito à estratégias de elaboração de perspectivas feministas 
no campo do direito. O objetivo é analisar as possibilidades e limites de construção de perspectivas 
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que enfatizam a interseccionalidade em esforços de construir interpretações feministas em proces-
sos judiciais, principalmente no que concerne à elaboração de teorias e à defesa dos direitos das 
mulheres associados com a noção de direitos humanos. Assim, a partir da questão do conceito de 
igualdade para os feminismos, em suas tensões entre igualdade “formal” no âmbito jurídico-legal 
e a produção de diferenças e desigualdades sociais, buscarei analisar tentativas feministas no pro-
cesso de solucionar essas contradições e questionar a forma como se explicam e se estabelecem as 
opressões para diferentes sujeitos dos feminismos. Isso será realizado com o estudo das ações da 
ONG Themis, fundada em Porto Alegre em 1993, e que tem atuado, entre outras aspectos, no tra-
balho de assessoria jurídica feminista para mulheres. Dessa maneira, esta reflexão busca elementos 
para compreender aspectos da história dos feminismos no Brasil contemporâneo, especialmente 
durante o período de redemocratização e a partir da análise da experiência dessa organização.
Essa problemática será relacionada com uma pesquisa mais ampla, referente ao meu projeto de 
dissertação de mestrado, na qual busco compreender aspectos da trajetória da Organização Não 
Governamental (ONG) Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero e algumas de suas estra-
tégias de atuação no campo jurídico e social que visam ampliar as condições de acesso à justiça 
por mulheres, sendo interpretadas a partir de dois eixos: a) o desenvolvimento de teorias sobre 
direitos humanos e sobre direitos das mulheres enquanto direitos humanos, e suas relações com as 
questões de gênero e com a história dos feminismos no Brasil; b) as particularidades históricas da 
atuação de setores do movimento feminista no período da redemocratização do país.

Rayane Helena Araújo Mendes de Carvalho (Universidade Federal de Goiás)
• Entre a assistência e a educação: a construção de um espaço de discussão acerca da infância 

no Brasil (1988-2000)
Pensar a história da infância no Brasil requer pensá-la também, dentre tantos outros enfoques e 
perspectivas possíveis, através das formas e dos mecanismos jurídicos e políticos que tornaram 
possíveis o seu processo de judicialização. De modo que, durante o século XX, a infância foi tratada 
dentro do ordenamento jurídico-político do Brasil entre duas situações, que apesar de serem e de 
atuarem de maneira complementar, traziam enfoques diferentes tanto para a questão da infância, 
como para a situação da criança. Assim, enquanto problema a ser tratado dentro do ordenamento 
jurídico-político brasileiro, a infância se esgueirou ora em terreno assistencialista, ora no terreno 
da educação. Contudo, é a partir do campo da educação, por meio de normas e de dispositivos 
legais do final do século XX, que a infância conseguiu adquirir contornos próprios e ganhou proje-
ção independente dentro do cenário nacional. Criando, assim, um espaço de discussão acerca de 
questões que são inerentes a infância, possibilitando que fossem estabelecidas medidas legais para 
ampará-la, para normatizá-la, para institucionalizá-la e judicializá-la. Dessa forma, nosso objetivo 
se centra em pensar sobre e em analisar esse processo de judicialização da infância no Brasil a fim 
de termos uma melhor compreensão acerca da história da infância no Brasil.

Alfredo De Jesus Dal Molin Flores (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Gustavo 
Castagna Machado
• O “espaço jurídico” como conceito heurístico alternativo em pesquisas de História do direito: 

um diálogo com a metodologia da antropologia jurídica
No presente artigo temos por objetivo analisar as possibilidades do conceito de “espaço jurídico” 
como um conceito heurístico alternativo em pesquisas de história do Direito, como vem sendo 
proposto na academia europeia, tendo como um de seus mais notáveis apoiadores o historiador 
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do direito Thomas Duve. A pergunta que buscamos responder no presente artigo é a seguinte: em 
que consiste o proposto conceito heurístico de “espaço jurídico” e como poderia ser proposta a sua 
aplicação em pesquisas em história do direito?
Para tanto, utiliza-se como obra de referência o livro “Spatializing Law: an Anthropological Geogra-
phy of Law in Society”, organizado por Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann 
e Anne Griffiths, os dois primeiros do Instituto Max Planck de Antropologia Social, da Alemanha, 
e a terceira da Universidade de Edimburgo, da Escócia. Os organizadores, assim como os autores 
dos capítulos do livro, pretendem contribuir para a crescente geografia antropológica do Direi-
to, tomando como base insights teóricos e metodológicos que têm sido desenvolvidos na teoria 
espacializante nas áreas da geografia, sociologia, antropologia e estudos jurídicos críticos (critical 
legal studies), mas colocando a complexidade jurídica no centro do palco. A noção de espaço pro-
porciona uma lente importante por meio da qual se pode enxergar o Direito, na medida em que 
ela fornece tanto um cenário situado, físico, como um universo mais intangível, no qual podem ser 
localizadas as diferentes maneiras em que as relações sociais são criadas e reguladas com diferentes 
efeitos.
Esse tipo de investigação é fundamental, pois no pensamento e na prática jurídica estão contidas 
uma série de representações ou “geografias” dos espaços da vida política, social e econômica. Por 
outro lado, o Direito é uma forma fundamental de construção, organização e legitimação de espa-
ços, lugares e fronteiras. O Direito é fundamental porque não só serve para produzir o espaço, mas, 
ainda, é formado por um contexto sócioespacial, pois, ao lutar para dar sentido à complexidade 
e ambiguidade da vida social, agentes jurídicos – sejam juízes, professores de Direito, servidores 
públicos ou pessoas comuns – representam e avaliam o espaço de várias maneiras. Assim, a repre-
sentação jurídica do espaço deve ser vista como constituída por – e constitutiva de – complexas 
visões da vida social e política de acordo com o Direito, com peso normativo e, muitas vezes, com-
petidoras entre si.
Com o objetivo de responder à pergunta formulada, o presente trabalho será subdividido, bus-
cando tratar, ainda que de forma sintética, de problemas relacionados ao “espaço” que facilitem a 
compreensão da discussão que se busca abordar aqui.

Andrei Koerner (Unicamp)
• A Análise política do Pensamento Jurídico e a pesquisa sobre os tribunais

A comunicação apresenta as mudanças no quadro conceitual, os resultados e os propósitos de 
uma série de pesquisas, realizadas nos últimos anos, sobre o pensamento constitucional brasileiro, 
em particular sobre a maneira pela qual a função judicial foi instituída e refletida na ordem polí-
tica republicana brasileira ao longo do período amplo de 1920-1988. Apresenta-se inicialmente 
a trajetória de pesquisas, que partiram de uma análise crítica da bibliografia de ciência política e 
histórica do direito no Brasil, e levaram de uma proposta de análises sobre temas específicos para 
a adoção da racionalidade governamental formulada por Foucault, como quadro geral de análise. 
Em seguida, apresenta-se o marco teórico atual da pesquisa em dois níveis, o do pensamento jurí-
dico e das instituições judiciais. Enfim, apresentam-se os resultados dos trabalhos mais recentes e 
perspectivas para a pesquisa futura.

Carlos Victor Nascimento dos Santos (Universidade de Brasília)
• A colegialidade nos tribunais brasileiros: entre a história das instituições e a circulação da 

ideias
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O objetivo da presente pesquisa é o de compreender como os livros de Direito se referem à catego-
ria jurídica da colegialidade. Para tanto, realizei uma arqueologia conceitual da categoria jurídica da 
colegialidade (FOUCAULT, 1999). A pesquisa foi iniciada por meio de consulta a diferentes fontes 
(GIL: 49-50), onde foi obtida parte dos trabalhos mais recentemente desenvolvidos sobre o tema. 
Posteriormente, recorri aos autores citados nestes trabalhos como fundamento do argumento de-
senvolvido em relação ao tema pesquisado, o que permitiu: (i) o alcance do autor citado como re-
ferência aos trabalhos mais recentes; (ii) o diálogo estabelecido entre este autor e outros da mesma 
época, identificando, assim, uma rede de debate sobre o tema na doutrina clássica brasileira; (iii) 
os autores e sistema jurídico citados como referência ao fundamento do defendido pela doutrina 
clássica brasileira; (iv) além da identificação de três redes de debates sobre o tema (doutrina clássi-
ca brasileira, doutrina brasileira mais recente e doutrina italiana).
A arqueologia conceitual permitiu ao menos duas observações. A primeira refere-se à herança 
ibérica dos tribunais brasileiros. A organização do trabalho jurídico no Brasil teria sofrido influ-
ência direta dos tribunais portugueses, contribuindo à estruturação do Poder Judiciário brasileiro 
(HESPANHA, 1982). Apesar de a história das instituições aproximar a estruturação e organização 
do trabalho jurídico no Brasil dos tribunais ibéricos, a doutrina brasileira indica que a ideia da 
colegialidade é importada do direito italiano (MORTARA, 1906; AMARAL, 1941; PONTES DE MI-
RANDA, 1947; LIEBMAN, 1959). Isto é, diferentes movimentos foram identificados: a influência 
exercida pelos portugueses na estrutura e organização judiciária do Brasil e a importação da ideia 
da colegialidade tal como ocorria no direito italiano. 
Mapeados os movimentos acima, duas reflexões são estimuladas. A primeira está relacionada 
ao possível distanciamento entre a história das instituições e a circulação das ideias (BOURDIEU, 
2002), capaz de resultar do suposto combate à ideia de inferioridade causada pela colonização 
ibérica, estimulando que ideias sejam importadas de países mais “avançados” e tradicionais em 
relação à sua estrutura e organização judiciária (LYNCH, 2013). E a segunda, refere-se à recepção da 
ideia de colegialidade pela comunidade jurídica brasileira e a sua elevação a uma categoria cons-
titucional, devido a possíveis flexibilizações a já estabelecida “regra da colegialidade”, encaradas 
como representações das disputas ocorridas no campo jurídico pela produção do conhecimento 
(BOURDIEU, 1998).

Paulo José Cabana de Queiroz Andrade (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro)
• Conhecimento da dogmática jurídica uma premissa metodológica para a interpretação do 

texto jurídico
O contato entre Direito e História, que geralmente acontecia apenas no âmbito da História do Di-
reito, assume cada vez mais uma feição centrada na dimensão histórica do fato jurídico, pelo viés 
de suas fontes. Para exercer suas investigações, historiadores se debruçam sobre textos jurídicos, 
como por exemplo, autos de processos. Como realidade humana informada pela busca da justiça, 
o Direito desenvolve uma linguagem própria para desempenhar essa função. Essa linguagem, por 
sua vez, é construída a partir de um pensamento dogmático, que se decompõe nas categorias da 
lei, da jusriprudência e da doutrina jurídica. Neste trabalho, defende-se que os historiadores devem 
adotar como premissa metodológica o conhecimento dessas categorias para uma adequada inter-
pretação histórico-jurídica das fontes que pretendam estudar. Para tanto, fornecem-se um emba-
samento teórico sintético sobre a dogmática jurídica e o estudo de um caso hipotético onde a falta 
de conhecimento dessa especificidade do Direito pode levar a uma interpretação reducionista do 
fato histórico investigado nos autos de um processo criminal.
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Márlio Aguiar (UFSC)
• Diferentes percepções de objeto na historiografia romanística: a questão “Estoicismo e Direito 

Romano” nos romanistas do século XX
O Direito Romano constituiu uma experiência histórica de quase mil anos, marcada nas fontes da 
República e do Império Romano antigo que chegaram até nós, como, por exemplo, as Institutiones 
do jurisconsulto Gaio e o compilado Digesto do Imperador Justiniano. Durante a história insti-
tucional e intelectual romana, o fenômeno jurídico teve contato com outro peculiar ao mundo 
antigo: a filosofia, destacando-se no mundo romano a importância do estoicismo, sobretudo no 
período compreendido entre II a.C. e o século III da era cristã. Nos estudos da Romanística a partir 
do século XIX sempre foi destacado um lugar, ora menor, ora maior, para a análise da presença, 
contato e conexão entre a filosofia estoica dos aristocratas romanos e as formas jurídicas desen-
volvidas por seus jurisconsultos, magistrados e imperadores. Diante dessa questão, inúmeros estu-
diosos e romanistas se pronunciaram, fosse para negar, fosse para afirmar uma presença implícita 
ou explícita das teorias éticas, físicas e lógicas do estoicismo na pena de juristas romanos antigos 
como Gaio, Ulpiano e Marciano. O presente artigo tem por objetivo debruçar-se sobre a historio-
grafia romanística produzida em seu entorno no século XX, a partir do seguinte problema: quais 
as convicções ou tendências teóricas que moveram a análise histórica dos romanistas? Trataremos 
de analisar um quadro de posicionamentos específicos de diferentes estudiosos – especialmente 
historiadores, romanistas e classicistas do século XX ou contemporâneos, tais como Marcia Colish, 
Alexandre Augusto de Castro Correia, Fritz Schulz e Salvatore Riccobono – a respeito da questão 
“o Estoicismo e o Direito Romano”, indicando criticamente de que modo o problema foi tratado 
do ponto de vista teórico e metodológico por autores nacionais e estrangeiros. Essa análise se torna 
relevante não apenas pela permanência do tema – estoicismo e direito romano – na literatura da 
romanística contemporânea e a influência dos autores mencionados, mas também pela necessida-
de de avaliação e de crítica dos pressupostos teóricos e metodológicos que guiam a atividade do 
romanista para além das abordagens do último século.

Fábio Bacila Sahd (Faculdades Ponta Grossa)
• Aspectos demográficos e étnicos das políticas urbanas israelenses para Jerusalém Oriental 

após Oslo. Segregando por meio de estradas, muros, áreas verdes e colônias.
Desde os primórdios da ocupação da Faixa de Gaza e da Cisjordânia por Israel em 1967, diferentes 
organizações internacionais produziram relatórios sobre a situação dos direitos humanos nesses 
“Territórios Palestinos Ocupados” (TPO). Dentre a ampla gama de aspectos abordados, a partir dos 
acordos de Oslo (firmados em 1993 e 1995) atenção especial recaiu sobre o processo de planeja-
mento territorial e urbano em Jerusalém Oriental, anexada formalmente a Israel, e nas “áreas C” da 
Cisjordânia. Desde então, tem sido travado um politizado debate sobre a natureza dessa adminis-
tração, com alguns autores e relatórios partindo da segregação populacional baseada na etnicidade 
para aproximar a experiência palestino-israelense da África do Sul do apartheid. Dois relatórios, um 
da Human Rights Watch de 2010 e outro do relator especial da ONU, Richard Falk, de 2014, falam 
em limpeza étnica. Buscando uma maior precisão conceitual, as considerações desses documentos 
e de outros produzidos por diferentes organizações, governamentais e não governamentais, são 
contrapostas à bibliografia específica, destacando-se as considerações de Oren Yiftachel e Scott 
A. Bollens. Haja vista a amplitude da massa documental disponível e o caráter relativamente in-
cipiente da presente pesquisa, limitar-nos-emos aqui a uma análise dos relatórios julgados mais 
relevantes e a constatações gerais, que serão retomadas e aprofundadas em publicações vindouras. 
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A principal questão presentemente colocada é: Em que medida os relatórios sobre planejamento 
territorial e violações de direitos humanos nos TPO e Jerusalém produzidos por diferentes institui-
ções (desde a ONU até ONGs israelenses) podem contribuir para o debate sobre as convergências 
e divergências entre a ocupação israelense e o regime de apartheid na África do Sul ou para analo-
gias com as limpezas étnicas executadas nos Balcãs? O presente texto é o primeiro resultado parcial 
de uma pesquisa iniciada em meados de 2014.

116. Sociedade, Trabalho e Política em Áreas de Fronteira
Coordenação: César Augusto Martins de Souza, Cesar Augusto Barcellos Guazzelli

Resumo: ste simpósio temático está aberto a trabalhos de pesquisa que abordem historicamen-
te diferentes áreas de fronteira do Brasil com os demais países da América do Sul, enfatizando 
questões como ocupação, povoamento, migração e circulação de bens e de experiências políticas, 
culturais, assim como os universos simbólicos de relações sociais, imaginários e representações 
espaciais. O recorte cronológico adotado é bastante amplo e contempla desde os estudos sobre 
a construção das fronteiras no final do período colonial, passando pelos litígios em áreas frontei-
riças durante os processos de independência e formação dos Estados nacionais americanos e as 
disputas de limites no mundo mais contemporâneo da passagem do século XIX ao XX, além de 
questões atuais relativas aos problemas de circulação de pessoas enfocadas pela ótica da história 
do tempo presente. Com isso, procura-se dar conta do debate sobre o tema das sociedades em 
áreas de fronteira em diferentes temporalidades e espacialidades, incorporando, inclusive, o tema 
muito atual dos conflitos envolvendo comunidades indígenas estabelecidas em áreas limítrofes de 
estados nacionais.
Justificativa: O tema da fronteira é um tema absolutamente intrínseco à construção histórica de 
praticamente todos os países americanos ocupando um lugar relevante na produção historiográ-
fica com algumas obras referenciais que continuam sendo produzidas ate o presente. Tanto a par-
tir dos enfoques tradicionais econômicos e políticos, quanto nos enfoques mais contemporâneos 
dando ênfase aos aspectos culturais e aos trânsitos e circulação de pessoas, os estudos históricos 
sobre fronteira vem tratando das questões da ocupação dos espaços, as interações culturais entre 
diferentes populações, as transformações demográficas e o avanço de frentes econômicas. As áre-
as limítrofes que compõem a bacia amazônica e aquelas da bacia platina possibilitam um amplo 
leque de estudos sobre as conexões sócio-culturais entre os diferentes países fronteiriços, campo 
ainda pouco explorado pela investigação histórica, principalmente no caso das fronteiras amazô-
nicas. Desse modo, este simpósio se propõe a ser um espaço de diálogo entre pesquisadores que 
discutem, a partir de diferentes perspectivas de temporalidades, e realidades espaciais, as socieda-
des em áreas de fronteira. O simpósio justifica-se não somente pela relevância histórica do tema da 
construção das fronteiras americanas, sempre inconcluso, como também pelo interesse renovado 
na temática das fronteiras, vistas nas últimas décadas por prismas histórico-antropológicos que en-
fatizam os problemas da interculturalidade e dos trânsitos populacionais nas áreas limítrofes entre 
diferentes estados nacionais, assim como nas áreas de fronteiras com as nações indígenas, questões 
absolutamente atuais para a maior parte dos países americanos.

César Augusto Martins de Souza (Universidade Federal do Pará)
• A estrada do pacífico: integração, desenvolvimento e meio ambiente
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As estradas, pontes e ferrovias, desde o século XIX, no período denominado por Hobsbawm, de 
“Era dos Impérios” , buscava possibilitar a circulação de pessoas, mercadorias, conhecimentos e 
projetos pautados na ideologia de um necessário progresso e desenvolvimento que buscava tam-
bém afirmar a presença dos grandes países imperialistas em todo o mundo. Assim, a construção da 
estrada Transoceânica, inaugurada em 2010, para interligar o Brasil ao Peru, trouxe novas perspec-
tivas de desenvolvimento econômico para as regiões da área de influência, mas também preocupa-
ções de alguns setores com possíveis impactos socioambientais. A partir de vídeos de reportagens 
de emissoras de televisão do Peru e Brasil, jornais e revistas, bem como em entrevistas e observação 
em pesquisa de campo, fica evidenciado que a estrada possibilitou muitas perspectivas de diversi-
ficação e ampliação de atividades econômicas entre o Brasil e o Peru, mas também preocupações 
de moradores e populações tradicionais com os impactos socioambientais a médio e longo prazos 
que poderiam acarretar sérios problemas às suas condições de vida. Nesse sentido, a rodovia In-
teroceânica, que se inicia na fronteira do Brasil com o Peru, em Assis Brasil-AC e possui dois eixos 
no Peru, interligando com dois portos, permite um acesso econômico aos mercados asiáticos, para 
exportação de produtos da região industrial de São Paulo e a soja de Mato Grosso, mas, ao mesmo 
tempo, pode levar a impactos definitivos em sítios arqueológicos, na fauna e flora amazônicos e no 
cotidiano das cidades atravessadas por esta megaobra.

Vitale Joanoni Neto (UFMT)
• Considerações sobre o discurso histórico, a fronteira e a integração nacional

Este trabalho pretende analisar os diferentes discursos históricos encontrados, acerca do Oeste 
brasileiro. Inicialmente apresentado na documentação do século XVII como espaço vazio e torna-
do território do Império Luso, portanto, fronteira com as possessões do império espanhol. Poste-
riormente, no século XIX, visto como sertão, pensado em oposição à civilização, tal como foram 
nominadas as ocupações urbanas do litoral brasileiro, o que norteou as ações do Estado sobre esse 
território. Novamente visto como fronteira no século XX e objeto de diferentes ações por parte do 
Estado Nacional republicano, com destaque para a Marcha para o Oeste varguista e para as políti-
cas de Integração Nacional impostas pelos governos militares.

Carlo Maurizio Romani (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• A exploração de Desmond Holdridge à zona fronteiriça de Roraima e o índio do “mundo 

perdido” entre ciência e romance.
A região de fronteira entre os atuais Estados de Roraima com a Guiana e a Venezuela foi palco 
de diferentes disputas limítrofes solucionadas somente no início do século XX. Um dos motivos 
para o acirramento do conflito diplomático entre o Brasil e o Reino Unido na década de 1840 foi 
a acusação feita pelo governo britânico ao brasileiro de escravização de indígenas Makushis e Wa-
pishanas na região de Pirara, atualmente pertencente à Guiana. Desde então uma série de expedi-
ções científicas e outras nem tanto assim, encabeçadas por geógrafos, engenheiros, naturalistas, ou 
simplesmente exploradores, percorreu essas terras fronteiriças do alto Rio Branco, para descrever 
o território, a fauna, a flora e, também, suas populações nativas. Nesta comunicação enfocaremos 
as expedições científicas lideradas pelo explorador Desmond Holdridge, que esteve a serviço do 
Brooklyn Museum entre os anos de 1930 e 1932. Holdridge, um aventureiro norte-americano que 
já havia explorado anteriormente o Ártico e o Caribe em busca de material para suas narrativas de 
romance etnográfico, alcançou o norte de Roraima em duas oportunidades subindo o rio Branco 
entre os anos de 1930 e 1932. Além dos relatórios da viagem publicados na American Geographical 



1760

Review, Holdridge escreveu uma extensa obra literária em que produziu uma representação ide-
alizada desse indígena amazônico em suas fronteiras mais interiores (o que ele chama de mundo 
perdido). Um índio prestes a ser submetido, como o foram seus antecessores, ao contato preda-
tório com o homem “civilizado”. Seu primeiro livro sobre o Brasil, Pindorama jungle to you (1933), 
funcionou como uma divulgação do caráter exótico da sociedade brasileira aos olhos estrangeiros. 
Mas, é o tema da superioridade moral desse índio naif, quando em contato com homens ociden-
tais e exploradores sem caráter, que aparece no caso do protagonista de Death of a commom man 
(1940), também transposto para o cinema com o título de End of River (1947). Abordaremos nesta 
comunicação a construção dessa dupla narrativa (literária e cinematográfica) sobre a positividade 
da moral indígena na literatura e no cinema nesses meados do século XX. Comparando esse ro-
mance aos outros romances de Holdridge ambientados na Guiana, trabalharemos com a hipótese 
da permanência do antigo discurso anglo-saxão, desde a época do conflito limítrofe de Pirara, da 
proteção ao índio sul-americano perseguido por uma civilização ibérica escravista e desumanizada.

André José Santos Pompeu
• Monções amazônicas: avanço e ocupação da fronteira ocidental amazônica (Segunda 

metade do Séc. XVII)
Tendo em vista as ações afirmativas por parte de D. Pedro II que objetivavam integrar o comércio 
do antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará ao circuito Atlântico do comércio português, o pre-
sente trabalho versa sobre o avanço e a ocupação do território que compreende a fronteira “oci-
dental” da Amazônia. Território que se abria não só como fronteira espacial com os domínios da 
coroa de Castela na América do Sul, mas como fronteira econômica, pois, é nestes “sertões” que se 
encontram as “drogas” que deveriam ser comercializadas com a Europa e os índios que deveriam 
ser apresados para servir de mão de obra para a colonização.
O avanço sobre esta nova fronteira no ocidente amazônico é feita através de tropas periódicas, 
quase monções, que devem ser organizadas para suprir todas as demandas da ocupação, como co-
leta das “drogas do sertão”, descobrimento de reservas de pedras preciosas, descimento de índios 
e serviço de mensagens entre as missões religiosas distantes e a capital do Estado. Estas monções 
amazônicas vão estar em contato permanente não só com os indígenas da fronteira, mas também 
com os outros europeus interessados em colonizar a região – no caso do presente trabalho, os 
espanhóis – o que vai trazer a tona possibilidades e conjecturas sobre as relações que colonos e 
missionários adquiriam nos rincões mais distantes do sertão amazônico.

Bruno Pereira de Lima Aranha (Colégio Espírito Santo)
• Misiones ante o avanço brasileiro: a fronteira Brasil-Argentina na visão de Juan Bautista 

Ambrosetti (1891-1893)
O presente trabalho consiste numa proposta de análise de relatos realizados pelo viajante argen-
tino Juan Bautista Ambrosetti que, partindo de Buenos Aires se dirigiu a Misiones, fronteira no 
nordeste argentino, e publicou textos sobre a região na última década do século XIX. A questão 
do avanço da fronteira (um tópico comum às novas nações americanas do século XIX) se fez pre-
sente no debate intelectual e político argentino. O fato de Misiones ser uma região de fronteira 
com o Brasil acabou por gerar problemas de litígio de fronteira entre os dois países. As expedições 
realizadas por Ambrosetti se passaram nas vésperas da assinatura do Tratado de Palmas (1895), 
que estabeleceu as fronteiras definitivas entre Brasil e Argentina na região, sendo que uma grande 
porção de território que a Argentina considerava como parte de Misiones, após o Tratado acabou 
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sendo incorporada ao território brasileiro. Isso acirrou o nacionalismo argentino, sendo os relatos 
do viajante um espaço para manifestações deste sentimento para com o “outro” brasileiro presente 
no outro lado da fronteira.

Edison Antonio de Souza (Universidade do Estado de Mato Grosso)
• Fronteira: natureza, economia e sociedade na amazônia mato-grossense.

O objetivo central desta comunicação é analisar as relações entre Fronteira: Natureza, Economia e 
Sociedade na Amazônia Mato-Grossense a partir da década de setenta do século XX. Pretende-se 
pensá-la, como expressão de processos econômicos e sociais conflitivos pactuados politicamente 
naquela região, procurando entendê-la não como resultado apenas da expansão territorial, mas 
também como processo, espaço de luta e conflito entre os diversos setores que disputam o con-
trole do Estado, aparelho privado de hegemonia. Entender as relações entre sociedade, economia 
e natureza nos diversos períodos históricos da região Norte de Mato Grosso a partir de uma pers-
pectiva interdisciplinar com base nas diversas áreas do conhecimento social e ambiental.

Siméia de Nazaré Lopes (Universidade Federal do Amapá)
• Comércio fluvial nos sertões do Pará: articulações e formas de controles dos circuitos 

mercantis
Desde o início da ocupação portuguesa na região do vale do Rio Amazonas, que o comércio re-
alizado na capitania do Pará se deslocava para as áreas dos sertões, onde os produtos extraídos 
eram negociados e transportados para a cidade de Belém. No porto da cidade, essas mercadorias 
abasteciam o comércio local e/ou eram exportadas para o porto de Lisboa. No início do século XIX, 
o comércio fluvial para essa área demandou um maior controle, em função das transações comer-
ciais realizadas nesse espaço. Com esse intuito, as fortalezas levantadas ao longo dos rios serviam 
de ponto de fiscalização para aferir os produtos negociados e as pessoas afeitas a esse comércio. 
Diante disso, o objetivo desse trabalho é analisar o comércio de gêneros dos sertões e os sujeitos 
envolvidos nesse circuito. Na documentação que se utilizou pode-se encontrar os Registros da 
Coletoria dos Impostos de Gurupá organizadas nos códices do Arquivo Público do Estado do Pará 
e os avulsos do Projeto Resgate (Pará e Rio Negro).

Vanderlei Vazelesk Ribeiro (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
• Comparando zonas de fronteira Amazônicas: trabalhadores rurais entre o regime civil-

militar e a ascensão neoliberal na Amazônia brasileira e peruana
Neste trabalho comparamos a atuação de organizações de trabalhadores rurais no Brasil e no Peru, 
tendo por foco seu desenrolar nas respectivas áreas amazônicas, desde a ascensão dos regimes 
civis-militares nos anos 1960 até à emergência dos regimes neoliberais no início da década de 1990. 
Discutimos sua interação com os megaprojetos desenvolvimentistas, que os respectivos regimes 
militares pensaram para a correspondente área Amazônica, a parceria que estes movimentos es-
tabeleceram com a Igreja Católica em sua vertente progressista, a partir da década de 1970 e final-
mente o momento onde se opõe a perspectivas neoliberais, desfraldando bandeiras ecológicas a 
partir dos anos 1980.
No caso brasileiro discute-se a atuação da Comissão Pastoral da Terra no Pará e seu apoio à luta 
dos posseiros contra a grilagem, e mais tarde ao Movimento dos Sem terra, bem como a luta dos 
seringueios no Amazonas e no Acre, que buscaram um caminho distinto para a reforma agrária, 
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calcada não no lote individual da terra, mas na posse coletiva da mesma.
Já no Peru, pensa-se a relação entre colonos recém-chegados e populações indígenas, como estas 
últimas se ligaram a entidades de caráter nacional e mesmo internacional, transformando sua cau-
sa de luta pela terra, numa luta em defesa do meioambiente.
Desta maneira analisaremos semelhanças e diferenças num contexto de fronteira, que ainda é mui-
to pouco avaliado, e buscaremos observar possíveis conexões entre as lutas travadas pelos diversos 
movimentos sociais em tela, sejam os sem terra e seringueiros no Brasil, sejam os Aguarunas ou 
colonos no Peru.

Vania Vaz (UNICENTRO)
• A sobreposição de frentes pioneiras no sul do estado do Pará: da expansão pastoril sertaneja 

à formação de grandes empreendimentos agrícolas
Este trabalho propõe apresentar as dinâmicas de ocupação territorial que ocorreram em alguns 
municípios ao sul do estado do Pará, onde diferentes frentes praticamente intercalaram-se durante 
o processo ocupacional. Cada uma com sua especificidade, estratégia e objetivo diferenciado na 
conquista de novos territórios, nessa área da Amazônia Brasileira.
A primeira frente chegou ainda nos anos finais do século XIX, composta por sertanejos nordesti-
nos de cultura pastoril, em sua maioria do Maranhão, os quais buscaram pastagens naturais para 
os seus rebanhos. A segunda frente chegou ao final década de 1950, formada por empresários e 
corretores de São Paulo, que atuavam no estado de Goiás. A partir de 1964 chegou ao sul do Pará 
uma terceira frente, nela várias empresas, comumente do centro sul brasileiro, formaram grandes 
empresas agropecuárias por meio de projetos financiados pelo governo federal. Essas frentes, em 
diferentes épocas, relacionaram-se com os demais grupos da região, como os indígenas Kayapós e 
religiosos franceses da Ordem Dominica em missão catequética.
Para a realização das análises das distintas frentes e de suas relações com a região, foram utilizadas 
fontes documentais e processos jurídicos, os quais propiciaram reflexões sobre as estratégias de 
ocupação praticadas pelos grupos que ali se estabeleceram. Assim, concluiu-se que nesses variados 
processos de ocupação de terras, a pecuária esteve à frente dos grupos que embrenharam se o no 
sul do Pará.

José A. Fernandes (Secretaria de Estado da Educação SC)
• A produção de erva-mate na Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND), antigo sul de 

Mato Grosso (1943 a 1965)
Trata-se aqui sobre a produção de erva-mate entre os colonos da Colônia Agrícola Nacional de 
Dourados (CAND), peça importante das políticas estadonovistas da chamada Marcha para Oes-
te do Governo Vargas. São colonos que ou se tornaram produtores ervateiros ou tiraram algum 
proveito da presença de erva-mate em seus lotes, nos levando a atentar assim para suas relações 
econômicas, mas também sociais e políticas, mostrando ainda o espaço em que eles estavam in-
seridos, uma zona de fronteira com presença econômica de erva-mate. O recorte escolhido vai de 
1943, ano de criação da CAND, até o ano de 1965, quando temos as últimas encomendas de erva-
-mate por parte da Argentina, principal compradora do produto mato-grossense.

Jéssika de Aquino Bezerra (Universidade Federal de São Paulo)
• A colônia militar do Jataí e o sistema de aldeamentos na província do Paraná (1845-1897)



1763

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a criação da colônia militar do Jataí ao norte da futura 
província do Paraná em 1851 e seu desenvolvimento após sua efetiva fundação em 1855. A criação 
desta colônia militar, em uma área até então desconhecida, teve entre seus propósitos estabelecer 
infra-estrutura para uma nova rota comercial para a província do Mato Grosso através da navega-
ção do rio Tibagi. Tal política visava integrar esta província estratégica para a proteção do territó-
rio e facilitar o envio de militares e objetos bélicos para as fronteiras com as Repúblicas vizinhas. 
Tornava-se objeto precípuo das políticas do Império o reconhecimento do território, e criação de 
núcleos de povoamento em pontos até então isolados do sertão. A região do rio Tibagi localizada 
a noroeste de Curitiba, era até este momento pouco conhecida e habitada por indígenas das et-
nias Kaigang, Kaiowás e Guarani. Desse modo, a criação da nova rota comercial e de circulação foi 
acompanhada não só pela criação de uma colônia militar para estimular o povoamento da região, 
mas também pelo aldeamento de São Pedro de Alcântara,vizinho a colônia e outros como São 
Jerônimo ao sul do rio Tibagi e o de Pirapó nas proximidades do rio Paranapanema. Na verdade 
foram previstos para região de acordo com o “Regulamento das colônias indígenas na província 
do Paraná e Mato Grosso de 1857” oito aldeamentos, contudo alguns não chegaram a ser funda-
dos. Estes núcleos deveriam desempenhar o papel de pacificar a população indígena, contendo os 
ataques e conflitos e assim estabelecendo a segurança naquela área. Nesta apresentação pretendo 
refletir a criação da colônia militar e dos aldeamentos e seus diferentes papéis dentro de um mes-
mo projeto, além de analisar suas relações de interdependencia, tensão e conflito . Pretende-se in-
vestigar como a colônia militar esteve inserida em um plano mais ambicioso, no qual a população 
indígena presente na região tornou-se preocupação central. Assim tentaremos compreender qual 
a dimensão e impacto que estes núcleos tiveram sobre a ocupação do território do norte parana-
ense e sobre a população indígena, bem como questionar a relevância que este empreendimento 
possuiu no ambito da segurança e protenção desta nova via de comunicação, e como parte de 
uma política de consolidação do território.

Carmentilla das Chagas Martins (Universidade Federal do Amapá-Unifap)
• Historicidade, cotidiano e sociabilidades fronteiriças na cidade de Oiapoque: desafios e 

possibilidades para os estudos e reflexões históricos
De maneira geral a literatura que aborda o tema das áreas de fronteiras entre países acentua que 
atualmente elas perdem parte de seu conteúdo como elemento disjuntor em favor da ampliação 
de possibilidades econômicas, financeiras, tecnológicas, infraestruturais, ambientais. Os cientis-
tas sociais costumam se concentrar na crítica ao aspecto seletivo que a abertura das fronteiras 
apresenta enquanto os antropólogos se interessam pelos significados de encontro que a fronteira 
apresenta. Contudo, os historiadores não se têm debruçado sobre questões relativas a esses novos 
significados e usos que as fronteiras internacionais oferecem na atualidade; mas argumenta-se que 
caberia a história problematizar as sociedades locais que se fixaram no entorno dessas fronteiras. 
A questão que se pretende trazer para o debate historiográfico é a seguinte: nesses lugares quais 
linhas de forças constituídas na história dos grupos sociais foram configurando sociabilidades fron-
teiriças? Argumenta-se que indivíduos singulares e coletivos no devir histórico investiram trabalho 
e conhecimento para se apropriarem desses espaços e nessa diacronia se configuraram as socia-
bilidades fronteiriças. Ou seja, não foram os significados geopolíticos nem os atuais significados 
econômicos que tecem os contextos sociais; mas sim as interações entre a diversidade de agentes 
históricos. Nesta proposta alega-se que os historiadores devem problematizar o cotidiano vivido 
como uma trama de relações tecida no campo das experiências passadas. É nesse cotidiano que 
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deve ser buscada a historicidade que se argumenta ser a mais importante linha de força a definir 
as sociabilidades fronteiriças. É uma historicidade que se expressa nas práticas sociais cotidianas 
e que desvela as estratégias imaginárias, simbólicas, retóricas, econômicas, políticas dos agentes 
fronteiriços em sua luta para manter o controle dos processos que assinalam o desenvolvimento 
social seja em escala local, seja em escala global. A análise foi desenvolvida na cidade de Oiapoque, 
localizada na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa (extremo norte da Amazônia brasileira). 
Historicamente essa cidade fronteiriça – bem como outras também situadas na mesma área – se 
constituiu a partir de processos de ocupação nos quais se interpenetram dinâmicas populacionais 
e práticas comerciais e extrativistas, sendo que essas se manifestam no cotidiano como permanên-
cias. Tais continuidades revelam que em coletividades fronteiriças a vida social se desenrola sob 
condições particulares, assim sendo este texto tem por objetivo refletir criticamente sobre algumas 
das questões até esse ponto apresentadas e com essa análise argumentar de que é a historicidade 
dos agentes que constitui as sociabilidades fronteiriças.

Carlos Eduardo Piassini (Universidade Federal de Santa Maria)
• A Guerra Grande (1839-1852) e os Brummer: Fronteira e Imigração Germânica no Rio 

Grande do Sul do séc. XIX
Uma das motivações do empreendimento imigratório envolvendo elementos germânicos duran-
te o séc. XIX na Província de Rio Grande de São Pedro foi a defesa dos territórios pertencentes 
ao Império brasileiro naquela região fronteiriça. Dessa forma, diversos imigrantes atuaram como 
combatentes diretos em conflitos que ameaçavam os limites políticos definidos naquele período 
como pertencentes à coroa brasileira na província sulina. Além disso, povoaram regiões ameaça-
das em vista da baixa densidade demográfica, as protegendo. O grupo de imigrantes germânicos 
denominado como Brummer foi contratado para engrossar as fileiras de combatentes do Império 
do Brasil na Guerra Grande (1839-1852), envolvendo Estados da Região Platina, na América do Sul, 
cujo envolvimento imperial brasileiro trazia entre uma de suas razões a proteção de seu domínio 
político sobre a província sulina. Frente ao exposto, este estudo, integrante das pesquisas em de-
senvolvimento na linha de pesquisa “Fronteira, Política e Sociedade” do Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil, contando com bol-
sa CAPES/DS, objetiva apresentar uma visão geral da participação dos Brummer na Guerra Grande, 
bem como a importância desta como promotora da migração dos mesmos e como conflito que 
envolveu questões fronteiriças e de consolidação e construção dos Estados nela envolvidos. Assim, 
destaca-se a importância da Fronteira como elemento mobilizador de migrações, sobretudo para 
a manutenção de sua extensão delimitadora de marcos políticos.

Luis Junior Costa Saraiva (UFPA)
• Impactos ambientais gerados a partir da construção da rodovia PA-458 que liga Bragança a 

praia de Ajuruteua: redefinindo fronteiras em movimento
O presente artigo busca refletir sobre os impactos gerados a partir da construção da PA-458 que 
liga a cidade de Bragança a praia de Ajuruteua a partir de alguns dos atores sociais que habitam 
localidades existentes ao longo da rodovia, mas também dos sujeitos não humanos, como os rios 
que tiveram seus cursos alterados e sua configurações modificadas. A intensão é pensar essas múl-
tiplas territorialidades que se redimensionam na relação entre atores sociais e espaços naturais, 
como rios, campos, lagos a manguezais, os quais vão sofrer profundas mudanças com a construção 
da PA-458. A rodovia PA-458 teve sua construção concluída nos anos 80 e passou a ligar a cidade 
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de Bragança, na região nordeste paraense, a praia de Ajuruteua, com uma extensão de cerca de 36 
km, passou a ter uma importância fundamental na vida dos moradores que habitam as proximida-
des da mesma. O que se pretende no presente artigo é apresentar de forma ainda bastante inicial, 
algumas reflexões sobre os impactos gerados pela construção da referida rodovia.

Domingos Sávio da Cunha Garcia (UNEMAT)
• Justiça e progresso na fronteira oeste do Brasil: a evolução do poder judiciário em Cáceres no 

século XIX. Notas de pesquisa.
Resultado parcial de uma pesquisa em andamento, o objetivo deste trabalho é discutir o desenvol-
vimento do poder judiciário na fronteira oeste do Brasil na segunda metade do século XIX, com 
foco em Vila Maria do Paraguai, depois São Luiz de Cáceres. Procura-se identificar esse desenvolvi-
mento com a evolução econômica e política do império brasileiro nesse período, e suas consequ-
ências para a então província de Mato Grosso, notadamente após a abertura da navegação do rio 
Paraguai (1856) e a Guerra do Paraguai (1864-1870). Procura-se também identificar as dificuldades 
desse desenvolvimento em suas ligações com os problemas gerais do Império, notadamente a ne-
cessidade de internalizar as instituições do Estado, como o poder judiciário, e as dificuldades em 
efetivá-las nas regiões mais afastadas do litoral e da capital imperial, no caso a sua estratégica fron-
teira oeste. Essa região de fronteiras tinha então fortes ligações econômicas com a região do Prata, 
por onde transitava quase obrigatoriamente pessoas e mercadorias em geral, no longo percurso 
entre o Rio de Janeiro e todo o litoral brasileiro com a província de Mato Grosso. A pesquisa utiliza 
como fontes documentais os relatórios de presidentes da província de Mato Grosso, a Gazeta Ofi-
cial de Mato Grosso e livros de registros do Cartório do Segundo Ofício de Cáceres, criado em 1875.

Carlos Augusto de Castro Bastos (Universidade Federal do Amapá)
• Independências e fronteira no extremo norte: a Capitania do Rio Negro e a Província de 

Maynas (1808-1823).
Os processos revolucionários em curso na América ibérica no primeiro quartel do XIX, e a partir 
dos quais emergiram os novos países independentes, não se restringiram às principais regiões ame-
ricanas. Em remotas zonas de fronteira, a grave crise política desse momento também exerceu sua 
influência, alimentando especulações e temores entre habitantes e autoridades locais. Ao mesmo 
tempo, os problemas próprios das áreas de fronteira foram redimensionados segundo o quadro 
das lutas de independência. Essas questões serão debatidas tomando como objeto a fronteira en-
tre a Capitania do Rio Negro e a Província de Maynas, na zona amazônica dos domínios ibéricos, 
enfatizando-se a circulação de informações entre as áreas portuguesa e espanhola e as expectativas 
políticas gestadas nessa região limítrofe.

Rafael Ale Rocha (Universidade do Estado do Amazonas)
•  A Institucionalização do Oficialato Indígena no Estado do Maranhão e Grão-Pará (segunda 

metade do século XVII)
Pretendemos comparar o processo de normatização, ocorrido durante a segunda metade do sé-
culo XVII, que recaiu sobre o oficialato de três instituições do Estado do Maranhão e Grão-Pará: a 
tropa regular, a tropa de ordenanças e o oficialato indígena. Intentamos mostrar que a coroa busca-
va regularizar a concessão desses postos oficiais, mas, no entanto, gerir de forma diferenciada cada 
um deles. Em relação à tropa regular, a monarquia controlava diretamente a nomeação de seus 
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oficiais através um complexo processo de seleção, que envolvia o Conselho Ultramarino e resultava 
na concessão da patente régia ao nomeado, ocorrido somente no centro político (Lisboa); o que 
afastou muitos integrantes da elite local dos quadros oficiais desse modelo de tropa. Em relação 
à tropa de ordenança, a legislação régia garantiu o monopólio dos seus postos oficiais à chamada 
nobreza local e destinou a nomeação dos cargos a uma específica instituição local de poder e pres-
tigio – as câmaras municipais. Apesar dos embates ocorridos entre as câmaras de São Luís e Belém 
e os governadores do Estado pela jurisdição de prover os oficias da tropa de ordeança, o fato é que 
os cargos eram concedidos na conquista. Contudo instâncias de controle logo foram estabelecidas, 
pois, conforme a legislação, as patentes deveriam ser registradas em um órgão burocrático local 
criado na década de 1680 (a Secretária de Governo do Estado do Maranhão e Grão-Pará) e cabia 
ao agraciado solicitar a confirmação régia da patente (a patente régia) recebida na conquista. Por 
fim, em relação ao oficialato indígena, a sugestão (que foi aceita pela coroa) era garantir aos che-
fes locais os postos de comando e prestígio (à semelhança do que ocorrera com a dita “nobreza 
local”), mas, na medida do possível, afastar esses cargos de todo e qualquer processo burocrático. 
Acreditamos que essa opção decorreu da necessidade de manter o estilo de liderança indígena 
original e, assim, garantir esses importantes aliados – o contingente indígena liderado pelos chefes 
índios – em um contexto de indefinição de fronteiras e em conjunturas de guerras na Amazônia 
e no Brasil, contra potências coloniais concorrentes (no caso, a Holanda), e no Reino (a Guerra da 
Restauração de Portugal).

Cristiano Soares Campos
• A política, os negócios e a fronteira: A atuação política e comercial de Domingos José de 

Almeida no Espaço Fronteiriço Platino (1835-1845)
O presente Trabalho contém os resultados parciais do Projeto de Mestrado “Política e Comércio: 
A Atuação de Domingos José de Almeida na Fronteira Platina (1830-1850)” que vem sendo de-
senvolvido no Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, 
pelo Mestrando Cristiano Soares Campos, orientado pelo Professor Doutor José Iran Ribeiro. Esta 
pesquisa conta com o financiamento de Bolsa FAPERGS/CAPES. Século XIX, período de eferves-
cência no Espaço Fronteiriço Platino, onde Estado Nacional está em formação, o comércio neste 
contexto acaba influenciando de forma direta as decisões tomadas ao longo do processo. O gru-
po dos charqueadores e comerciantes, e seus negócios, constituíram-se como participantes ativos 
neste período. O espaço fronteiriço caracterizava-se pela entrada e saída de pessoas, mercadorias 
e também de livros e ideias, favorecendo a formação de uma mentalidade ou cultura resultante 
da divulgação, propagação e frutificação de pensamentos oriundos das universidades europeias – 
como as de Coimbra e Salamanca -, e também das universidades, faculdades, colégios, seminários 
no continente americano. A fronteira no século XIX, sobre a qual desenvolve-se esta pesquisa, 
transcende o que hoje conhecemos como limites políticos, no caso dos charqueadores e comer-
ciantes rio-grandenses, esta fronteira pode ser caracterizada como o que “se estendia até onde iam 
seus interesses econômicos, o comércio e suas influências”, não se restringindo a limites naturais 
ou políticos. Essa fronteira vai mostrar uma integração mais acentuada entre rio-grandenses e vi-
zinhos platinos devido à questão comercial, pois muitos rio-grandenses tinham terras e bens na 
Banda Oriental, como era o caso de nosso personagem em análise, Domingos José de Almeida. O 
objetivo deste trabalho é entendermos como funcionavam as relações comerciais privadas, e as 
relações comerciais dos farroupilhas a partir do charqueador Domingos José de Almeida, político, 
jornalista e militar ao longo da Guerra dos Farrapos, no Espaço Fronteiriço Platino entre os anos de 
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1835 à 1845. Analisamos também a participação política deste charqueador, onde observamos até 
o momento que charqueadores e comerciantes aproveitaram-se dos cargos políticos assumidos 
junto ao exército farroupilha, para facilitar seus negócios e interesses particulares/privados, e é por 
este motivo que decidimos realizar esta pesquisa no período em que ocorre a Guerra dos Farrapos. 
Utilizamos como fontes de pesquisa cartas presentes na Coleção Varela, e Registros de Compra e 
Venda, encontrados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS).

Maria Teresa Garritano Dourado (UFGD)
• O Cotidiano nos Campos de Vacaria (Mato Grosso século XIX)

Este trabalho nasceu com a intenção de analisar historicamente o campo da história social agrária 
e visa retomar estudos realizados pela historiografia regional sobre a organização da sociedade 
agropastoril no sul de Mato Grosso.Com certeza deve trazer novos dados à velha problemática 
sobre a forma distinta de ocupação e de organização da vida material e social do sertão sul ma-
to-grossense. A pesquisa dará destaque para as relações escravistas, a formação das redes sociais 
de parentela, a participação dos pobres rurais no processo de ocupação das terras devolutas, as 
estratégias das famílias de elite e de lavradores livres e pobres, junto aos poderes constituídos no 
sentido de garantir a terra. Portanto, os objetivos gerais são: concorrer para a construção de ex-
plicações históricas sobre a sociedade rural brasileira, com destaque para Mato Grosso do Sul, 
identificando o perfil do cenário social rural, envolvendo produção doméstica, hábitos, costumes, 
defesa, alimentos, mezinhices, que se formou na região conhecida como Vacaria ou Erê, com a 
expansão da fronteira fundiária verificada a partir da terceira década do século XIX. Como opção 
metodológica, pretendemos discutir os micros fenômenos por meio da ação dos sujeitos em rede, 
seguindo os passos de Manoela Pedroza (2011), por meio de relações parentais, de vizinhança, de 
clientela, entre outras. Buscaremos também os aportes teóricos em Giovanni Levi (2000) na obra 
“Herança Imaterial”. A propósito da nova história política, é importante destacar principalmente 
os trabalhos dos ingleses acerca da história social, especialmente as discussões de Edward Thomp-
son e Eric Hobsbawm. Para construir explicações teóricas sobre a sociedade rural brasileira busca-
mos contribuições, entre outros, de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1974), José de Souza Martins 
(1979) e Maria Yedda Linhares (1981), mas ainda hoje a carência de estudos envolvendo a dinâmica 
agrária no Brasil é grande, e a questão se torna mais grave em âmbito regional, com destaque para 
as particularidades dos campos sulinos de Mato Grosso (unificado). No século XX inúmeros escri-
tos foram produzidos por membros de famílias de “entrantes” oitocentistas, em cujos relatos im-
primiram lembranças, reminiscências, genealogias, biografias e autobiografias. A heurística contará 
com documentos oriundos principalmente, do Arquivo da Fundação de Justiça de Mato Grosso do 
Sul. A análise desse material permite descobrir questões de terras e entrever agentes anônimos, ou 
não, práticas costumeiras, oferece, enfim, visibilidade aos indivíduos não privilegiados no discurso 
historiográfico tradicional, como nativos, mulheres e crianças escravizadas ou não, pobres livres.

Stéphane Granger (Liceu Melkior-Garré, Caiena, Guiana Francesa)
• O Oiapoque, uma fronteira com a França e a União Europeia

Após ter apresentado a origem da fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, este trabalho preten-
de mostrar as implicações no território e na sociedade fronteiriça da pertencia da margem francesa 
do Oiapoque também à União Europeia: ao mesmo tempo que acordos de cooperação bilateral 
são assinados e que uma ponte será em breve inaugurada, a fronteira se fecha cada vez mais para os 
habitantes do lado brasileiro por medo por parte da França de migrações clandestinas, enquanto 
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os dois lados antes viviam em simbíose.

Matheus Luís da Silva (Universidade Federal de Santa Maria)
• Antônio de Souza Neto: Uma trajetória política em Zona de Fronteira.

Através de nossas pesquisas pudemos identificar como o General Antônio de Souza Neto, que 
combateu o Império durante a Revolução Farroupilha (1835 - 1845), pôde assumir aquilo que iden-
tificamos como sendo um papel de destaque em todos os outros conflitos da região até a Guerra 
do Paraguai (1865-1870). Antônio de Souza Neto era um estancieiro militar, mas acima de tudo 
um político que soube negociar com o Império e se inserir na política Imperial, através de relações 
pessoais ou até mesmo através de negociações com o seu capital político: a capacidade e possibi-
lidade de arregimentar gente além da disponibilidade para a guerra. Guerra esta, fosse contra um 
inimigo externo e então na defesa das fronteiras do Império e dos seus súditos; fosse contra o Im-
pério se por acaso os seus interesses pessoais e os interesses de seus pares não fossem reconhecidos 
pela Corte. Entretanto cabe ressaltar que após ter atuado na Revolução Farroupilha contra o Brasil, 
Neto não assumiu cargos militares ou administrativos no Império, não era um militar de carreira 
(embora possuísse uma patente militar e tenha chegado a Brigadeiro) e não parece ter atuação for-
te nas facções políticas. Seu poder estava na sua força militar e também nas suas relações pessoais 
que conseguiam abarcar Liberais e Conservadores. Assim queremos demonstrar como e porque 
consideramos o General Neto um político relacionado à Zona de Fronteira e como essa região se 
transforma no seu principal argumento político. 
Este trabalho que nos propomos a apresentar é parte dos resultados da Dissertação de Mestrado 
“Trajetória e Atuação Política de Antônio de Souza Neto (1835-1866)”, defendida no Programa de 
Pós-Graduação em História da UFSM, na linha de pesquisa “Fronteira, Política e Sociedade”, teve 
financiamento através de Bolsa CAPES/DS, foi orientado pela Profa. Dra. Maria Medianeira Padoin 
estando vinculado ao projeto guarda-chuva “América Platina: processos de formação e de conso-
lidação dos Estados Nacionais no século XIX”. Também fazemos parte do grupo de pesquisa “His-
tória Platina: sociedade, poder e instituições” do CNPq e do Comitê Acadêmico “História, Regiões 
e Fronteiras” da AUGM.

Débora Bendocchi Alves (Universidade de Colônia, Alemanha)
• Releitura dos acontecimentos na fronteira Grão-Pará - Guiana Francesa entre 1835 e 1841

Proponho nesta comunicação uma reflexão sobre as causas que levaram o governo da Guiana 
Francesa a instalar, em 1836, um posto militar no lago do Amapá, território que conforme o Trata-
do de Ultrecht de 1713 pertencia ao Império Brasileiro e, em 1838, a construir às margens direita do 
rio Oiapoque o Posto Inferior, cujo nome passou a ser Forte Malouet a partir de 1840.
A historiografia brasileira vê como causa para o estabelecimento dos postos militares franceses no 
atual Amapá, a ousadia da França de querer extender sua colônia americana até o Araguari ou mes-
mo até o Amazonas – pretenções de longa data - aproveitando-se para isso, da “anarquia” em que 
se encontrava a província do Pará. Não querendo negar as pretenções francesas de expansão terri-
torial de sua colônia americana, gostaríamos de chamar a atenção para alguns outros fatores que, a 
nosso ver, tornam os acontecimentos mais complexos e podem servir para compreendermos me-
lhor as interligações, articulações e relacionamentos entre os diferentes níveis institucionais assim 
como entre os grupos sociais, tanto no nível regional - o governo de Caiena e os os habitantes das 
fronteiras - quanto no nacional - os interesses dos governos de Paris e do Rio de Janeiro. No âmbito 
regional, além da revolta e das fugas dos cabanos em direção à fronteira ou ao território francês, 
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entendemos que as várias tentativas frustradas de negociação dos negros Bonis, provenientes da 
Guiana Holandesa, com o governo de Caiena, entre 1835 e 1841, para se instalarem no rio Camopi, 
afluente do Oiapoque, influenciaram os governadores da Guiana a tomarem medidas para prote-
gerem seus moradores e, sobretudo, impedir a proliferação de ideias de revolta e liberdade entre 
os escravos “franceses”. 
Meu objetivo é o de construir uma história plural da “ocupação francesa” de 1836 trazendo para a 
análise o desenrolar dos acontecimentos locais dessa região fronteiriça assim como compreender 
as articulações existentes entre esses acontecimentos e as decisões tomadas a nível nacional, isto é, 
entre os impérios do Brasil e da França.

Carla Menegat (Instituto Federal Sul-Rio-Grandense)
• Soberania disputada, lealdades fronteiriças: Brasileiros e suas propriedades no Estado 

Oriental do Uruguai. (ca.1845-1860)
Esse trabalho busca discutir a questão da construção da soberania na região platina durante me-
ados do século XIX, observando reivindicações de nacionalidade no contexto da Guerra Grande 
(1842-1851). Para tanto, forma analisados três tipos de situações: as reivindicações de nacionalida-
de frente ao serviço militar; as referentes à questões de propriedade e suas violações; e aquelas que 
estão diretamente ligadas à violência física e hostilidade declarada. Todas essas situações envolve-
ram brasileiros ou aqueles que assim se reivindicavam e que viviam em solo uruguaio, tanto em ter-
ritório dominado pelo Gobierno de La Defensa, quanto pelo Gobierno del Cerrito. Entendendo o 
uso pelos indivíduos de estratégias para conformar a melhor situação dentro de um contexto onde 
as fronteiras nacionais são muito próximas e as identidades apresentam uma fluidez, o objetivo 
aqui é perceber o quanto a construção de uma identidade nacional estava ligada às necessidades 
do indivíduo que o levavam a aderir a um determinado projeto político que se refletia na constru-
ção da Nação nos países da região.

Francilene de Aguiar Parente (UFPA)
• Relações de contato, territorialização e elaboração da etnicidade Xipaya e Kuruaya nas 

fronteiras do Xingu
Reflete-se sobre as pertenças e identidade étnicas construídas nas fronteiras (Barth 2000) com 
outros povos indígenas e não-indígenas para marcar as diferenças identificadas e afirmadas pelos 
povos indígenas Xipaya e Kuruaya, resultado dos diferentes processos de territorialização a que es-
tiveram submetidos ao longo do tempo; elementos importantes para a compreensão das relações 
de contato entre indígenas e não-indígenas e os conflitos pela expropriação do território, chave 
para o entendimento das transformações étnicas. Para tanto, parte-se das narrativas e observações 
in loco dos Xipaya e Kuruaya que vivem na área urbana do município de Altamira e dos relatos 
dos viajantes, naturalistas e missionários europeus que passaram pelo Xingu desde o século XVII, 
com vistas ao desvelamento de dados para a historicização destes povos em contexto urbano, que 
serviram/servem tanto para a criação dos estereótipos sobre os mesmos, quanto ao seu desmonte 
pela historiografia e antropologia; mas acima de tudo recolocar os indígenas no lugar que lhes é de 
direito como “agentes da história”, como propõe Almeida (2013), repensando o passado a partir 
das relações e problemáticas com as quais se deparam no presente, como a instalação da UHE de 
Belo Monte e o acesso ao ensino superior via política de ação afirmativa.

Clarissa Prestes Medeiros (Universidade Federal de Santa Maria)
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•  A partir das correspondências do marquês: a administração, as estratégias e a guerra em 
uma capitania distante da capital
Este artigo tem como objetivo analisar a trajetória administrativa do Marquês de Alegrete a partir 
de suas correspondências oficiais para estabelecer a sua rede de relações de poder, especialmente 
percebidas no período de sua administração como Governador e Capitão-General da Capitania de 
São Pedro do Rio Grande do Sul (1814-1818), para uma melhor compreensão do funcionamento 
da administração portuguesa na fronteira do seu Império. Sendo um português pertencente a 
nobreza, percebe-se em sua trajetória administrativa as características propostas pela Coroa por-
tuguesa para a melhor governabilidade de seu Império. Desse modo, foi abordado como funcio-
nava a administração portuguesa no decorrer da trajetória administrativa do Marquês de Alegrete 
(1814-1818), sendo possível mapear, a partir de suas correspondências oficiais expedidas, os as-
suntos tratados nas mesmas, bem como destacar os seus principais destinatários e, com isso, po-
de-se reproduzir a rede de relações de poder estabelecidas pelo Marquês de Alegrete durante sua 
administração. Através de todas essas análises, é possível constatar que o Marquês de Alegrete foi 
enviado para a Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul com a finalidade de estabelecer nesse 
território uma forma de administração nos moldes portugueses, além de tutelar a fronteira sul do 
império, inclusive com fins expansionistas. O Marquês buscou atender essa tarefa aproximando-se 
dos homens poderosos da região, firmando com esses relações profissionais com o intuito máximo 
de cumprir os objetivos traçados para a Capitania e, nesse sentido, estabeleceu uma larga rede de 
relações que foi fundamental para o sucesso do Marquês no cumprimento dos objetivos da Coroa 
Portuguesa para a Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. O presente trabalho foi desenvol-
vido na área de concentração “História, Cultura e Poder” na linha de pesquisa “Integração, Política 
e Fronteira” do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), com auxílio de bolsa CAPES.

Julio César dos Santos (IFMT)
• O processo de multiterritorialização no noroeste de Mato Grosso: uma reflexão sobre os 

impactos sociais nas vidas de indígenas, seringueiros, colonos e garimpeiros
A partir da década de 1950, o Noroeste do estado de Mato Grosso tornou-se espaço de um pro-
cesso de ocupação territorial empreendido por diferentes categorias de trabalhadores, gerando 
um processo de multiterritorialidade. Indígenas, Seringueiros, Colonos e Garimpeiros, foram os 
agentes deste processo histórico formador de uma frente de expansão sucedida pela frente pio-
neira, analisada a partir das ideias de Martins (2009), Haesbbaert (2004), Todorov (2001). Uma 
narrativa histórica que tem sido construída a partir da interpretação de uma série de documenta-
ção da antiga Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso, recortes de jornais e entrevistas, 
através do recurso da história oral. As práticas de violência exploração contra os povos indígenas 
têm se revelado mais presentes do que o imaginado inicialmente, inclusive revelando um universo 
de dizimação que vai além do conhecido massacre do paralelo 11. O processo de colonização e 
as descobertas das minas diamantíferas tornaram o ambiente mais complexo, mas também, mais 
interessante e rico do ponto de vista da análise das ciências sociais.

Monica Rossato (UFSM)
• Fronteira, família e poder: a construção da trajetória politica de Gaspar Silveira Martins

O presente trabalho se refere às pesquisas desenvolvidas na dissertação “Relações de poder na 
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região fronteiriça platina: Família, trajetória e atuação política de Gaspar Silveira Martins”, na Li-
nha de Pesquisa “Integração, Política e Fronteira”, do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Santa Maria, com auxílio de bolsa FAPERGS/CAPES. Investigamos como a 
trajetória política de Gaspar Silveira Martins foi construída no Império brasileiro, entre 1862 a 1889, 
período em que o mesmo ocupou altos cargos políticos, como os de Deputado Provincial e Geral, 
Ministro, Senador e Presidente de Província. Trabalhamos na perspectiva da historia política utili-
zando-se de fontes como inventários, testamentos, registros de batismo e matrimônio, correspon-
dências, processos judiciais, periódicos, para observar a participação e inserção de Silveira Martins 
e sua família na região fronteiriça platina e no centro do poder Imperial. Dessa forma, esse trabalho 
demonstra o quão dinâmica foram as relações sociais na trajetória política de Gaspar Silveira Mar-
tins, permitindo à ele ascender à espaços sociais mais amplos e se tornar um representante local/
regional junto à Corte. Assim, observamos que sua historia pessoal, vinculada à região fronteiriça 
platina, foi utilizada como instrumento de discurso sobre o que é ser nacional ou estrangeiro.

Eliane Cristina Lopes Soares (UFPA)
• Teias familiares e mobilidade social: nas fronteiras entre Belém, Marajó e Caeté

O presente trabalho tem como principal objetivo discutir as possibilidades de mobilidade social 
proporcionada pelas teias das relações familiares no final do período colonial, no Grão-Pará. Situa-
ções concretas envolvendo obtenção de cargos públicos, patentes militares ou até mesmo acordo 
comerciais foram mediados pelas relações de parentesco, consanguíneo ou simbólico. Tensões e 
solidariedades marcaram esse cenário, onde os grupos parentais definiram espaços de atuação, 
movimentando-se entre as capitanias e vilas. Algumas famílias movimentavam-se entre a capital, 
Belém e capitanias do interior, como a capitania do Caeté (na qual está circunscrita a cidade de 
Bragança) e a Ilha do Marajó. A importância dos laços familiares e do compadrio na constitui-
ção dessas sociedades, demonstra e explique como se estabeleceram solidariedades e tensões em 
torno da questão do acesso à terra, da obtenção de mercês, cargos públicos, das disputas pela 
mão-de- obra, dentre outras situações, às quais tiveram como elemento central o favorecimento 
dos grupos familiares ou de seus aparentados. Compreender a importância dessas redes é fun-
damental, à medida que, estão na base de posicionamentos políticos e econômicos criando uma 
rede de proteção que tentava beneficiar ou privilegiar os parentes, consangüíneos ou espirituais. 
Em pequenos levantes, insubordinações ou na simples abertura de um testamento percebemos o 
parentesco influenciando decisões e comportamentos. O cuidado em torno dos entes era expresso 
até mesmo quando estes não eram legalmente constituídos, principalmente nos momentos finais 
da vida do indivíduo, que acaba por reconhecer os seus em testamentos ou cartas de perfilhação. 
O sentimento de pertencimento a esta ou aquela família muitas vezes contribuiu para a escolha 
recorrente de padrinhos de determinadas famílias, os quais criavam, por sua vez, um séquito de 
aparentados que ampliavam, no mínimo, o status de determinado indivíduo no grupo social local. 
Nem sempre ter muitos afilhados e compadres representou poder, se considerarmos o poder ape-
nas como tomada de decisões políticas, entretanto, nas sociedades do século XVIII e XIX, símbolo 
de poder também estava associado à distinção social, visibilidade entre os demais. A ampliação 
dos laços familiares, através de casamentos ou do sistema de apadrinhamento significava ter com 
quem contar, mesmo que não fosse economicamente ou politicamente, mas simplesmente como 
aliado e parente.

André Souza Martinello (UFSC)
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• Repercussões da arbitragem estadunidense na questão de Palmas/’misiones’ e limite Brasil 
Argentina, 1895
Desde o fim do império as diplomacias brasileira e da república argentina pareciam estar em di-
álogos e ruídos, na forma de resolver a quem (ou a qual) desses dois países iria, definitivamente, 
pertencer uma área em litígio. Em setembro de 1889 assinaram um tratado no qual ambos os lados 
entederam que não havendo um acordo, buscariam um terceiro país como mediador. Sendo es-
colhido os estados unidos da américa como o árbitro na questão e que enfim, apelaram, pois uma 
proposta de divisão da área (através do acordo chamado de ‘montevideu’, assinado em 1890 por 
quintino bocaiúva) não foi aprovado pelo parlamento brasileiro. O espaço disputado corresponde 
hoje à região do oeste de santa catarina e região sudoeste paranaense, denominado na época por 
alguns burocratas e políticos como, palmas. ‘Misinoes’ nomeavam a mesma área, principalmente, 
os argentinos. Quando em fevereiro de 1895 acontece a declaração do presidente estaduniden-
se (grover cleveland) dando resultado da questão favorável ao brasil, a repercussão na imprensa 
brasileira foi “barganhada” por um discurso republicano. Embora tenham sido os - me refiro aos 
idealistas republicanos, os que comemoraram ou implementaram o golpe de 15 de novembro de 
1889 e aqueles que logo assumiram cargos no governo provisório - republicanos de primeira hora a 
proporem doar essas terras ao país vizinho ou ao menos dividí-la, como demonstração do novo sis-
tema político, que dizia(m) desejar aproximação do brasil com latinos americanos (“somos todos 
americanos”), contudo, passado os primeiros quatro anos do fim da monarquia, a interpretação 
do resultado do arbitramento foi além de completamente nacionalista (santos, 2012), apropriado 
como fato legitimador do novo regime. A república buscava se impor em substituição da coroa, 
derrubada em seu auge de popularidade. O resultado da arbitragem do limite da fronteira, favorá-
vel ao brasil foi literalmente “republicanizada” e, deixado de lado a ideia inicial da ‘divisão’ da área 
com argentina. 
Sugiro a vitória brasileira nesse litígio, como um exemplo de ‘ideologia geográfica’, portanto, de 
uso do espaço como legitimador e promotor de discurso de naciolidade. Estou de acordo com 
moraes (1991, p.70) Quando aponta que a identidade pelo espaço no brasil, teve certa relevância 
nesse momento de transição para a republica, como se percebe em periódicos e correspondências 
governamentais da época. Esse é também mais um caso das tentativas, denominadas por josé mu-
rilo de carvalho(1990, p.10) De, ‘extravassamento de visões da república para o mundo extra-elite.’ 
Sendo as circulações da repercussão e do resultado final do litígio fronteiriço brasil e argentina o 
tema central dessa pesquisa, abordando-a no contexto dos interreses e usos discursivos na conso-
lidação republicana no brasil.

Eudes Fernando Leite (UFGD)
• Espionagem no Pantanal: o romance ... aquele mar seco = o Pantanal, de Rogério de 

Camargo.
Esta proposta de comunicação se ocupa da presença do militar paraguaio, Francisco Isidoro Res-
quin, em território brasileiro, antes da Guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança (1864-1870). A 
perspectiva teórico-metodológica se desdobra âmbito as relações entre a história e a literatura. 
Afastado das proposições que pressupõem a experiência literária exclusiva ao campo da arte, a 
presente abordagem sobre o livro de Rogério de Camargo propõe avaliar a formação de uma nar-
rativa literária pautada na história. A “sondagem” feita sobre as ações de Resquin ocorre a partir 
da personagem construída por Camargo, no livro ... aquele mar seco: o Pantanal, obra publicada 
em 1955. Perambulando, no Pantanal antes da eclosão do Conflito, a personagem – Resquin ou 
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Risquinho – elabora interessante representação acerca da região e de seus habitantes, sobretudo 
daqueles que o acompanham nas peregrinações interioranas, ocasião em que ele observa, registra, 
enfim produz um conjunto narrativo - seu relatório de viagem - a ser entregue ao governo para-
guaio. O romance contempla ainda aspectos da região pantaneira, especialmente a diversidade de 
sua fauna e flora, vinculando as características regionais às imagens forjadas a respeito do sertão, 
lugar estranho, perigoso, mas sempre sedutor.

Adilson Junior I Brito (Universidade Federal do Pará)
• “Correrias” luso-americanas no País das Amazonas: Projetos reformistas e conexões 

transfronteiriças (1772-1777).
Este estudo procura compreender importantes elementos da presença ibero-americana nos limi-
tes extremos dos rios Amazonas e Negro, a partir da visão imperial com a qual as autoridades dos 
dois lados da fronteira procuravam afirmar as soberanias de seus monarcas na América, sobretudo 
com a implementação de amplas reformas políticas e administrativas pensadas para tornarem 
mais pragmáticas e eficientes suas estruturas imperiais de dominação colonial. A eclosão da guerra 
no eixo platino serviu para que as autoridades ministeriais das Cortes de Lisboa e Madri iniciassem 
um planejamento mais amplo de seus projetos americanos, que acabaram inserindo a região do 
extremo norte do continente sul-americano como um dos meios de equivalência e complementa-
ridade em caso de capitulação de um ou outro lado da contenda no Rio da Prata, incluindo-se as 
possíveis compensações britânicas sobre a perda das colônias na América do Norte, que poderiam 
atingir as conquistas ibéricas em seus quadrantes imperiais.

Cesar Augusto Barcellos Guazzelli (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• “¿Sabéis lo que es el color colorado?” Bandeiras, lenços e insígnias nas guerras civis do Rio da 

Prata, século XIX
O objetivo deste trabalho é destacar os significados que o vermelho adquiriu ao longo do processo 
de formação dos Estados nacionais na América Latina, especialmente no espaço platino, onde as 
insígnias coloradas – em bandeiras, flâmulas, e outros distintivos – apareceram nos embates polí-
ticos como “evidências aceitáveis” de projetos diferenciados. Para uns, foi símbolo da barbárie, da 
“guerra até o fim”, do derrame de sangue; para outros, era a cor da liberdade, do sacrifício, da au-
tonomia. Neste sentido, o espírito liberal e seus valores burgueses ainda não eram vitoriosos sobre 
as visões mais apaixonadas das questões americanas. A trajetória dos matizes colorados foi muito 
original no Rio da Prata. Ela foi presente desde a descolonização até a consolidação dos Estados 
nacionais; nesta perspectiva, o espaço platino se caracterizou sempre por uma acirrada disputa de 
projetos políticos que eram divulgados por uma série de ícones, e suas implicações se estenderam 
por todo o território do antigo Vice Reinado do Rio da Prata e suas vizinhanças. Aceitando que fo-
ram os movimentos nacionalistas que “criaram” as nações, o maior desafio destas elites nos países 
americanos era a imposição de seus projetos nacionais a setores que exigiam autonomia. Ademais, 
frequentemente estas disputas político-econômicas ganhavam tintas culturais, onde se digladia-
vam modelos e valores “europeus” contra os usos “crioulos”. Estes valores eram também cores, e 
muitos aspectos das disputas no campo político e ideológico se davam numa “guerra de imagens” 
que eram mais perceptíveis que a produção textual.

117. Trajetórias e biografias: modelos, limites, desafios e possibilidades
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Coordenação: Wilton Carlos Lima da Silva, Alexandre de Sá Avelar

Resumo: Das vidas exemplares aos fenômenos de mídia, da narrativa literária ou jornalística à aná-
lise historiográfica, da panteonização à crítica demolidora, do modelo cívico ao esquecimento, da 
desconfiança à legitimidade, eis algumas oscilações sofridas pela prática biográfica e pela sua abor-
dagem como objeto de estudo ao longo do tempo.
A proposta do presente simpósio temático é, a partir do biografismo, mapear características e par-
ticularidades da construção da memória social, se constituindo como um espaço multidisciplinar 
privilegiado de interlocução entre pesquisadores do tema e suas derivações para a troca de experi-
ências, informações e conhecimentos sobre teorias, fontes, métodos e abordagens.
Para tanto o biografismo deve ser percebido enquanto espaço comunicacional de diferentes subje-
tividades, modo de apreensão de uma experiência pessoal e forma de reavaliação do passado a par-
tir das relações entre indivíduo-grupo-sociedade, para que possam se explicitar os condicionantes 
culturais e políticos de sua produção, a partir de dimensões grupais e institucionais que atuam em 
narrativas de afirmação/construção da memória e do esquecimento.
Justificativa: O Simpósio Temático TRAJETÓRIAS E BIOGRAFIAS: MODELOS, LIMITES, DESAFIOS 
E POSSIBILIDADES tem ocorrido tanto desde 2010 nos encontros da ANPUH nacional quanto de 
São Paulo, e ao longo dos anos tem registrado uma enorme diversidade de trabalhos e um crescen-
te aprofundamento das discussões sobre a temática do biografismo
O biografismo se define como um gênero literário e historiográfico no qual seu hibridismo origina 
paixões, censuras e tensões, e envolve práticas narrativas que envolvem a seleção, descrição e análi-
se de uma trajetória individual a partir de diversos enfoques e metodologias que permitem sua in-
corporação através do romance histórico, das memórias pessoais (autobiografias e testemunhos), 
da literatura escolar e das biografias propriamente ditas.
A construção de uma biografia exige o diálogo com as diferentes formas de controle simbólico do 
tempo e da individualização nas sociedades humanas, na busca de traduzir uma experiência de 
duração e estruturas imaginativas que relacionam uma vida e suas relações com a cultura na qual 
se insere uma “vida póstuma” na qual mortos e vivos dialogam a partir das heranças dos primeiros 
e das carências dos segundos.
Em meio às discussões teóricas sobre a legitimidade dos métodos e das ambições das biografias 
enquanto manifestação da cultura tal fato tem sido pouco estudado no meio acadêmico, ou seja, a 
crescente demanda sócio-cultural pelas publicações de natureza biográfica não tem sido encarada 
como objeto.
No entanto a biografia como objeto de estudo permite a discussão sobre os vínculos sociais e his-
tóricos que se relacionam com a forma como o personagem teve sua obra e sua trajetória lembrada 
ou esquecida ao longo do tempo, sua vinculação com diferentes grupos e movimentos, a produ-
ção editorial, acadêmica e jornalística, o envolvimento de instituições, da promoção de diferentes 
eventos e de acontecimentos específicos, além de caracterizando-a como documento, mídia e ma-
nifestação política e cultural.

Naor Franco de Carvalho (UNESP/Assis)
• Acervo e memória: as possibilidades de uso do acervo Michael Traumann como fonte 

histórica.
O estudo do conceito Memória tem ganhado grande espaço dentro da historiografia e a sua pro-
blematização há muito tem contribuído para a produção do saber histórico, dentro destas contri-



1775

buições está a problematização do acervo como ferramenta da História. Este texto busca discutir 
de forma breve o acervo como lugar de memória e as suas possibilidades de uso na construção do 
saber histórico. O acervo Michael Traumann encontra-se no Centro de Documentação e Pesquisa 
Histórica/CDPH localizado na Universidade Estadual de Londrina, ele foi doado pelos filhos de 
Michael Traumann em 2009. A família Traumann é alemã de origem judia e refugiou-se no interior 
do Paraná, na cidade de Rolândia. A partir de uma análise do acervo Michael Traumann, este tex-
to tem o objetivo de discutir e questionar de forma breve a funcionalidade do acervo Traumann, 
investigando os aspectos culturais apresentados por esta família que podem ser investigados no 
acervo, por exemplo, como a influência de uma cultura europeia com um ramo alemão contribuiu 
para as formações identitárias da família. Através da investigação deste acervo familiar será possível 
compreender a manutenção de certas tradições alemãs mantidas pelos Traumann, como tradição 
literária, tradição musical, tradições judaicas, ainda presentes no cotidiano e, não somente o que foi 
mantido, mas também o que foi abandonado e o que foi reelaborado, problematizando o acervo 
como um lugar de memória e questionando o intuito de preservação da memória familiar. Através 
da problematização deste acervo questionaremos os possíveis desdobramentos da pesquisa his-
tórica e como se dá a construção da memória e das identidades, questionando estas formações a 
partir de seu contexto social.

João Muniz Junior
• Biografia e história: a noção de extraordinariedade em narrativas de Raimundo Magalhães 

Junior
O objetivo deste trabalho é analisar a narrativa biográfica e a escrita da história construída por Rai-
mundo Magalhães Junior. Propomos fazer esse estudo a partir de três de suas biografias, Deodoro a 
espada contra o Império (1957); A vida turbulenta de José do Patrocínio (1969); e, Rui: o homem e 
o mito (1979); a fim de analisar como o biógrafo descreve/historiciza a transição Monarquia-Repú-
blica nessas obras. Pretendemos nos debruçar sobre como o biógrafo narra o envolvimento de seus 
três personagens nos dias turbulentos às vésperas da proclamação da República à luz do referencial 
teórico-metodológico desenvolvido por Sérgio Vilas Boas em seu livro Biografismo: reflexões sobre 
as escritas da vida. De forma mais específica e sintética, pelo fato de dispormos de um reduzido 
espaço, vamos nos valer de apenas um dos conceitos desenvolvidos por Vilas Boas (2008), a saber, 
a noção de extraordinariedade.

Wilton Carlos Lima Da Silva (UNESP - Assis)
• Entre a lista e o relato: o memorial acadêmico como enumeração e como narrativa.

A escrita autobiográfica pode ser entendida como um gênero discursivo bastante estereotipado, 
no qual certas referências são percebidas como inevitáveis ou obrigatórias.
Os modelos de padronização, no entanto, podem ser pensados a partir de uma dicotomia entre 
“pessoa” e “persona”, que marcariam um padrão mais individualizado e criativo de outro mais limi-
tado pelos papéis sociais e pelo formalismo, e no caso dos memoriais acadêmicos existem aqueles 
que primam pela enumeração e pelo descarte do subjetivo e outros que afirmam a importância 
da dimensão pessoal que refletem diferentes perspectivas de retrospecção/introspecção, distan-
ciamento temporal entre o vivido e o registrado, o grau de minúcia descritiva, o nível de inclusão 
do receptor e o foco analítico.
O discurso na primeira pessoa, sempre ausente do discurso acadêmico-científico, nessa fonte apre-
senta-se moldado pela própria consciência da construção social/coletiva do conhecimento e pela 
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ambição de objetividade desse tipo de discurso, em uma aparição legitimada e circunstanciada pela 
apreciação entre pares, pode ou não abrir espaço para o contar-se, do narrar coisas extraordinárias 
e ordinárias que marcaram uma trajetória pessoal e profissional, em um exercício de construção de 
um memento, um símbolo de resistência ao esquecimento e de reconhecimento pessoal e grupal. 
A escrita em primeira pessoa legitima-se academicamente como uma reflexão, mesmo que ana-
crônica e redundante, sobre um indivíduo e o convívio com seus pares durante a construção de sua 
própria trajetória intelectual, naquilo que imagina-se ser o convívio com “homens afáveis, instruí-
dos e espirituosos” mas que guarda uma série de desafios e surpresas.
É na sua diversidade, enquanto objeto rico de significados, que os memoriais, mesmo quando se 
apresentam de maneira linear e asséptica, sem grandes rupturas ou multiplicidades de planos, 
moldados por digressões e análises para embasarem uma forma de exposição historicamente 
construída e instrumentalmente determinada, permitem em suas particularidades o seu reconhe-
cimento enquanto tentativa de interpretação e explicação para o sentido e o sem-sentido de uma 
experiência compartilhada.

Pedro Krause Ribeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
• “Toma lá um abraço”: correspondências de Raul Pederneiras, a reconstituição de suas “redes 

de sociabilidade” e a prática da escrita de si
O trabalho proposto para apresentação no Simpósio Temático é parte do primeiro capítulo da 
minha tese de doutorado, que objetiva elaborar uma biografia de Raul Paranhos Pederneiras 
(1874-1953), destacado intelectual humorista do início do século XX, que foi professor de Direito 
Internacional e da Escola Nacional de Belas Artes, bem como presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa. O capítulo, de forma geral, situa o objeto de pesquisa no campo das biografias e tra-
jetórias, abordando os limites teórico-epistemológicos do trabalho e as metodologias empregadas, 
tendo como um norte os ensinamentos de Carlo Ginzburg e Carlo Poni a respeito da busca do 
nome para a elaboração de rastros que indiquem a presença de um indivíduo na história, auxi-
liando na construção de sua biografia. Nesse caminho, o recorte proposto para apresentação no 
Simpósio dará destaque ao corpus de epístolas do biografado localizadas na Fundação Casa de Rui 
Barbosa e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, com destaque às correspondências enviadas 
a Rodrigo Octávio Filho, sobrinho de Raul Pederneiras. Trata-se de cartas, cartões e bilhetes en-
viados para intelectuais, empresários e familiares, como Ernesto Senna, Monteiro Lobato, Carlos 
Drummond de Andrade, Otávio Tavares, Isabel Jacobina Lacombe, Isolda Flores Pederneiras, além 
do já citado Rodrigo Octávio Filho. Com um total de 21 itens, tais fontes ajudam a explicar parte 
da trajetória profissional e pessoal do autor, constituindo documentos interessantíssimos para se 
pensar em suas redes de sociabilidade, tal qual nos ensina Jean-François Sirinelli, além de ser um 
interessante exercício da escrita de si empreendido pelo autor.

Bruno Rafael de Albuquerque Gaudêncio (Secretaria de Estado da Educação da Paraíba)
• Dos Biógrafos aos Biografados: Notas Sobre o Biografismo na Historiografia Brasileira 

Contemporânea
O propósito desta comunicação é refletir sobre as diversas maneiras como a biografia vem sendo 
estudada na historiografia brasileira contemporânea. A partir de uma revisão bibliográfica inicial, 
com dissertações e teses apresentadas nos últimos anos no Brasil, bem como estudos publicados 
em livros, pretendemos compreender como alguns historiadores vêm pesquisando o universo das 
biografias. Nosso olhar privilegiou, principalmente, os enfoques sobre as análises sobre biógrafos e 
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biografados, bem como o próprio exercício de biografar “personagens”, produzido pelos historia-
dores, percebendo desta maneira as mudanças dos olhares dos historiadores em relação às narra-
tivas biográficas enquanto escritas da história nas últimas duas décadas. Alguns dos historiadores 
das quais dialogamos foram: Benito Schimdt (1996), Magda Ricci (2001), Adriana Souza (2008), 
Marcelo Steffens (2008), Márcia Gonçalves (2009), Mariza Andrade (2013).

Andréa Camila de Faria Fernandes (FAPERJ)
• Lúcia Miguel Pereira e as relações entre Biografia e História no Brasil

No início do século XX a escrita biográfica teve seus significados e usos redimensionados entre os 
intelectuais, letrados, empreendedores do mundo dos livros e seus respectivos leitores. No Brasil, 
a proliferação das biografias associadas ao movimento da biografia renovada, entre os anos de 
1930-1940, fez com que alguns teorizassem sobre a emergência da chamada biografia moderna 
em terras brasileiras. Mas esse processo não configurou apenas uma renovação do biográfico, era 
também uma renovação da própria história, um novo entendimento e também a busca pela reno-
vação da escrita da história nacional.
Entre os autores que estiveram envolvidos com estas questões no Brasil, gostaríamos de destacar o 
trabalho de Lúcia Miguel Pereira. Autora de uma biografia de Machado de Assis e de uma de Gon-
çalves Dias, Lúcia Miguel Pereira desenvolveu trabalhos onde buscava “fazer viver” seu biografado, 
apresentando-os como sujeitos fragmentários através de uma construção narrativa permeada de 
análises psicologizantes. Para a autora, a biografia era o melhor meio de se fazer história, pois era 
o único meio capaz de fazer com que os brasileiros se interessassem pelas grandes figuras de sua 
terra. Nesse caminho, Lucia Miguel Pereira buscava na biografia a literalidade que julgava faltar no 
ensaio histórico e entendia que era sua característica de gênero híbrido, nem romance nem histó-
ria, que lhe trazia o equilíbrio necessário.
Ao escrever Machado de Assis, estudo crítico e biográfico (1936) e A vida de Gonçalves Dias (1943) 
Lúcia Miguel Pereira não buscava, apenas, publicar mais dois escritos biográficos sobre os dois 
grandes nomes de nossa literatura. Ela procurava produzir dois estudos sobre esses homens, não 
estudos de suas obras ou meras biografias laudatórias, mas sim estudos de suas vidas onde suas 
obras serviriam de janelas para que ela tentasse “descobrir” o homem por trás do autor. Mais do 
que isso. Entendendo que a biografia era a melhor forma de escrever a história, Lúcia Miguel Perei-
ra fazia a escolha de reunir dois homens que além de dividirem o reconhecimento no cenário das 
letras nacionais, dividiam a desdita de provirem de origem humilde, a origem mestiça, às enfermi-
dades, procurando com isso criar um elo de identificação entre os biografados e o público leitor.
Nossa preocupação aqui é entender, assim, que características Lucia Miguel Pereira expressa nessas 
biografias a ponto de estas serem reconhecidas como exemplos da chamada biografia moderna e 
por que caminhos narrativos ela traçará as semelhanças entre esses dois mestiços que foram reco-
nhecidos como os maiores representantes da nossa literatura, na poesia e no romance e procurar 
compreender qual era a relação das biografias produzidas pela autora com a compreensão de his-
tória nacional.

Raquel Alvarenga Sena Venera (UNIVILLE)
• Memória singularizada, identidades e patrimônio cultural: um diálogo com a história

Esse artigo é uma socialização do projeto de pesquisa em andamento, intitulado “Memórias múl-
tiplas e patrimônio cultural em rede: o registro (auto) biográfico diante da ameaça da perda”, cujo 
objetivo é registrar e organizar em rede as Histórias de Vida de pacientes acometidos pela Esclerose 
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Múltipla, em Joinville e região, no norte do estado de Santa Catarina, em uma aposta de que o 
registro (auto) biográfico se configure uma produção heurística diante da ameaça da perda da me-
mória. Assumindo o território borrado entre sujeito pesquisador e sujeitos pesquisados essa pes-
quisa também é um elogio ao lugar interdisciplinar do campo do Patrimônio Cultural e se propõe 
aberto a diálogos entre campos de conhecimentos, como a Saúde, a Arte-terapia, a Comunicação 
e a História em uma aposta de que a produção desse diálogo potencialize o trabalho que vem 
investindo na escuta de vozes múltiplas que comunicam histórias de vidas marcadas pela ameaça 
constante sequelas físicas, entre elas a possível perda da memória. Essas pessoas acometidas pela 
EM experimentam coletivamente uma sensação de tempo em que as urgências, as velocidades, a 
comunicação em rede são prerrogativas para uma grande medida de procedimentos na vida do 
trabalho, do mercado e dos afazeres cotidianos. No entanto, experimentam singularmente esse 
tempo a partir dos limites do corpo atravessados pela EM. A experiência com a EM, na maioria 
dos casos, remete a sensações incapacitantes, de percepções temporais lentas, de limitações. Seria 
essa singularidade na experiência com o tempo capaz de tornar singular também a memória? Com 
essa perguntas esse artigo é um diálogo com autores do campo da Memória, da História e do Pa-
trimônio Cultural que tem ajudado na organização de perguntas e análises dessas entrevistas orais. 
Como as pessoas doentes representam a si mesmos diz respeito sobre dois registros de conheci-
mentos articulados: (i) o funcionamento de uma singularização, uma trajetória única de quem vive 
a experiência da Esclerose Múltipla, construindo uma memória individual (sob a ameça da perda 
da protomemória) e (ii) em um processo de subjetivação contemporânea muito mais relacionada 
com os sentidos sociais historicamente disponíveis sobre a Esclerose Múltipla, muito mais filiados 
a uma memória coletiva ou uma metamemória sobre a doença.

Luisa Günther Rosa (Departamento de Artes Visuais|Universidade de Brasília)
• Por entre Tipologias e Referências Biográficas: subjetividade como trajetória em circuitos 

artísticos
A intenção desta proposta será compartilhar uma compreensão da narrativa (auto)biográfica 
como propulsora de reflexões sobre vínculos, carreiras e trajetórias em circuitos artísticos. Defen-
de-se aqui que a narrativa (auto)biográfica permite um tipo específico de inserção na forma como 
uma pessoa pensa e sente a própria experiência; como percebe o mundo em que vive; o que faz, diz, 
acredita e deseja; como percebe ser percebida por outros; como interage com o seu ambiente so-
cial; como compreende o momento histórico no decorrer de sua vida. Afinal, uma narrativa (auto)
biográfica depende de como percebemos a nós mesmos; como é o espaço social onde estamos; 
como somos; para quem nos compomos; com quem nos identificamos; em quem reverberamos. 
Estas sutilezas da existência são por vezes tão fugazes que resta saber justamente como é possível 
estruturar os eventos da vida de alguém de modo a torná-los inteligíveis? Como compreender a 
história de vida de uma pessoa considerando que a biografia de um indivíduo permite o desenvol-
vimento de considerações espelhadas sobre outros indivíduos bem como sobre a realidade de um 
determinado momento histórico, de uma determinada configuração social? Ou ainda: que cons-
ciência temos dos personagens que nos ocupam? Se pudéssemos ser outros, continuaríamos nós 
mesmos? Somos o mesmo mesmo para os outros, que somos para nós mesmos? Visando abarcar 
estes questionamentos, o presente artigo propõe uma contaminação mútua entre o fazer histórico 
e a dimensão sociológica da produção de sentidos sobre a experiência. Para esta discussão não 
aparentar excessivamente abstrata, retomo elementos de pesquisa anterior realizada (também) 
no intuito de refletir sobre os significados atribuídos à trajetória em um circuito artístico (ROSA, 
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2013). A confluência de possibilidades de reflexão não apenas sobre o que significa ser artista, mas 
também sobre como ocorre a experiência coletiva de vir a ser artista mediante um processo de 
formação (desde procedimentos de ensino mais ou menos formais até situações mais ou menos 
auto-didatas) permite compreender como o aprendizado do artístico gera processos subjetivos de 
reflexão sobre a própria prática e sobre o contexto que estrutura a prática em dimensões que não 
necessariamente transparecem na poética. São justamente estes processos subjetivos que acumu-
lam sinceridades, incertezas, dúvidas, ansiedades, desgostos, contrariedades, erros, consternações, 
aflições, amarguras, fracassos... todo um campo semântico de sentimentos que muitas vezes não 
encontram lugar naquilo que subentende-se como o glamour do sucesso artístico.

Maria Angélica Zubaran (ULBRA)
• Um arquivo de fragmentos biográficos: imprensa negra, pedagogias culturais e identidades 

negras
O presente artigo analisa a produção de fragmentos biográficos veiculados no periódico de im-
prensa negra O Exemplo e os possíveis ensinamentos ou pedagogias culturais disseminados nesses 
relatos, investigando-se como contribuíram para a construção de identidades de afrodescendentes 
nas primeiras décadas do século XX. Inicialmente, discute-se o gênero da biografia, para posterior-
mente se analisar os fragmentos biográficos produzidos pelo jornalista Marcílio Freitas sobre cola-
boradores do jornal e por articulistas desse jornal sobre Marcílio Freitas. Na análise dos fragmentos 
biográficos que adotamos nesse artigo, o que está em jogo não é a veracidade das vozes, mas antes 
um mapeamento sobre o falar e o falado, os ditos e os não ditos dos relatos biográficos. Neste sen-
tido, trata-se de investigar neste estudo os modos como jornalistas afrodescendentes construíram 
narrativas biográficas e como representaram as trajetórias de vida de seus colegas de imprensa, 
abrindo espaços para outros sentidos de comunidade. Leonor Arfuch (2010) aponta que no gêne-
ro da biografia há um modelo narrativo que emerge e que opera para além das diferenças entre os 
sujeitos biografados, marcado por traços comuns, tais como o sentimento de afetividade ao render 
tributo ao biografado e de referir-se aos seus traços de caráter e de comportamento, as referências 
ao tempo passado e a busca de sentidos às vivências dos biografados. São esses traços recorren-
tes da escrita biográfica que se pretende mapear nesta investigação das narrativas biográficas de 
Marcílio Freitas sobre seus companheiros de jornal e deles sobre Marcílio Freitas. Entretanto, não 
se pretende deixar de lado os possíveis ensinamentos ou pedagogias culturais que escapam aos 
modelos do gênero biografia e que se vinculam a projetos educacionais mais amplos, afirmados 
e reafirmados nessas narrativas biográficas. Nesta perspectiva, falar de narrativas biográficas, não 
remete apenas a um arrolar de acontecimentos numa ordem seqüencial e mimética daquilo que 
seria o registro de uma vida humana, mas opera simultaneamente, como um arquivo de modelos 
de histórias individuais articuladas a um projeto de educação que lhes dá um sentido mais amplo 
e que contribui para a construção de suas subjetividades e identidades étnicas. Portanto, a pers-
pectiva que importa na análise destes fragmentos biográficos não é “a verdade” do ocorrido, mas 
os modos como foram narradas essas memórias e como foram reconstruídas essas vidas. Como 
aponta Ricoeur (1994) em Tempo e Narrativa, o que importa é a vida como ela é narrada, já que 
não temos acesso aos dramas da existência fora das histórias contadas a esse respeito por outros 
ou por nós mesmos.

Cristine Tedesco (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Entre a vida e a obra: a trajetória da pintora Artemísia Gentileschi na primeira metade do 
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século XVII
Este trabalho propõe uma análise da trajetória de Artemísia Gentileschi (1593-1654) na produção 
da historiografia da arte italiana recente, considerando, principalmente, os textos respectivamente 
intitulados: “Fino a qual segno giungesse l’ingegno, e la mano d’una tal donna”: geografia e rango 
di Artemisia Gentileschi e Ritorno a Roma: 1620-1627, dos pesquisadores Roberto Contini e Fran-
cesco Solinas – os quais têm se dedicado ao estudo da vidobra da pintora nas últimas três décadas. 
Os textos são capítulos publicados no catálogo referente à exposição Artemisia Gentileschi: storia 
di una passione, realizada no Palazzo Reale, em Milão, entre os anos de 2011 e 2012. Tendo em 
vista o caráter biográfico dos estudos de Contini e Solinas, nosso objetivo é discutir como a traje-
tória de Artemísia é representada ao longo dos textos, problematizando também, em que medida, 
questões como: gênero, ilusão biográfica e redes de relações são preocupações apresentadas nos 
dois capítulos. Nosso trabalho é norteado, entre outros estudos, pelas reflexões de François Dosse 
(2009), o que nos permite dizer que nossas problematizações buscam valorizar os espaços entre a 
vida e a obra de Artemísia Gentileschi, evidenciando tensões entre o real e o imaginativo.

Letícia Rosa Marques (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
• A trajetória do Maestro Joaquim José de Mendanha no Rio Grande do Sul do século XIX: 

Notas de pesquisa
O presente trabalho tem como objeto de estudo a trajetória do Maestro Joaquim José de Menda-
nha e os espaços de ascensão social encontrados por pardos e mulatos no Rio Grande do Sul do 
século XIX. Compositor da música que ficou conhecida como o Hino Rio-Grandense, Mendanha 
participou ativamente de bandas e orquestras, deixando registrado através de suas ações, o seu 
envolvimento e a sua contribuição cultural para com o Rio Grande do Sul no período Imperial. 
Assim, partindo de fontes bibliográficas e documentais (manuscritos, correspondências e jornais), 
buscamos analisar através da música e da carreira militar, como um “homem de cor” conseguiu se 
inserir em distintos espaços sociais, ocupando lugares considerados de destaque na referida socie-
dade. Desta forma, acompanhando alguns dos caminhos percorridos pelo Maestro, apresentamos 
uma breve reflexão sobre os limites e possibilidades que poderiam ser impostos em um percurso 
individual e que ajudam a revelar as formas de colocação e ascensão social de alguns agentes no 
Brasil Imperial.

Rafael Cupello Peixoto (Colégio Imaculado Coração de Maria)
• O Mauá “dos últimos tempos do jugo colonial e nos primeiros de nossa vida independente”: o 

marquês de Barbacena por Rodrigo Otávio Filho
Manuel Salgado afirmou que narrar uma vida significa dar a ela um sentido, “tornando o tempo 
uma experiência socialmente compartilhável”. O estudo da trajetória do marquês de Barbacena 
- importante personagem político do Primeiro Reinado - possibilitou o contato com a produção 
de diferentes obras biográficas a seu respeito, que ajudaram a construir uma memória “sobre si”. 
O presente trabalho analisará a obra “Figuras do Império e da República”de Rodrigo Otávio Filho, 
membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Escrita em 1944, o livro reúne seis ensaios biográfi-
cos; quatro de personagens do Império: marquês de Barbacena, visconde de Mauá, General Osório 
e Tavares Bastos; e, outros dois da República: Prudente de Morais e Ubaldino do Amaral. Procurare-
mos discutir a referida obra, analisando as seleções de memória empregadas pelo autor, bem como 
dedicaremos nossa pesquisa sobre os elementos empregados por Otávio Filho na construção de 
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uma escrita de vida sobre o marquês de Barbacena, assim como que relevantes componentes de 
sua trajetória foram “silenciados” ou “esquecidos” pelo autor. Desta forma, “Figuras do Império e 
da República” constitui-se em importante arranjo para a fixação de memórias sobre o marquês de 
Barbacena e dos demais sujeitos biografados por Otávio Filho.

Paulo Roberto de Jesus Menezes (UFRJ)
• Quem não é visto não é lembrado. Escrita biográfica, retrato e distinção social no Brasil 

oitocentista.
Na obra A sociedade dos Indivíduos, Norbert Elias afirma que “os membros de todas as socie-
dades conhecidas presumem-se primordialmente reconhecíveis por todos os conhecidos de seu 
grupo, como pessoas particulares e únicas, através de seus rostos – suplementados pela referência 
a seus nomes.” Partindo desta constatação, nesta comunicação o propósito geral é discutir como 
se elaborou a experiência visual no oitocentos, sua interseção com a escrita biográfica e de que 
maneira esta interseção foi apropriada pelo discurso histórico, tendo como perspectiva que na-
quele momento este era pensado e elaborado primordialmente a partir de fontes escritas. O que 
devia ser visto e o que não devia; qual a conexão entre escrita e imagem e, por fim, quem devia se 
tornar objeto de lembrança/esquecimento são questões a serem abordadas. Assim, pretendo ana-
lisar como as obras conhecidas por Galerias de Pessoas Ilustres se constituíram em trabalhos que 
iam ao encontro de uma clara distinção social, transformadas em lugares de memória e identidade, 
funcionando como elemento desta distinção, carregando em si as diversas visões do significado de 
ser ou não civilizado, bem como as tensões inerentes a este processo. De que maneira se deu o en-
contro das diferentes configurações sociais e quais mecanismos simbólicos foram utilizados como 
elemento de distinção a partir da chegada da corte ao Brasil? Ver para lembrar parece ter sido a 
ideia subjacente na elaboração destas obras.

Monia Franciele Wazlawoski da Silva (Colégio Santa Catarina e Escola Téc. Estadual 31 de 
Janeiro)
• As trajetórias dos diplomados da Escola de Engenharia de Porto Alegre: um estudo a partir 

de biografias coletivas (1899-1916)
Este estudo tem por objetivo analisar as trajetórias de diplomados da Escola de Engenharia de Por-
to Alegre (EEPA) entre 1899-1916. A EEPA, criada em 1896, está entre as primeiras instituições de 
formação superior do Rio Grande do Sul e representa um avanço do conhecimento técnico, pois 
foi a partir de sua fundação que os gaúchos aspirantes a engenheiros poderiam cursar os estudos 
no próprio estado, ampliando o número de profissionais na área. Apresentando-se como uma 
“escola modelar” e formadora de “profissionais do progresso”, alinhava-se aos governos do Partido 
Republicano Riograndense, pois embora fundada como iniciativa particular, recebeu diversos in-
centivos e auxílios, principalmente do governo estadual.
A metodologia utilizada para esta pesquisa foi a prosopografia, ou método das biografias coletivas. 
Nesta análise coletaram-se informações sobre as origens e vidas familiares, a formação e especia-
lização, carreiras, partido político e relações sociais dos engenheiros formados naquele período. A 
partir destas biografias pode-se apurar a presença significativa de militares, políticos, proprietários 
de terras e comerciantes entre os pais e avôs dos diplomados para os quais se identificou a origem 
familiar. Notou-se o uso de estratégias matrimoniais, de vínculos de amizade e de lealdade políti-
ca como recursos para a manutenção e conquista de posições sociais ou profissionais relevantes. 
Perceberam-se, também, alguns padrões de carreiras entre o grupo: em torno de dezessete por 
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cento atuaram como militares; vinte e cinco por cento como docentes na EEPA; setenta por cento 
em carreiras públicas – aqui se entendendo por cargos na administração pública e cargos políti-
cos. Houve ainda um grupo de diplomados que exerceu atividades fora dos espaços públicos, da 
EEPA ou do Exército, atuando, geralmente, em empresas privadas ou como professores de outras 
instituições. Estas carreiras sofriam variações e, por isso, um mesmo individuo pode ter sido militar, 
professor e ter desempenhado algum cargo público. 
Neste estudo pretende-se, portanto, apresentar algumas trajetórias de egressos da EEPA e por meio 
delas mostrar como os primeiros engenheiros formados naquela instituição reuniam, em um único 
profissional, diversos atributos. Além da expertise profissional, recursos e redes sociais tornavam-
se fatores fundamentais no desenvolvimento e manutenção de carreiras e trajetórias de prestígio.

Rogério de Carvalho Veras (universidade fedral do maranhão)
• Um médico, um missionário, um abnegado, um “digno de ser lembrado”: a memória e o 

esquecimento nas biografias de George William Butler
Empreendemos um estudo biográfico sobre George William Butler (1853-1919), um missionário 
protestante, norte-americano, que aliou a atividade proselitista à atuação como médico. Viveu no 
Nordeste do Brasil por mais de trinta anos, entre 1883-1919, período de intensa transformação po-
lítica e cultural. George W. Butler é personagem importante na história do protestantismo nordes-
tino, foi pioneiro no Maranhão e Piauí e em Pernambuco fundou além de igrejas, um hospital e um 
colégio, estabelecendo a cidade de Garanhuns-Pe como base para expansão do protestantismo em 
todo Norte e Nordeste, em fins do século XIX. 
Nesta comunicação, propõe-se apresentar e analisar as narrativas biográficas sobre George Butler, 
a começar por duas obras, uma escrita por David Gueiros Vieira, “A Historical Study of the missio-
nary work of Dr. George W. Butler and an analysis of his influence on Brazil” de 1960, e a segunda, 
de Edijéce Ferreira, “A Bíblia e o Bisturi” de 1976. O objetivo é tomá-las para interpretar as (re)ela-
borações da memória ao longo do tempo, ou seja, as lógicas das representações sociais dessa me-
mória e dos esquecimentos que lhe são inerentes. Há também outras referências na historiografia 
protestante sobre George Butler, desde Vicente Temudo Lessa, nos anos 1930, passando por Júlio 
Andrade Ferreira nos anos 1960, até atualmente Alderi Souza de Matos, historiador oficial da Igreja 
Presbiteriana. Suas perspectivas sobre a vida de Butler serão tomadas criticamente compreenden-
do as injunções conjunturais de cada obra e as representações da memória que elas difundem ou 
constroem.

Bruno Rodrigo Tavares Araujo (Instituto Federal de Alagoas)
• Antonio Bernardo Canellas: trajetória, militância, pensamento e atuação política ideológica 

nas páginas do periódico A Semana Social (Maceió - Alagoas, 1917).
A presente comunicação tem como objetivo apresentar aspectos referentes à trajetória, vida, pen-
samento, atuação e prática de Antonio Bernardo Canellas na cidade de Maceió – AL e sobretudo 
de contribuir com a história do movimento operário na Região Nordeste. O jovem tipógrafo, ni-
teroiense, militante e divulgador da causa operária e classista, migrou para Maceió em 1917. No 
mesmo ano editou o periódico A Semana Social, meio pelo qual expôs seus pensamentos, ideias 
e divulgação de ideologias voltadas para emancipação classista. A partir do percurso de Canellas, 
objetiva-se, compreender a inter – relação do indivíduo e da sociedade, incluindo a experiência dos 
trabalhadores, muitas vezes esquecidos ou destinados ao esquecimento. Nesse contexto, busca-se 
analisar a relação entre história e biografia, numa perspectiva que possibilite compreender a mul-
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tiplicidade de olhares para as relações existentes entre os membros de uma sociedade no contexto 
sócio cultural, sem falar da viabilidade de compreensão da história social do trabalho, fora do eixo 
Rio–São Paulo. O limite cronológico da pesquisa se reporta ao ano de 1917 e têm como fonte pri-
mária as 26 edições do periódico A Semana Social, publicadas entre março e novembro de 1917.

Alexandre de Sá Avelar (Universidade Federal de Uberlândia)
• Entre tradição e inovação: A escrita biográfica no IHGB e as primeiras décadas republicanas

O gênero biográfico foi uma das apostas dos literatos do IHGB, ao longo do regime monárquico, 
para a realização do projeto de construção de uma história nacional. Retirar do esquecimento os 
“brasileiros ilustres” situava-se entre o desenvolvimento moderno da escrita da história no Brasil 
dos oitocentos e os objetivos políticos de consolidação do estado nacional implantado em 1822. 
A vitalidade da produção biográfica durante todo o período imperial, merecedora de uma seção 
especial na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB), atesta a importância da 
escrita de vidas para os sócios do Instituto.
O objetivo deste trabalho é avançar sobre os primeiros momentos da República, examinando em 
que medida a mudança de regime se fez sentir sobre a produção de narrativas biográficas pelo 
Instituto. Houve uma reconfiguração do gênero biográfico em face das transformações políticas 
que marcaram o país? Que lugar passou a ter as histórias individuais dentro da vida intelectual do 
Instituto? Estaríamos diante de uma biografia renovada, atenta ao curso dos acontecimentos, ou 
persistiam os antigos usos dest modalidade de escrita da história? Para ensaiarmos algumas res-
postas a estas questões, recorreremos aos trabalhos publicados na RIHGB durante as três primeiras 
décadas republicanas.

Gabriela Ximena Gomez (Universidad Nacional Arturo Jauretche)
• Max Glücksmann: Sus primeros pasos en La Casa Lapage. Descubriendo al pionero del 

cinematógrafo
Este trabajo forma parte de un trabajo más amplio en el marco de un proyecto de investigación. 
Este espacio de trabajo e investigación se ocupa de las industrias culturales en la ciudad de Buenos 
Aires entre el inicio del siglo XX y el período de entre guerras. En ese contexto, lo que me interesa 
mirar es el recorrido de un pionero de la industria del espectáculo, fotógrafo, camarógrafo, director, 
productor, empresario, etc, el austrohúngaro Max Glücksmann. 
El presente trabajo intentará dar cuenta de los primeros pasos de Glücksmann, como de empleado 
de la Casa de fotografía Lapage que se encontraba en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para 
luego pasar a ser su gerente y culminar como dueño de la misma. Y transformase desde este espa-
cio con el correr del siglo XX en el factótum de la cinematografía y de la industria del disco. 
Para esto haremos un recorrido por fuentes gráficas de la época intentando realizar una recons-
trucción del entramado del circuito cultural protagonizado por él. Como también, observar el cre-
cimiento de la ciudad, los habitantes que empiezan a circular y que aparecen como posibles con-
sumidores de diferentes productos.

Jocelito Zalla (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Narrativas biográficas e consagração literária: o caso Simões Lopes Neto

João Simões Lopes Neto (1865-1916) é hoje considerado o “patriarca das letras gaúchas”, nas pala-
vras de Alfredo Bosi. Pouco se sabia, no entanto, de sua vida na Porto Alegre dos anos 1940, quando 
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alguns de seus textos voltavam a circular em periódicos literários e jornais locais. A Editora Globo, 
detentora dos direitos de publicação de sua obra desde os anos 1920, mas que pouco dera atenção 
ao autor até o momento, iniciava novo projeto editorial para seus dois livros de ficção, Contos Gau-
chescos (1912) e Lendas do Sul (1913), que contaria com a organização crítica de Aurélio Buarque 
de Holanda e supervisão de Augusto Meyer. Dentre os esforços de propaganda dos contos e lendas 
simonianos, pode-se citar a publicação de uma série de reportagens e notícias biográficas em edi-
ções da casa, como a Revista do Globo e a Província de São Pedro, produto de uma investigação en-
comendada ao jornalista Carlos Reverbel. O objetivo desta comunicação é analisar o papel dessas 
narrativas na consagração literária póstuma de Simões Lopes Neto. Como é construída a biografia 
pública de Simões? Quais seus usos críticos e editoriais? Como a vida é mobilizada para explicar 
a literatura? Portanto, o caso de Simões é profícuo para se discutir a permanência da biografia de 
autor ou “vidobra”, conforme denominação de Antoine Compagnon, como mecanismo de expli-
cação extratextual, a despeito das operações de autonomização do discurso ficcional típicas do 
regime literário moderno. As análises preliminares mostram que dois aspectos da vida de Simões 
são elaborados enquanto marcos principais para a compreensão de sua obra: a infância vivida na 
fazenda de seu avô, o Visconde da Graça, e a dedicação às letras na vida adulta. O primeiro con-
duz à familiaridade do autor com o imaginário campesino, tematizado em sua obra de ficção, e à 
linguagem popular emulada com naturalidade no texto escrito. O segundo justifica a criatividade 
de suas soluções formais, como o personagem-narrador Blau Nunes – que conferiria autenticidade 
à matéria narrada e inauguraria na prosa brasileira uma possibilidade só explorada novamente 
depois do movimento modernista. A biografia pública acaba, assim, somando-se à crítica na certi-
ficação da genialidade de Simões, que passa a ser celebrado como precursor da ficção moderna no 
país e base da tradição local de alta literatura. Em ambos os sentidos, um autor que precisa ser lido. 
Outro elemento biográfico de menor rendimento interpretativo, seu fracasso empresarial, acaba 
por consolidar a visão de “homem a frente de seu tempo”, além de oferecer um ponto de crítica 
aos contemporâneos do escritor, que não teriam enxergado na literatura a grande contribuição de 
Simões Lopes Neto à sociedade gaúcha.

Raimundo Nonato Pereira Moreira (Universidade do Estado da Bahia (UNEB))
• Recompondo uma trajetória: anotações sobre o jovem Antônio Maciel Bonfim (1925-1930)

O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa em curso, que objetiva investigar a 
trajetória intelectual e a formação política de Antônio Maciel Bonfim (1905-c.1947), codinome 
Miranda, militante revolucionário e secretário-geral do Partido Comunista do Brasil (PCB) entre 
os anos de 1934 e 1936. A partir deste escopo, a comunicação aborda um momento insuficiente-
mente estudado da vida da personagem, localizado entre os anos de 1925 e 1930. No período em 
questão, o jovem intelectual baiano transitou da postura de defesa de reformas pontuais – adoção 
do divórcio, maior equidade nas relações Norte-Sul e anistia para os integrantes da Coluna Prestes) 
para uma posição que preconizava saídas revolucionárias para a sociedade brasileira – aproxima-
ção dos conspiradores civis e militares que deram suporte à Revolução de 1930, contatos com Luiz 
Carlos Prestes (1898-1990) e ingresso na Liga de Ação Revolucionária (LAR). A partir das investiga-
ções realizadas em fontes documentais e jornalísticas sob a guarda do Arquivo Público do Estado 
do Rio de Janeiro (APERJ), da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB), do Instituto Geeográfi-
co e História da Bahia (IGHB) e do Centro de Documentação e Memória de Alagoinhas (CENDO-
MA), o trabalho almeja problematizar aspectos atinentes à trajetória de Antônio Maciel Bonfim, 
antes da transformação no legendário dirigente comunista Miranda. A propósito, destaque-se que 
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o “célebre Miranda”, personagem complexo da história das organizações de esquerda brasileira, 
ainda não foi objeto de uma pesquisa histórica específica. Portanto, identificar e deslindar novos 
indícios que dizem respeito à trajetória do militante oportuniza revisitar os debates historiográfi-
cos atinentes aos complexos vínculos que aproximam a Biografia da escrita da História (Cf. DOSSE, 
2009; LORIGA, 2011; VILAS-BOAS, 2014; LEVILLAIN, In: RÉMOND, 1996, p. 141-184; LORIGA, in: 
REVEL, 1998, p. 225-249; LEVI, in: FERREIRA; AMADO, 1998, p. 167-182; BOURDIEU, In: FERREIRA; 
AMADO, op. cit., p. 183-191).

Maria das Graças De Andrade Leal (UNEB)
• Um estudo biográfico através da obra de Manuel Querino: o eu narrado na sua escritura

O terreno movediço, característico das biografias, provoca uma dança pendular, ora em direção 
ao discurso histórico, incluído no domínio da “verdade”, ora em direção ao ficcional, contido no 
território do poético e da paixão. A instabilidade deste gênero recente na escrita da história, ape-
sar de tradicional, representa difícil desafio para o historiador que pretende investigar uma vida e 
retratá-la na sua autenticidade. Também é motor para enfrentá-lo na dinâmica do conhecimento, 
apreendendo o jogo dos paradoxos que está presente tanto no discurso científico, dito verídico, 
quanto numa obra de arte. Neste sentido, as fronteiras não são rígidas, uma vez que a autobiografia 
e a biografia constituem tipologia discursiva submetidas a pressões históricas, sociais e literárias. 
Nesse estudo, o intelectual afro-baiano Manuel Querino é o protagonista a ser entendido e o autor 
de si mesmo. A obra que produziu, entre os anos de 1903-1922, aqui considerada auto-biográfica, 
é a via preferencial para compreendê-lo e recapturá-lo no emaranhado do seu texto e do contexto 
em que viveu, enquanto depoimento de quem testemunhou e experimentou decepções e vitórias 
no alvorecer da República. Transfigurado em personagem e expectador, Querino escreveu sobre si 
e transformou a sua produção intelectual em registro “auto-biográfico”. O seu texto é auto-referen-
cial. O eu do autor é revelado nas suas mais diversas motivações. No mosaico de temas lembrados, 
descritos e analisados sobre o cotidiano, a arte, a educação, o operário, o folclore, a história, o povo, 
os africanos e descendentes, Querino narrou-se, contou-se, legou-se. Da sua pena desenhou e re-
velou o itinerário de toda uma vida

Robson Mendonca Pereira (Universidade Estadual de Goiás)
• O heroísmo como artefato: interfaces na narrativa autorreferente de Couto de Magalhães, 

Getúlio Vargas e Cândido Rondon
A retomada da biografia se desenvolveu nas últimas décadas na seara aberta pela Nova História 
Política, sobretudo na análise do discurso autográfico e na revisão de categorias basilares da histo-
riografia como a noção de indivíduo e de seu papel na sociedade, da fabricação do protagonismo 
histórico, da prática da biografia como mecanismo para reabilitação de sujeitos históricos. A reva-
lorização da subjetividade como elemento importante a ser incorporado nas análises historiográ-
ficas reacende antigas e importantes indagações: Como avaliar o papel do indivíduo na história? 
Qual a relevância da biografia (e da autobiografia) nos estudos históricos? Quais os instrumentos 
de análise mais adequados para lidar com a memória subjetiva? Para tanto, escolhemos analisar 
a escrita de si produzida por três personagens significativos da história nacional: o diário íntimo 
do General José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898), o diário do presidente Getúlio Dornelles 
Vargas (1882-1954) e a (auto)biografia baseada em seus diários de campo do Marechal Cândido 
da Silva Rondon (1865-1958).
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Andrea Cristiana Santos (Universidade do Estado da Bahia)
• Percursos biográficos do tipógrafo-jornalista josé diamantino de Assis em enlaces 

comunicativos
O tipógrafo, diretor, editor e redator de jornais José Diamantino de Assis produziu jornais no perío-
do de 1932 a 1970 na cidade de Juazeiro, Bahia. Neste artigo, procura-se analisar a trajetória biográ-
fica deste tipógrafo e jornalista entre o campo de uma cultura popular e jornalística no contexto 
de processos de modernização da imprensa. A partir de uma abordagem da micro-história, foram 
investigados rastros e os fragmentos presentes nos produtos comunicacionais para reconstituir as 
tramas comunicativas engendradas pelo profissional. A partir da análise, foram verificadas relações 
de tensões e assimilações entre uma imprensa nacional e a existência dos circuitos de comunicação 
entre diversos leitores e diferentes tipos de impressos, bem como os processos de mediação que 
marcaram a trajetória deste homem comum no campo jornalístico.

Renan Santos Mattos (UFSC)
• Biografia e espiritismo: o caso Fernando do Ó.

Em nossa pesquisa de doutorado, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, tenciona-
se investigar a trajetória de Fernando do Ó no que tange às disputas religiosas vivenciados no 
contexto cultural religioso brasileiro no recorte de 1930 a 1960. Nesse sentido, o olhar sobre essa 
trajetória, seu envolvimento político, sua defesa em torno da laicidade e liberdade religiosa mate-
rializam o foco dessa análise acerca de práticas e representações oriundas do espiritismo e a vivên-
cia religiosa dos denominados propagandistas da doutrina espírita no Brasil, e particularmente na 
cidade de Santa Maria-RS. Diante desse contexto mais amplo, o presente artigo, procura discutir a 
construção biográfica em torno de Fernando do Ó e sua disseminação no âmbito do Espiritismo 
Brasileiro de forma a permitir pensar as disputas de memória e o capital simbólico construído em 
torno dessa liderança.

Jose Genivaldo Martires (Universidade Federal de Sergipe)
• A trajetória de vida de Maria Lígia Madureira Pina: professora, literata e acadêmica

A presente pesquisa tem como objetivo estudar a trajetória de vida da professora Maria Lígia Ma-
dureira Pina – professora, literata e acadêmica. Destacar as relações entre sua formação intelectual 
e as práticas pedagógicas desenvolvidas no CODAP/UFS, bem como a produção dos seus escritos 
e como esse capital cultural contribuiu para a sua efetivação na Academia Sergipana de Letras. 
Utilizamos a técnica de história de vida realizada por meio de depoimentos da biografada e de 
pessoas do seu convívio, bem como a utilização de fontes documentais. Lígia Pina nasceu em 1928, 
na cidade de Aracaju, estudou nos colégios: Frei Santa Cecilia, Escola Nossa Senhora de Lourdes 
e Escola Normal. Fez o curso superior em História e Geografia na Faculdade Católica de Filosofia 
de Sergipe. Lecionou em diversos colégios de Aracaju, dentre eles: Escola Normal, Atheneu e no 
Colégio de Aplicação da UFS, nesta instituição de ensino desenvolveu uma série de atividades e 
materiais didáticos com o propósito de dinamizar as aulas de história. Em 1991 encerrou as suas 
atividades pedagógicas, passando a se dedicar as suas obras literárias e nas atividades da Academia 
Sergipana de Letras.

Cristiane Muniz Thiago (UFSB)
• Os silêncios na construção de uma biografia exemplar: história e memória de um industrial 
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maranhense
Este trabalho tem como tema a trajetória do empresário maranhense Jesus Norberto Gomes (1891 
– 1963). Jesus Gomes nasceu no interior do Maranhão e, na adolescência, fixou residência em São 
Luís. Filho de um comerciante e uma dona de casa, o caçula de oito filhos, mudou-se para a ca-
pital maranhasse após a morte do pai. O menino “castigado pela pobreza”, como descreve um de 
seus amigos, tornar-se-ia um dos empresários mais bem sucedidos do Maranhão. Seu sucesso nos 
negócios se consolidou com a criação de um refringente que é parte da construção da identidade 
maranhense: o Guaraná Jesus. O refrigerante Kola Guaraná Jesus começou a ser comercializado em 
1927 pela Pharmácia Sanitária, propriedade de Jesus Gomes. Após a criação da Indústria Jesus Ltda, 
principal negócio da família Gomes entre os anos 1940 e 1950, a bebida cor de rosa passaria a ser 
vendida em todo o Maranhão. A trajetória de empresário exitoso e sem filiação partidária definida 
estabelece um contraponto aos silêncios produzidos sobre sua experiência de encarceramento du-
rante primeiro Governo de Getúlio Vargas (1930-1945). Apesar de ter sido preso por 10 meses por 
suposto envolvimento com o comunismo, Jesus Norberto Gomes, possuía uma trajetória distinta 
de muitos dos envolvidos com a chamada “Intentona Comunista” de 1935. Nossa investigação 
problematiza o padrão de conduta de nosso personagem, as memórias e os silêncios produzidos 
sobre sua história de vida. Para atingir nossos objetivos, analisaremos um conjunto diverso de fon-
tes. Destacamos nesse sentido o processo criminal sobre a participação de Jesus Gomes e outros 
maranhenses no movimento comunista de 1935; matérias de jornais do período estudado; publi-
cações sobre a trajetória de Jesus Gomes e; por fim, relatos da família Gomes. A partir da análise 
da memória social produzida sobre Jesus Gomes podemos problematizar a construção de uma 
trajetória exemplar, o papel dos silêncios nesse processo e o cenário sócio-político do Brasil nas 
primeiras décadas do século XX.

Marilane Machado (Universidade do Estado de Santa Catarina)
• Leocádio José Correia: Do real ao imaginário

Leocádio José Correia viveu na cidade de Paranaguá na segunda metade do século XX, foi médico, 
político, cidadão letrado e ativo com relação a questões públicas, grande parte delas construídas 
a partir de seu contexto familiar e político. Através de diferentes tipologias de fontes, tais como 
publicações em jornais do século XIX e correspondências oficiais, é possível compreender as ações 
deste personagem em sua vida pública, enquanto inspetor de saúde, inspetor de escolas, deputa-
do, vereador e intelectual. Após a sua morte, ocorrida no ano de 1886, passaram a ser divulgados, 
em diferentes momentos, textos biográficos do personagem destacando alguns aspectos de sua 
vida, principalmente como cidadão ilustre e médico humanitário. Sua imagem também foi asso-
ciada, ao longo do tempo, ao movimento espírita, para o qual o personagem é considerado um 
“Espírito superior”, ou “Iluminado”, havendo várias práticas de curas espirituais realizadas em seu 
nome. O objetivo principal desta comunicação é refletir acerca das memórias e representações 
construídas em torno do personagem em questão após a sua morte, principalmente através de ri-
tuais comemorativos e textos biográficos que, embora pautados numa realidade histórica, muitas 
vezes constroem outras realidades através de discursos e práticas.

Kelly Cristina Teixeira
• Helena Greco e o Movimento Feminino pela Anistia em Minas Gerais: emoção e política na 

construção de uma biografia
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O presente artigo visa abordar o papel das emoções na construção das atividades sociais e políticas 
da mineira Helena Greco em determinados momentos de sua biografia, em especial, a partir de 
sua entrada para o Movimento Feminino pela Anistia em Minas Gerais. Para tanto partiremos de 
uma análise inicial de parte das fontes de seu arquivo pessoal coletadas no Instituto Helena Greco 
e de entrevistas com Helena para o Projeto História e Memória: Visões de Minas do Laboratório de 
História Oral da Universidade Federal de Minas Gerais.

kassiana braga (Unesp)
• Memória, testemunho e engajamento politico nas obras de Zélia Gattai: Uma construção de 

si
A produção literária da escritora paulista Zélia Gattai, bem como o seu pensamento, inserem-se no 
contexto do aumento do número de publicações literárias ocorrido na década de 1970, sobretudo 
em relação aos gêneros autobiográficos, dado em função de vários fatores, dentre eles, o da neces-
sidade de certos militantes de esquerda, de escritores, de escritoras, de políticos e de jornalistas 
relatarem o que vinham vivenciando durante o regime militar.
Além do gênero autobiográfico, a sua obra associa-se ao gênero dos romances políticos que foram, 
neste período da vida política brasileira, os mais vendidos. Neste “cenário literário” apareceram, 
ainda, vários escritores que se debruçaram sobre este tipo de escrita mais politizada como, por 
exemplo, Érico Veríssimo e Chico Buarque de Holanda. Outro tipo literário bastante vendido na 
época foi o dos livros memorialísticos, representados por autores como Pedro Nava, Alfredo Sirkis, 
Renato Tapajós e muitos outros mais. Quanto às mulheres escritoras, são contemporâneas a Zélia 
as autoras Lygia Fagundes Telles, Rachel de Queiroz, Clarice Lispector e outras que compuseram 
este “cenário literário”, como Nélida Piñon, Lya Luft, Hilda Hilst, Marina Colasanti...
A escrita de Zélia, tanto a autobiografia quanto a de romance, contemplou também o assunto em 
questão, discutindo as questões relacionadas ao “mundo feminino”, como o casamento, o sexo, o 
divórcio, a educação dos filhos, a traição, a virgindade, o machismo, os valores tradicionais e outros 
assuntos que teve interesse em explicitar. 
Há nas obras de Zélia um engajamento como mulher, relatando suas memórias, preferências lite-
rárias, militando politicamente, denunciando abusos de certos sistemas de poder que presenciou 
ou mesmo que ouviu falar. Também narrou a sua trajetória, desde as lembranças de sua infância 
e fase adulta. Neste sentido, há em sua literatura, como em tantas outras de sua época, a vontade 
da mulher em exteriorizar todos esses sentimentos, que por muito tempo foram guardados ou 
mesmo silenciados.
Com a leitura de suas obras podemos perceber que, desde o primeiro livro, Zélia mostrou-se bas-
tante preocupada com a construção de sua memória individual e também de memórias “alheias” 
como as de seus familiares, dos seus amigos e de outras pessoas com que conviveu, seja na infância 
ou mesmo em outros momentos de sua vida. Nos livros seguintes, a construção de memórias tor-
nou-se uma prática recorrente, os temas por vezes variavam, mas a prática memorialista permane-
cia. Tais constatações leva-nos a varias indagações: Por que a autora escreve? Existe algum intuito 
com a sua escrita memorialista? Se existe, qual o motivo que a levou a produzir suas obras? Estas e 
outras questões serão discutidas neste simpósio.

André Luis Corrêa da Silva (Prefeitura de Porto Alegre)
• “Novo” sindicalismo e política: politização e multiposicionalidade dos dirigentes do SMABC 

(1972-2005)
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O presente trabalho trata da temática do engajamento e militância em organizações e a possibi-
lidade dos agentes, através da defesa de determinadas “causas”, conquistarem o capital militante 
passível de ser reconvertido em capital político, compensando a ausência de outros recursos de 
origem. A investigação teve como foco as lógicas construídas por dirigentes do SMABC que mi-
litaram entre os anos de 1972 e 2005, identificados com o surgimento do “Novo” Sindicalismo. 
Com a finalidade de investigar as diferenças desses dirigentes com seus antecessores/concorrentes, 
nossa problemática considerou a relação entre politização e multiposicionalidade. Como hipótese 
de pesquisa, sustentamos que a diferença entre esses dirigentes e seus antecessores/concorrentes 
estava ligada à constituição de uma estrutura multiposicional que os ligava a organizações formal-
mente reconhecidas. A posição dentro dessa estrutura, visível através da ocupação de cargos, era 
mediada pelos recursos e capitais detidos ao longo da militância sindical ou político-partidária. 
Para dar conta da problemática, investigamos a trajetória dos dirigentes que atuaram no sindicato 
no período destacado, identificando perfis e analisando os casos representativos de cada um deles. 
O estudo permite concluir que os dirigentes ligados ao “Novo” Sindicalismo, utilizando-se da mul-
tiposicionalidade militante e da politização, garantiram condições para a aquisição de um capital 
simbólico que lhes proporcionou os meios de reconverter os capitais conquistados em cargos na 
estrutura multiposicional e em retribuições para a militância.

Valeria Aparecida Alves (Universidade Estadual do Ceará - UECE)
• “Um poeta não se faz com versos”: Torquato Neto e a produção cultural na década de 1970.

O trabalho comunica a pesquisa realizada sobre a produção cultural no Brasil na década de 1970. 
Elegeu-se como objeto de estudo Torquato de Araújo Neto, sujeito que vivenciou as transforma-
ções políticas, econômicas e culturais ocorridas no final dos anos 50 e nas décadas de 1960-70. 
Figura relevante do movimento musical tropicalista, embora pouco visível para o grande público, 
contribuiu através da composição de letras das canções, como “Geléia Geral”, que pode ser con-
siderada como síntese do movimento. Contribuiu, ainda, para ampliar a repercussão do debate 
estético durante o final dos anos 60 e início dos anos 70, através das colunas “Música Popular”, 
publicada no jornal dos Sports, no ano de 1967, “Plug”, no Correio da Manhã e “Geléia Geral”, no 
jornal Última Hora, ambos na década de 70. Não se tratou de elaborar uma biografia no sentido 
literal do termo – narrativa dos fatos particulares das várias fases da vida de uma pessoa ou perso-
nagem. Mas de refletir, a partir da trajetória de Torquato Neto, sobre o debate estético e político 
nas décadas de 1960 e 1970. Apreender, através de sua visão singular o contexto histórico e cultu-
ral vivido sob o período de Ditadura Militar. Analisei através de sua produção (canções, colunas, 
cartas e poemas) as propostas de renovação para a música popular brasileira e o debate suscitado. 
Discuti, através da trajetória de Torquato Neto, a rede de relações estabelecidas no contexto his-
tórico, com suas contradições e disputas pela hegemonia. Analisei através da narrativa produzida 
por Torquato Neto, sua visão de mundo e sua consciência do lugar social que ocupava no contexto 
histórico. Enfim, através da análise da trajetória de Torquato Neto a pesquisa possibilitou a reflexão 
sobre o contexto histórico e o debate sobre a produção cultural no Brasil, durante a ampliação das 
medidas de cerceamento das liberdades e repressão a todos os movimentos sociais contrários a Di-
tadura Militar. A análise de sua produção: canções, colunas nos jornais, cartas e poemas, revelaram 
as diversas propostas de renovação da música popular brasileira em debate no período, além de 
apresentar a rede de relações estabelecida entre artistas e intelectuais que embora tivessem proje-
tos distintos, compartilhavam a postura de oposição à Ditadura Militar.
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Daiane Vaiz Machado
• Texto historiográfico como construção autobiográfica: cecília westphalen e a historiografia 

paranaense
Nesta comunicação analisamos textos de caráter historiográfico como construção autobiográfica. 
Cecília Westphalen (1927-2004), historiadora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), produziu 
fundamentalmente dois textos sobre historiografia paranaense. O primeiro foi escrito por ocasião 
da sua posse como sócia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IGHB), em 1983, o segundo 
(retomada sintética do primeiro) foi apresentado na reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Histórica (SBPH), que em 1984 devido à presença de Charles-Oliver Carbonell, presidente da Co-
missão Internacional de História da Historiografia, propôs como temática central a reflexão sobre 
essa área de estudos. A partir da análise destas duas produções, colocando em foco o sistema de 
referências que ela estabeleceu para organizar sua exposição, analisaremos os não-ditos da produ-
ção historiográfica.
Quando da primeira apresentação do texto sobre historiografia paranaense, Westphalen contava 
com 56 anos, sendo 32 deles dedicados ao ensino e a pesquisa histórica. Uma avaliação do percur-
so da história no Paraná significava também inserir no discurso as reminiscências de sua formação 
como historiadora. Quando Westphalen se voltou ao seu próprio passado ela também colocou a 
nu como construiu sua identidade historiadora e assim sugeriu o lugar que deveria ocupar na his-
tória da historiografia paranaense. É este processo de construção autobiográfica entre os não-ditos 
da produção historiográfica que esta comunicação interpretará.

118. Unidade e diversidade no Mundo Antigo
Coordenação: Lyvia Vasconcelos Baptista e Fernando Candido da Silva

Resumo: Os estudos sobre o Mundo Antigo despertam o interesse de um público cada vez maior, 
interessado em discutir elementos muito diversos. O objetivo deste Simpósio é agregar pesquisa-
dores, docentes e discentes preocupados em discutir a especificidade das sociedades antigas, bem 
como os processos de interação cultural, econômico, social e político entre elas.
Justificativa: O chamado “Mundo Antigo” pode ser estudado a partir de variados recursos do-
cumentais e diferentes abordagens interpretativas. A própria unidade do termo é ilusória e os de-
bates animados em torno de seu conjunto de conteúdos apresentam-se sempre como um leque 
de elementos distintos, amalgamados pela necessidade do diálogo. O propósito deste Simpósio 
Temático é promover e integrar os estudos sobre o Mundo Antigo. Os trabalhos podem apresentar 
problemáticas referentes: a) à especificidade de alguns elementos nas sociedades antigas: sexuali-
dade, religião, lazer, política, economia e cultura; b) aos processos de interação diversos no Mundo 
Antigo; c) à discussão da diversidade documental e de enfoque teórico da História Antiga e d) à di-
mensão multidisciplinar que redefine as antigas fronteiras da disciplina e o seu potencial didático.
As diversas análises que professores e pesquisadores realizam e que chegam a nós, por meio de pu-
blicações espalhadas pelo país, apontam o crescimento qualitativo e quantitativo do interesse nes-
sa área dentro das Universidades. Tal efeito não é uma especificidade brasileira. J. A. North também 
aborda a questão, vinculando o interesse acadêmico ao apelo generalizado que a História Antiga 
tem recebido na sociedade contemporânea, com a divulgação de filmes, documentários e outros 
materiais acessíveis ao grande público. Embora nem todos os pesquisadores veem com otimismo 
o interesse crescente do público, o fenómeno tem resultado em financiamentos e oportunidades 
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para a área que não podem ser desprezados. Reunir pesquisadores sobre o Mundo Antigo é essen-
cial para promover os estudos na área e discutir suas mudanças e possibilidades.

Rennan de Souza Lemos (Museu Nacional/UFRJ)
• O Cemitério das Tumbas do Sul em Amarna: hierarquias, unidade e diversidade social no 

Egito do Reino Novo
O Cemitério das Tumbas do Sul em Tell el-Amarna foi identificado somente em 2003 quando de 
uma prospecção de superfície, encerrando um grande debate em Egiptologia sobre onde estariam 
enterradas as pessoas que viveram na antiga cidade de Akhetaton. Entre 2005 e 2013, o cemitério 
foi escavado sistematicamente e hoje em dia novos estudos vem sendo realizados ao redor do 
mundo, em colaboração com os arqueólogos responsáveis pelo trabalho de campo. Os vestígios 
materiais das pessoas comuns do Egito antigo, revelados no Cemitério das Tumbas do Sul, renova-
ram o interesse dos pesquisadores sobre a chamada “não-elite”, alternando o foco tradicional da 
Egiptologia – a elite, com suas tumbas finamente decoradas e seus textos religiosos. Antigos dados 
estão sendo revisitados à luz das novas descobertas, com o objetivo de compreender as relações 
sociais que caracterizaram as interações entre os diferentes grupos sociais no Egito antigo. O Ce-
mitério das Tumbas Sul oferece, tal como defendemos, fortes indícios de uma diversidade social 
crescente no Egito do Reino Novo, e a arqueologia da cidade de Amarna igualmente nos oferece 
bases documentais nesse sentido. Além disso, este sítio proporciona indícios acerca das mudanças 
religiosas ocorridas durante o período de Amarna, momento da história egípcia quando o faraó 
Akhenaton introduziu a primeira religião monoteísta documentada da história.
Nesta apresentação pretendemos expor acerca das escavações realizadas no Cemitério das Tum-
bas do Sul em Amarna, assim como debater as pesquisas recentes que vêm sendo desenvolvidas. 
Nosso principal objetivo é compreender as relações sociais hierarquizadas expressadas na cultura 
material deste cemitério popular e na paisagem de Amarna, a fim de explicar as mudanças religio-
sas e sociais do período. Dados provenientes de outros sítios tanto no Egito quanto na Baixa Núbia 
serão tomados como base comparativa na tentativa de delimitar continuidades e permanências. 
Tendo sido o Reino Novo uma época de abertura cultural, defenderemos que o período de Amar-
na radicalizou essa tendência, tendo representado o início do ápice da diversidade social a partir da 
tentativa de estabelecimento da unidade religiosa, onde todos – egípcios e estrangeiros de todos 
os grupos sociais – teoricamente conviveriam sob os raios do Disco Solar, o Aton.

Fábio Amorim Vieira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
• Os filhos da Núbia: Etnicidade e deslocamentos culturais na África antiga sob a XVIII 

dinastia egípcia
A presente proposta tem por objetivo de pesquisa a investigação em torno de alguns indícios de 
tráfegos culturais e configurações étnicas na África antiga, concentrando-se na presença de nobres 
núbios educados no contexto egípcio durante o Novo Império faraônico, mais precisamente sob 
a XVIII dinastia. Tal período se caracteriza, entre outras questões, por corresponder ao contexto 
posterior aos 200 anos de dominação estrangeira no Egito, quando os egípcios reconquistam o im-
pério após a invasão e controle governamental dos asiáticos hicsos. Nesse contexto de reconquista, 
o contato e a presença de estrangeiros no reino aumentaram significativamente, não somente pela 
permanência de asiáticos resultante do período do controle hicso, como após a restauração do 
controle egípcio, quando do fortalecimento das relações do Egito com as terras estrangeiras, espe-
cialmente na região núbia. Neste processo de domínio imperial filhos núbios recebiam instruções 
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e saberes na corte egípcia, sob uma política de dominação faraônica a ansiar conexões adminis-
trativas e culturais, pautadas em laços de educação e convívio social de herdeiros núbios de terras 
dominadas aos costumes egípcios. A compreender estes interstícios e processos de diferenças cul-
turais e engajamentos étnicos, para além de definições rígidas de tradições culturais construídas, 
anseia-se visar as fontes destes sujeitos cujas vidas duplas cruzam-se em um contexto diaspórico 
de movimentação cultural no espaço núbio e egípcio da antiguidade.

Henrique Modanez de Sant Anna (Universidade de Brasília)
• A monarquia helenística: crise política e legitimação no Mediterrâneo Oriental e no Oriente 

Próximo após a conquista macedônica
A questão helenística que se tenciona examinar encerra duas referências precisas: (a) a monarquia 
helenística como proposta política de inclinação universal (pautada na imprecisão intencional do 
título real e no princípio militar da doriktetos chora) e como resultado histórico da “política da 
desconfiança” que se instalou na corte macedônica a partir de 323 a.C.; (b) a monarquia helenística 
como regime condicionado à satisfação das expectativas de duas audiências mistas: os exércitos 
helenísticos que formavam (por meio dos “tentáculos” da corte macedônica) a elite militar nas 
mais diversas regiões do extinto “Império de Alexandre” e as elites (sacerdotais em muitos casos) 
locais, com atenção especial aos dois casos multiculturais dessa história: o Selêucida e o Lágida. A 
escolha dos primeiros soberanos das duas dinastias deve-se ao fato de as primeiras décadas dos 
dois impérios constituírem o momento de maior transformação nos mecanismos de legitimação 
adotados pelos seus soberanos, e de os casos orientais estarem, em tese, menos respaldados pela 
antiga tradição monárquica macedônica.

Joana Campos Climaco (Universidade Federal do Amazonas)
• A notoriedade de Alexandria no mundo Greco-Romano: intercâmbios, sincretismos e 

diálogos
O novo estabelecimento de Alexandre na costa egípcia do Mediterrâneo adquiriu notoriedade 
desde sua fundação na segunda metade do século IV a.C.. A posição de Alexandria como a maior 
metrópole do Mediterrâneo oriental e capital helenística do antigo reino faraônico, sua herança 
política e cultural, além de sua dinâmica comercial e capacidade de mobilizar multidões, fazem 
de Alexandria um cenário ímpar para analisar situações de sincretismos e intercâmbios culturais, 
principalmente no contexto em que todo esse rico território foi incorporado ao Império Romano. 
Através das diferentes narrativas (principalmente Estrabão, Flávio Josefo, e Dion Crisóstomo) que 
enfocam na posição chave e estratégica de Alexandria no mundo Greco-romano, a intenção dessa 
comunicação é refletir sobre a posição da cidade como um centro difusor do Mediterrâneo, que 
ajudou a popularizar e intercambiar tendências das mais díspares, promovendo uma releitura de 
tradições mais antigas do Egito e as divulgando para o horizonte mais amplo do ecúmeno. Ou seja, 
o objetivo é pensar a cidade como um ponto focal de integrações mediterrânicas, pois ao mesmo 
tempo em que facilitava o intercâmbio entre povos e suas respectivas tradições, promovia a revi-
são e reafirmação de antigas demarcações étnicas, na medida em que intensificava a convivência, 
enfrentamento e diálogo entre grupos distintos.

Otavio Zalewski Vargas
• Seitas, Grupos e Identidades Judaicas: a questão de Alexandria e da Carta de Aristeas a 
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Filócrates.
Esta apresentação versará sobre um aspecto bem pontual da História do Povo Judeu, a questão da 
definição de sua identidade, ou das diversas identidades apresentadas em um determinado espaço 
de tempo, compreendido entre a ascensão da dinastia ptolomaica no Egito até o final da grande 
revolta judaica contra Roma no ano 70 da era comum.
A jewishness será analisada através de como as seitas ou grupos viam seu pertencimento ao grupo 
e como influenciaram na criação de uma nova identidade judaica, primeiramente entra a grande 
comunidade da diáspora situada em Alexandria e depois se espraiando em todo as outras comuni-
dades inclusive a de Judá. Além desta influência será analisada também o que de novo foi apresen-
tado e o principal instrumento de propagação destas idéias: o documento atualmente conhecido 
como Carta de Aristeas a Filócrates.

Marcos José de Araújo Caldas (UFRRJ)
• ‘ecclesiae in Imperio Romano’

A presente comunicação nasceu do projeto intitulado infructuosi in negotiis Die ökonomischen 
Aspekte der Christenverfolgungen in den römischen Provinzen zur Zeit der sog. Krise des 3. Jahrhun-
derts (infructuosi in negotiis – Aspectos Econômicos das Perseguições aos Cristãos nas províncias 
romanas ao tempo da assim chamada crise do século III d.C.), com o apoio da Capes e do DAAD, 
e cujo escopo é entender o papel das comunidades ditas cristãs no contexto da economia do im-
perium romanum no período pré-niceniano (325 d.C.). Para que este objetivo fosse alcançado foi 
necessário um grande esforço preliminar no sentido de dimensionarmos a extensão da presença 
destas comunidades sob a autoridade romana. Cruzando dados epigráficos, literários e vestígios 
arqueológicos chegamos a um incrível número de quase 700 comunidades ao longo de quatro 
séculos de história. A multiplicidade e a diversidade destas comunidades põem em xeque a noção 
de um substrato ideológico comum ou de uma Weltanschauung única que lhes desse identidade e 
coesão interna e externa. Portanto, é nossa intenção apresentarmos os primeiros resultados desta 
primeira etapa da pesquisa.

Eliton Almeida da Silva (Colégio Viktor Frankl)
• Eusébio de Cesareia e a defesa do patrimônio eclesiástico

Entre o final do terceiro e o início do quarto séculos, a cidade de Cesareia, na Palestina, era consi-
derada cultural e socialmente heterogênea, tal qual o momento de sua formação. Esta heteroge-
neidade pode ter colocado em oposição as elites e lideranças locais, provocando a necessidade 
de defesa dos bens patrimoniais que poderiam ser danificados, confiscados ou destruídos em tais 
disputas. A leitura das obras História Eclesiástica e Vida de Constantino, ambas de Eusébio de Cesa-
reia, nos permitiu entrever tais condições. Com o presente trabalho, fruto de nossa pesquisa (Mes-
trado) ainda em andamento, intentamos demonstrar que as condições político-culturais vividas 
pelo bispo da cidade de Cesareia, no início do século IV, o fizeram sentir a necessidade de buscar 
uma aproximação com o poder imperial, com intuito de fortalecer tanto o cristianismo quanto sua 
própria posição como representante de um dos grupos étnico-culturais de uma cidade heterogê-
nea como Cesareia, ou mesmo da Palestina, como um todo.

João Marcos Alves Marques
• Soldados romanos entre representações e identidade no mitraismo romano (séc. II-IV d.C)
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O presente trabalho busca refletir e problematizar o papel desempenhado pelo soldado romano 
como um agente difusor do culto mitraico dentro de solo romano durante os séculos II ao IV.
O século II d.C é caracterizado como um período em que se constata uma maior disseminação de 
uma série de cultos estrangeiros, que se convencionou chamar de cultos orientais, cultos estes que 
eram provenientes das regiões do Egito e do Oriente Próximo e que possuíam uma série de espe-
cificidades e diferenças com relação aos cultos oficiais romanos, dentro do grupo de divindades 
orientais podem ser citados Isis, Osiris, Cibele e Mitra.
Mitra é um deus indo- iraniano e o seu culto possuía uma dimensão mistérica e consequentemente 
iniciatica, esse deus foi bastante popular entre alguns setores da sociedade romana, como é o caso 
do exército, que possuía uma grande estima e respeito para com esse culto, nesse sentido o traba-
lho busca questionar quais atrativos a religião mitraica apresentava aos soldados romanos, bem 
como será pensado também em como o culto mitraico se configurava em solo romano e quais 
estratégias foram utilizadas para uma maior difusão desse culto por parte do soldado romano.

Dolores Puga Alves de Sousa (UFMS / Coxim)
• Os conflitos e interesses políticos presentes no teatro antigo: hetaireías, poética e arqueologia

Esta proposta de comunicação se baseou na ideia de um projeto de doutorado. Surgiu de uma 
análise crítica sobre a perspectiva da historiografia francesa mais tradicional sobre o tema do tea-
tro grego antigo, sobretudo o teatro ateniense, a saber, Jean-Pierre Vernant, Jacqueline de Romilly, 
Claude Mossé e Pierre Vidal-Naquet, os quais construíram reflexões morais, filosóficas e generali-
zantes do teatro e do “homem grego”, que perdeu sua característica plural de sujeito histórico. O 
conceito do “homem trágico” e a funcionalidade do teatro dentro de avaliações apenas mitológi-
cas foi o estopim de concepções de uma polis de “coesão social” e de unicidade democrática. Este 
trabalho se fundamenta da necessidade de reavaliação do teatro ateniense, em especial a peça 
Bakxai (As Bacantes) de Eurípides, e Bátraxoi (As Rãs) de Aristófanes, ambas apresentadas nos 
festivais de 405 a. C. em Atenas, com o intuito de problematizar o uso do teatro como instrumento 
de financiamentos estatais e privados de cidadãos interessados em sustenta-lo dentro de disputas 
políticas. As peças, em suas mensagens socioculturais e sociopolíticas, mais do que representar 
novos olhares mitológicos, traduzem a agon política em jogo: as hetaireías de poetas, magistrados, 
coregos – que, segundo Peter Wilson, financiavam os coros –, e theatronai – aqueles que, conforme 
Eric Csapo, eram responsáveis pelo pagamento (mistos) às cidades para administração do teatro. 
Como hipótese, cada uma das peças traduz, na sutileza da mensagem estética, o grupo político 
que o financiou para a sua apresentação a público. Além disso, pretende demonstrar, na apresenta-
ção de descobertas arqueológicas a partir de estudos do teatro de Thorikos, na região homônima, 
e do Teatro de Dionísio em Atenas, que os usos e interesses sociais que se fazem desses teatros está 
presente na idealização de suas construções.

Bruno Paniz Botelho (Universidade Estadual do Rio de Janeiro)
• A Pólis dividida: a representação da tirania e da democracia na tragédia Antígone, de 

Sófocles.
No presente trabalho busca-se analisar a representação de duas formas opostas de governo na tra-
gédia Antígone (442 a. C.) de Sófocles. Escrita e encenada no contexto de afirmação da democracia 
em Atenas, com a eleição de Péricles (495-429 a.C.) ao cargo de strátegos (general) no ano de 449 
a. C., a tragédia Antígone evoca debates pertinentes para a compreensão de alguns aspectos do 
convívio dos Politai (cidadãos) naquele contexto. Um desses debates políticos mais marcantes pre-
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sentes no texto é representado pelas figuras de Creon (o tirano) e seu filho Hemon (noivo de An-
tígone). O conflito estabelecido entre os personagens aponta para duas formas opostas de gover-
nar a cidade e são apresentadas por Sófocles como representações políticas concorrentes naquele 
contexto. O discurso de Creon concentra elementos de defesa dos valores tirânicos de poder como 
a centralização das decisões, a arché (princípio da autoridade) personificada e a incapacidade de 
abrir-se para o debate público. Por outro lado, Sófocles constrói o discurso de Hemon fazendo-o 
representar um defensor legítimo da democracia como forma de governo que privilegia os valores 
da Isonomia (igualdade dos cidadãos perante a lei) e Isegoria (o direito de falar na ágora), além de 
fazer uma defesa da Pólis enquanto pertencente ao conjunto dos cidadãos. 
Sófocles, ao construir esse debate entre tirania e democracia e representá-lo para a Pólis de Ate-
nas do séc. V., situa uma problemática que divide a própria cidade entre duas posturas políticas: 
a tirania, forma de organização pertencente ao passado da cidade (séc. VII e VI) representada por 
Creon e a democracia, que se encontrava em vigência no séc. V e é representada pela figura de He-
mon. Ao colocar pai e filho numa disputa acerca do rumo político da cidade, Sófocles evoca não 
só as fragilidades da democracia frente as posturas tirânicas, como também ressalta elementos da 
experiência história da própria Atenas, estabelecendo um contraste entre o passado e o presente 
político da cidade.

Matheus Barros da Silva (Universidade Federal de Pelotas)
• Pensar a pólis a partir do Filoctetes de Sófocles

Nossa proposta de comunicação se configura em uma apreciação acerca da tragédia Filoctetes, de 
Sófocles, encenada em Atenas no ano de 409 a. C., e vencedora do concurso de tragédias da Gran-
de Dionisíaca daquele ano. No presente texto, nosso objetivo basilar é observar a citada peça em 
sua relação com a pólis de Atenas, contexto em que o drama vem à luz. A consideração sobre este 
vínculo se justifica na medida em que compreendemos a Tragédia como uma instituição políade, 
ou seja, organizada e levada a termo pela própria cidade. Neste sentido, procuraremos elucidar o 
significado que o Filoctetes, de Sófocles, poderia assumir para uma plateia de cidadão no período 
em que foi encenada. Em outras palavras, pretende-se refletir acerca do que o Filoctetes diz sobre 
e à cidade. Dividiremos nosso escrito em dois momentos fundamentais. Em um primeiro estágio 
iremos discorrer, de maneira breve, sobre o sentido que o trágico assumia para os gregos. Encerra-
remos nossa reflexão debruçando-nos sobre o texto do Filoctetes e seus sentidos na Atenas do V 
século.

Cleyton Tavares da Silveira Silva (Universidade Potiguar)
• Entre Mito e Espaço: observações sobre a Paisagem Religiosa na Esparta do século V a.C.

A forma de agrupamento humano que comumente chamamos cidade possui estruturas físicas co-
muns aos habitantes, os muros, a ágora, o ginásio, enfim, espaços onde ocorrem contatos os mais 
diversos não somente entre os cidadãos, mas lugares que favoreciam relações entre os diversos ha-
bitantes da urbe, entre os mais distintos moradores das Pólis. A cidade é constituída também por 
elementos simbólicos, abstratos – as instituições, as construções de sentido, as relações de poder 
empreendidas entre os próprios cidadãos e os outros. As instituições políticas, festivais religiosos, 
as competições nos jogos. Em conjunto tais elementos compõem a cidade. Nesta perspectiva, nos-
sa comunicação tem como proposta, analisar de maneira inicial a constituição de uma Paisagem 
Religiosa, tanto urbana quanto rural, na Lacônia do século V a.C. Para tanto, observaremos autores 
antigos, como Heródoto, Tucídides, Xenofonte e Pausânias, assim como os relatórios de Escavação 
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BSA – Briths School of Athens. Objetivando entender as relações espaciais interligadas às observa-
ções mítico-religiosas dos habitantes locais, sejam eles cidadãos ou não.

Leandro Mendonça Barbosa (Universidade Católica Dom Bosco)
• O Mito de Cadmo, a relação com o solo e a questão da autoctonia grega

Com este trabalho se pretende relacionar a questão da autoctonia (cara aos Gregos) com seu ima-
ginário religioso. Para tanto foi elencando uma narrativa mítica em particular: a viagem do herói 
Cadmo, que chega ao solo da Península Balcânica e ali funda uma cidade: Tebas. Para auxiliar na 
fundação, Cadmo semeia na terra seres autóctones, fundando também a genealogia tebana. Com 
este mito, intencionamos compreender de que forma o ctonismo e a relação com o solo se fun-
dem, dentro do pensamento social, à própria ideia de autoctonia. Cadmo, um ser telúrico, acaba 
por miticamente fundar uma cidade e ali criar raízes e desenvolver uma autoctonia, da mesma 
forma que as plantas criam raízes no solo. Trabalharemos tanto com documentação textual quan-
to com imagens que representam o herói em sua faceta ctônica e, quem sabe, ao mesmo tempo 
autóctone.

Juliana Magalhães dos Santos
• O óikos como espaço de formação da sexualidade feminina na Atenas Clássica.

Esta apresentação possui o objetivo de discutir brevemente sobre a importância dos espaços de 
transito, trabalho e ocupação social para o desenvolvimento da sexualidade feminina no perío-
do clássico. Com um olhar debruçando-se sobre o aspectos do gênero na casa (óikos) ateniense 
nos deparamos com prostitutas, mulheres bem nascidas, concumbinas, trabalhadoras, escravas: 
suas atribuições se confundiam e muitas vezes se intercambiavam criando um ambiente rico e ao 
mesmo tempo complexo de relações entre os ocupantes desse espaço privado. Dessa maneira, evi-
denciaremos como a sexualidade privada era elemento essencial as representações sociais relacio-
nadas ao gênero, lhes conferindo densidade explicativa ao reforçar o que lhe constituía enquanto 
conceito.

Mariana Figueiredo Virgolino (UFF)
• Fronteiras entre o público e o privado: o caso do santuário de Deméter e koré em acrocorinto

Nesta comunicação pretendemos apresentar alguns dos resultados obtidos em nossa pesquisa de 
mestrado, ocasião na qual estudamos as estruturas arquitetônicas e práticas cultuais do santuário a 
Deméter e Koré, localizado na àsty da pólis de Corinto, entre os séculos VII a IV a.C. Naquele espa-
ço religioso as mulheres externavam a esfera doméstica e suas atividades, rompendo as fronteiras 
entre os espaços público e privado de uma maneira que invertia, renovava e reforçava os valores 
vigentes na cidade.

Claudia Beltrão da Rosa (UNIRIO)
• “Familia romana”: uma abordagem a partir de fontes legais romanas

As fontes legais romanas criaram um sistema de leis familiares que diverge radicalmente daquilo 
que conhecemos e vivemos hoje, mas que se tornou fundamento e argumento de autoridade para 
a modernidade ocidental. Tais textos descrevem um regime legal que prevaleceu durante os três 
primeiros séculos da nossa era, especialmente em Roma, caput mundi. O tema da família romana 
tem sido objeto de muitas pesquisas e debates atuais, e o fundamento deste debate é a preocu-
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pação de abandonarmos as “ilusões de ótica” e percebermos a “família” como um conceito que 
cobre uma série de distintas formações sociais no tempo e no espaço, e não uma única e contínua 
instituição social. A pesquisa histórica nos apresenta não uma essência imutável, mas sim uma sé-
rie de configurações históricas distintas para tal rubrica. Tais configurações, que geram formações 
institucionais, são compostas por diferentes “ingredientes” sociais, que variam com o tempo. Este 
é, a meu ver, o maior valor do estudo da lei romana e, mais ainda, das relações entre a lei romana e 
a vida de “famílias reais” romanas, que observaremos a partir de algumas passagens de textos cice-
ronianos: fazer com que pensemos sobre nossas próprias questões, nosso próprio mundo.

Erika Vital Pedreira (Secretaria de Estado e Educação do Estado do Rio de Janeiro)
• O Triplismo nas produções iconográficas e epigráficas religiosas da Gália e da Britânia 

(séculos I e II d.C.)
O número três talvez seja o número mais universalmente envolto em uma aura de misticismo e sig-
nificação ideológica. Em muitas culturas e sociedades este número assume um significado impor-
tante, podendo representar vida (masculino, feminino e prole), o mundo visível (céu, terra e “outro 
mundo”), o espaço (antes, depois e aqui), entre outras significações. Em meio às populações ditas 
celtas, por exemplo, o número três e tudo o relacionado ao “triplo”, ocupa uma posição de desta-
que, o que pode ser observado tanto na documentação literária quanto na arqueológica. A partir 
destas considerações buscamos problematizar a ocorrência do triplismo nas produções iconográ-
fica e epigráfica religiosas da Gália e da Britânia entre os séculos I e II d.C. E, através da observação 
e análise da manutenção das representações triplas, compreender o significado e a importância do 
triplismo para as populações celtas de ambas as províncias.

Bruno dos Santos Silva (Colégio Albert Sabin)
• Um porto, dois mares, três redes: um estudo sobre Gades e sua inserção nas redes 

mediterrânicas
O presente trabalho propõe o estudo sobre a história da cidade de Gades (atual Cádiz na Espanha) 
a partir de sua inserção nas áreas de controle de Roma ao final do século III a.C.. Tomaremos como 
fontes para essa análise os escritos de Tito Lívio (História de Roma), Cícero (Pro Balbo), Estrabão 
(Geografia) e Apiano (Guerras Ibéricas In.: História Romana). A análise destes textos buscará dia-
logar com os debates – principalmente arqueológicos – acerca do “mundo Púnico” e seu choque 
com Roma a partir das Guerras Púnicas. Alguns autores costumeiramente apresentam a incorpo-
ração de Gades – colônia da cidade de Tiro fundada por volta do século VIII a.C. – e outras cidades 
da Península Ibérica à esfera de controle de Roma como um salvamento executado pelos romanos, 
livrando a região da tirania dos Bárcidas. Nossos objetivos são, primeiramente, procurar compre-
ender o papel desempenhado por Gades nas redes construídas por Roma ao longo dos últimos 
séculos do I milênio a.C.. Nosso segundo passo será comparar as funções de Gades – porto mais 
importante na passagem do Mediterrâneo para o Atlântico) – em outras redes construídas antes 
mesmo da presença romana: desde sua fundação há indícios de contatos intensos dessa cidade 
com os povos do Vale do Guadalquivir, estabelecendo um emaranhado regional de contatos entre 
o litoral e o interior; além da sua participação nas redes desenhadas por Cartago a partir do século 
VI a.C., quando o porto de Gades funciona, aparentemente, como portal de entrada de Cartagine-
ses com o interior da península Ibérica. Será parte essencial de nosso trabalho uma discussão sobre 
os conceitos de Rede e Integração, bastante em voga nas ciências humanas. Ao analisarmos uma 
região específica dentro daquilo que viria a ser o Império Romano, pretendemos partir de algu-
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mas especificidades/regionalidades para podermos pensar questões maiores, como por exemplo a 
questão da Romanização e do processo de integração alavancado pela expansão do poderio roma-
no. Nesse sentido, nosso trabalho busca refletir acerca da unidade do Império Romano a partir de 
uma de suas várias diversidades.

Ygor Klain Belchior (Universidade Federal de Ouro Preto)
• A fama e o rumor na literatura sobre guerras civis romanas (49 - 45 a. C e 69 d. C): o 

ambiente da guerra civil.
Em minha tese de doutoramento em História Social tenho como objetivo estudar o papel dos 
rumores que circulavam no ambiente das guerras civis, através de uma ótica de que eles eram em-
pregados como forma de obter alimento e apoio para as tropas que se desafiavam em campo de 
batalha (49 a 45 a. C e 68- 69 d. C). Sobre os rumores como evidências históricas, é possível afirmar 
que temos nos textos do período dois vocábulos distintos e que servirão como referenciais para 
estudarmos esse fenômeno, são eles, a fama e o rumor. Sendo assim, será objetivo deste trabalho 
estudar este fenômeno dentro das concepções dominantes, a de que os rumores são artifícios lite-
rários para se construir um bom ambiente de guerra, só que no intuito de problematizar e explorar 
as várias e possíveis conexões entre esses rumores com a política e as relações sociais resultantes 
dessa interação no ambiente da guerra. A metodologia será trilhada por meio de uma abordagem 
teórica que priorize uma nova visão dos rumores dentro da própria literatura clássica, com base 
nas leituras de obras como Aristóteles, Quintiliano, em conjunto com as fontes que temos sobre 
o período estudado, como as obras de César e de Tácito. E, como esse texto irá falar de literatura 
latina, principalmente de diversos gêneros, uma discussão sobre a retórica clássica também será 
necessária e inevitável. Afinal, uma leitura mais sociológica da retórica clássica pode proporcionar 
aos estudiosos outra visão para além do colorido e do drama construído por bons oradores. Ela 
pode revelar mecanismos sociais estudados e reavivar, ou até mesmo criar, uma nova memória 
sobre os funestos acontecimentos decorrentes de uma guerra civil.

Fábio Faversani (UFOP)
• Alexandre o Grande e o Principado Romano

Nosso trabalho analisa algumas apropriações da figura de Alexandre sob o Principado Romano. 
Nossa hipótese é que, mais do que uma simples apropriação, ocorre uma delimitação das possibi-
lidades de se pensar o caráter do poder imperial no contexto dessas apropriações.

Rafael da Costa Campos (UNIPAMPA)
• O poder é uma ilha: o afastamento de Tibério César para Capri e seus desdobramentos 

políticos.
O objetivo desta apresentação é debater o afastamento do Princeps Tibério César Augusto (14-37 
DC) como um importante momento de inflexão política de seu governo. Este experimento causou 
um importante impacto no âmbito das interações entre Imperador, corte imperial e aristocracia 
senatorial.

Dominique Vieira Coelho dos Santos (FURB- Universidade de Blumenau)
• A cultura hiberno-latina na bretanha romana e pós-romana – evidências a partir das 

Ogham Stones



1799

Segundo o que se sabe atualmente, a Hibernia nunca sofreu qualquer invasão das legiões romanas. 
Do mesmo modo, também jamais foi anexada como província ao Império Romano. Apesar disso, 
temos inúmeras evidências de contatos culturais, sociais e econômicos entre os povos que utiliza-
vam o chamado Irish Sea, seja a partir dos relatos feitos pelos autores clássicos: César, Tácito, Juve-
nal, Herodiano etc; de objetos romanos: fibulae, ollae, paterae, dentre outros, encontrados na área 
correspondente à atual Irlanda; ou da epigrafia, da qual as Ogham Stones, inscrições em pedra con-
tendo as primeiras grafias da língua irlandesa antiga, frequentes em toda esta região, constituem-
se parte fundamental. O objetivo desta comunicação é analisar algumas destas interações entre 
a Hibernia e a Bretanha Romana e Pós-Romana. A partir das evidências fornecidas pelas Ogham 
Stones, sustentamos que é possível pensar em uma cultura Hiberno-Latina antes de Patrício (séc. V 
d.C) e que a influência da Bretanha Romana na Hibernia não foi um Cursus Unicus.

Renato Viana Boy (Universidade Federal da Fronteira Sul)
• Godos e francos na História das Guerras: a construção de uma identidade em Procópio de 

Cesareia
Pretendemos, neste trabalho, analisar as descrições feitas pelo historiador Procópio de Cesareia 
na obra História das Guerras, referentes às populações godas e francas, com as quais os exércitos 
bizantinos se envolveram nas guerras do século VI, durante o governo do Imperador Justiniano 
(527-565). Ambas são descritas pelo historiador como “bárbaras” em toda a obra. Para este traba-
lho, propomos um estudo analítico e comparativo das descrições de Procópio referentes a estas 
duas grandes comunidades. Primeiramente, nos dedicaremos a examinar as descrições feitas por 
Procópio sobre os godos, tratados na História das Guerras como os principais responsáveis tanto 
pela deposição de Rômulo Augusto em 476, quanto pela desarticulação nas relações de poder en-
tre Constantinopla e a Itália no século VI. Essa análise tem por objetivo entender como o historia-
dor articulou suas descrições dos godos enquanto bárbaros para fundamentar ideologicamente os 
ataques imperiais contra essas populações. Na sequência, faremos uma análise das descrições dos 
povos francos na mesma obra. Considerando que, pela leitura da História das Guerras, as popu-
lações não cristãs fossem caracterizadas sempre como bárbaras, a relação inversa nem sempre se 
apresenta como possível. Em outras palavras, se todo herético ou pagão em geral era considerado 
nas Guerras como bárbaro, nem toda população bárbara era reconhecida necessariamente como 
não-cristã. Entre estas, um caso que merece destaque é o dos francos. Isso porque, na obra de Pro-
cópio, as relações de aproximação e afastamento descritas entre os exércitos imperiais e os francos 
se pautavam tendo sempre como base de argumentação, para uma ou outra atitude, questões 
relacionadas ao cristianismo. O que torna o caso dos francos especial é que, mesmo se tratando de 
uma população convertida ao cristianismo e reconhecida como cristã pelos bizantinos, não dei-
xaram de ser caracterizados como bárbaros por Procópio. Assim sendo, acreditamos ser possível 
articular as descrições dos godos e dos francos na História das Guerras como narrativas que funda-
mentariam ideologicamente tanto os ataques imperiais contra essas populações, quanto possíveis 
negociações visando a formação de aliança conta um inimigo comum.

Lyvia Vasconcelos Baptista (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
• A representação do persas na narrativa de Procópio de Cesaréia (VI d.C.)

Procópio de Cesaréia, historiador do governo de Justiniano, relata as guerras do imperador contra 
os povos do Ocidente e do Oriente no projeto de reconquista de alguns territórios. O objetivo 
desta apresentação é discutir a imagem dos persas na obra procopiana e refletir sobre o papel do 
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elemento pérsico na composição da história das guerras do século VI d.C.

119. Violência contra a mulher: conceituações e práticas sociais
Coordenação: Lana Lage da Gama Lima e Maria Beatriz Nader

Resumo: Este simpósio pretende reunir trabalhos que tenham como foco as formas como a violên-
cia contra a mulher tem sido tratada em diferentes sociedades, analisadas a partir de uma perspec-
tiva de gênero. Assim, privilegia estudos sobre as múltiplas conceituações sobre esse tipo de violên-
cia e sua articulação com práticas sociais que o legitimem ou combatam, verificadas em variadas 
instâncias. Pretende-se, portanto, proporcionar um espaço de debates e de troca de informações 
sobre políticas públicas, legislação, instituições policiais, jurídicas ou do campo da saúde, e serviços 
de natureza pública ou privada, bem como a comparação entre diferentes formas de administra-
ção desses conflitos e as representações sociais a elas vinculadas. Acreditamos que esse Simpósio 
Temático poderá contribuir para traçar um painel das conquistas feministas e/ou femininas no 
enfrentamento à violência contra a mulher e também das dificuldades e resistências encontradas, 
contribuindo para subsidiar novas proposições que visem combater a violência de gênero.
Justificativa: A violência de gênero constitui um grave problema na sociedade brasileira, atingindo 
um grande número de mulheres de todas as classes sociais e faixas etárias. Além disso, apresenta 
um grau particular de complexidade, por envolver, na maioria dos casos, relações afetivas e de 
dependência econômica entre a mulher e o agressor. Uma das consequências desse fato é que, 
por exigir a quebra de fortes barreiras sociais, culturais e psicológicas, a denúncia desses delitos 
torna-se muito difícil para a mulher, o que resulta na sua pouca visibilidade pública. Por outro lado, 
sobretudo a partir de 2003, com a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, com estatu-
to de ministério, o Brasil vem elaborando planos de enfrentamento e implantando políticas de 
combate a esse tipo de violência, pela incorporação de conceitos e propostas de ação oriundas do 
Movimento Feminista, em suas variadas vertentes. No entanto, a eficácia dessas políticas encontra 
obstáculos e resistências, em que se destacam representações sociais e práticas, aceitas e arraigadas 
em nossa cultura, encontradas nas diversas instâncias públicas e privadas que se dedicam à admi-
nistração desses conflitos. A análise desse processo e a comparação com o que vem ocorrendo 
nesse campo em outros países permitirá uma melhor compreensão desse fenômeno na sociedade 
brasileira e a formulação de novas propostas para enfrentá-lo.

 Mariana Lima Winter
• A construção do discurso jurídico nos processos-crimes de defloramento e estupro: uma 

análise das representações sociais de gênero e verdade jurídica na Comarca de Campos dos 
Goytacazes (1890 - 1930).
Esta proposta de trabalho busca analisar a construção do discurso nos autos criminais de deflora-
mento e estupro, no período de 1890 a 1930, tanto dos operadores da justiça, como dos sujeitos 
envolvidos no processo, procurando compreender como as representações sociais de gênero in-
terferem na construção da verdade jurídica. No Arquivo Público Municipal de Campos dos Goyta-
cazes encontram-se vários processos-crimes, recolhidos do Fórum Municipal da cidade, referentes 
a defloramento e estupro, cujo conteúdo ajuda a desvendar as formas como as representações de 
gênero interferem na construção de verdade jurídica, influenciando a maneira pela qual esses con-
flitos são administrados pelas autoridades judiciais. Buscamos, ainda, verificar como as doutrinas 
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jurídicas que embasam o discurso dos operadores do direito influenciam sua visão dos papéis so-
ciais de homens e mulheres, interferindo, assim, no seu julgamento sobre a natureza desses crimes. 
As falas dos acusados, vítimas, testemunhas de acusação, de defesa ou do pronunciamento de au-
toridades policiais ou judiciárias auxilia a compreender como o contexto social e os valores morais 
presentes na sociedade da época são elementos fundamentais na construção da verdade jurídica 
nos julgamentos dos crimes de estupro e defloramento da Comarca de Campos dos Goytacazes, 
com consequências para o modo como esses conflitos são administrados pelas autoridades judi-
ciais e na absolvição ou condenação do acusado.

Marcela Boni Evangelista (NEHO-USP)
• Justiça de quem? Justiça para quem? Experiências sobre aborto induzido no Brasil 

contemporâneo
É possível tratar o tema do aborto a partir de diferentes abordagens, sendo necessário, como in-
trodução, diferenciar seus diferentes tipos: o natural ou involuntário e o induzido ou provocado.
Em ambos os casos estão presentes elementos coincidentes, tais como a centralidade do corpo 
feminino e as consequências que materialmente e subjetivamente tal situação interfere nas vidas 
das pessoas envolvidas, assim como possíveis mudanças nas relações que estas estabelecem com 
suas redes de sociabilidade.
Ainda que tais coincidências se operem em linhas gerais, falamos de experiências pautadas em 
diferenças significativas, das quais salientamos uma em especial: o protagonismo dos agentes en-
volvidos, ou seja, a carga de responsabilidade que recai sobre quem opta pela interrupção de uma 
gestação não planejada ou desejada. Atentando, desde o princípio para a participação tanto das 
mulheres quanto dos homens com os quais estas se relacionam.
A própria ideia de “responsabilidade” requer cuidado, pois não nos referimos a um modelo de 
comportamento, nem tampouco a uma situação equivalente em todos os casos. Tal multiplicida-
de inerente às experiências de aborto induzido ou provocado, contudo, carece de maiores esclare-
cimentos e discussão em âmbito público, já que lidamos com um meio social provido de regras que 
se aplicam à revelia das especificidades de cada caso, como procuraremos discutir adiante.
Neste sentido, nos basearemos em três aspectos que envolvem os desdobramentos das experiên-
cias de aborto induzido: o Direito, a Saúde e a Religião. Acreditamos que se tratam de pontos que 
convergem em todas as situações de alguma maneira, seja em seu recorte íntimo e privado, seja 
no que atinge de coletivo e, portanto, se refere ao espaço público e à produção e reprodução de 
discursos “oficiais”.
A base para a reflexão proposta se assenta em entrevistas de história de vida realizadas por ocasião 
da pesquisa de doutorado em andamento “O aborto em questão: moral, subjetividades e direitos”.

Ana Maria Colling (UFGD)
• O lastro jurídico e cultural da violência contra a mulher no Brasil

A violência contra a mulher é uma chaga mundial de difícil solução porque a sua 
naturalidade está incrustada nas mentalidades, na cultura. Apesar das leis igualitárias, como a Cons-
tituição de 1988, o novo Código Civil e a Lei Maria da Penha, a radical desigualdade entre homens 
e mulheres, teima em permanecer. Estas leis são fundamentais, assim como outros dispositivos e 
discursos para a mudança comportamental, mas sozinhas elas são letra morta. A história da vio-
lência contra a mulher no Brasil e a sua naturalização, tem uma longa história. As constituições tra-
tavam a mulher como uma quase nada, As Ordenações Filipinas e o posterior Código Civil de 1916 
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implementado em 1917, que permitia castigar a mulher e até assassiná-la ainda é muito presente 
porque, pela sua longevidade e pelos diversos discursos legitimadores, instalou-se na mente tanto 
dos homens como das mulheres. A Constituição de 1988 estabeleceu a igualdade como princípio 
fundamental vedando todas as distinções. Mas sabemos que a igualdade constitucional não acaba 
com a discriminação entre homens e mulheres que tem acompanhado a história da civilização. Se 
a desigualdade entre os sexos é historicamente construída, a desnaturalização da violência contra 
as mulheres e contra os homossexuais, no corpo social, vai além dos aparatos legais; uma mudan-
ça da cultura em relação à diferença entre os sexos mostra sua urgência. Estamos convencidos 
que nenhuma democracia será plena enquanto homens e mulheres não tiverem plena igualdade, 
enquanto persistir a radical desigualdade que é a violência contra a mulher. A pergunta que nos 
desacomoda: por que a sociedade sempre encarou e continua encarando como aceitável, como 
natural a violência contra a mulher?

Morgani Guzzo
• Práticas políticas e pertencimento: a (re)construção identitária de mulheres a partir do 

enfrentamento à violência
Este artigo tem como objetivo analisar de que maneira o envolvimento de mulheres no enfrenta-
mento à violência, a partir de um movimento de mulheres do interior do Paraná, influenciou na 
(re)construção de identidades de gênero das militantes. O Movimento de Mulheres da Primavera 
foi fundado em 2004, a partir da reflexão a respeito dos espaços ocupados pelas mulheres na Pa-
róquia Nossa Senhora de Fátima, do Bairro Primavera, de Guarapuava/PR. Os questionamentos 
sobre o trabalho das mulheres e a visibilidade de suas tarefas no âmbito da igreja, além da preocu-
pação com o alto índice de violência doméstica no bairro, fizeram com que surgisse a necessidade 
de organização de ações que pudessem colocar as mulheres em cargos de liderança e chamar a 
atenção para a situação grave em que muitas viviam naquele contexto. A ação inicial do movimen-
to de mulheres foi a realização da Romaria da Mulher, a partir da qual as mulheres da Paróquia 
e do bairro foram convidadas a participar de encontros para a sua organização. Com intuito de 
chamar a atenção da comunidade para a importância da atuação das mulheres, assim como para 
os problemas e dificuldades enfrentados por elas ao longo da história, a Romaria da Mulher teve 
grande adesão dos paroquianos e passou a ser realizada anualmente. A partir dos encontros para 
a organização da Romaria, as mulheres passaram a escolher temáticas para estudo e formação, 
ampliando sua atuação e visibilidade dentro do bairro e da cidade. As temáticas giravam em torno 
do enfrentamento à violência contra as mulheres, relacionando essa temática com outras duas 
bandeiras: a emancipação financeira e a participação de mulheres na política partidária. A ação 
das mulheres, tanto dentro da Paróquia quanto na inserção delas na política partidária da cidade 
provocaram uma profunda mudança na concepção das suas militantes como indivíduos políticos 
e, evidentemente, como mulheres. A transformação de suas identidades – ou da sua identificação 
com papéis sociais e identidades de gênero – pode ser percebida tanto nas observações partici-
pantes realizadas durante as reuniões quanto nas entrevistas com as militantes do Movimento de 
Mulheres da Primavera. A partir da análise das entrevistas, relacionamos a atuação do movimento 
e a formação política das mulheres com os estudos culturais e teorias sobre identidade, gênero e 
estudos feministas, tornando possível compreender de que forma ocorreu a (re)construção de 
identidades das mulheres. Acessando suas memórias individuais e coletivas, as mulheres fortale-
cidas dentro do movimento veem-se capazes de mudar seu ambiente privado e de se inserirem 
nos espaços públicos de enfrentamento à violência, tornando-se, elas mesmas, exemplos de luta e 
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enfrentamento à desigualdade de gênero.

Larissa Velasquez de Souza (Casa de Oswaldo Cruz)
• Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa: uma experiência de 

implementação de políticas públicas de assistência (2004-2013)
A violência doméstica contra a mulher é verificada em diferentes classes sociais e com mulheres 
em diferentes faixas etárias. O modelo patriarcal de sociedade por muito tempo afirmou, ou ao 
menos negligenciou a violência doméstica/conjugal contra à mulher como um fato que merecesse 
apoio jurídico, psicológico e de saúde. Por ser uma violência cometida no âmbito privado, muitas 
vezes não é reconhecida como inerente a sociedade como um todo. Esse tipo de violência é res-
ponsável por sequelas sociais, físicas e psicológicas que se refletem através das gerações. 
O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo histórico de criação do Centro de Mulheres da 
Maré Carminha Rosa (CRMMCR) no contexto de debates e conquistas sociais referentes aos direi-
tos das mulheres, com destaque para a atuação dos profissionais vinculados à instituição. Tal estu-
do está sendo realizado através da análise das oficinas oferecidas no centro e seu papel na aplicação 
das políticas públicas de saúde direcionadas a atenção a mulher vítima de violência doméstica, ve-
rificando como estas políticas são implementadas no contexto específico da comunidade da Maré.
O CRMMCR foi criado em 2000 e constitui-se como um programa integrante do Núcleo de Estu-
dos em Políticas Públicas em Direitos Humanos (NEPP-DH), órgão suplementar do Centro de Fi-
losofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CFCH/UFRJ). A atuação do 
Centro consiste em atender e oferecer acompanhamento psicossocial e jurídico, orientar sobre as 
desigualdades de gênero e fortalecer a cidadania das mulheres em situação de violência doméstica.
Estão sendo utilizadas as Legislações Federais e Estaduais referentes às políticas públicas para as 
mulheres, além da documentação do CRMMCR referente as oficinas ministradas no Centro, com 
base teórica de análise na história das mulheres, estudos de gênero, violência urbana e violência e 
saúde, com foco no processo de constituição e implementação das políticas públicas de assistência 
à mulher.

Lana Lage da Gama Lima (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)
• Curso de Capacitação para o Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência: uma experiência 

pedagógica (2010).
No ano de 2010, o Núcleo de Estudos da Exclusão e da Violência – NEEV da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, localizada em Campos dos Goytacazes, no norte do 
Estado do Rio de Janeiro, desenvolveu, sob minha coordenação, o Projeto de Extensão Universitária 
Curso de Capacitação para o Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência. O curso, voltado para 
agentes da Rede de Atendimento à Mulher da região, incluiu como público-alvo policiais civis e mi-
litares, guardas municipais e agentes dos núcleos municipais e estaduais de atendimento à mulher. 
O projeto resultou de pesquisas realizadas anteriormente nessas instituições, que mostraram várias 
deficiências no atendimento prestado, dificultando o acesso das mulheres em situação de violência 
a seus direitos. Um diferencial dos cursos oferecidos consistiu na utilização do Teatro do Oprimido 
como técnica pedagógica, apresentando excelentes resultados para a sensibilização e conscientiza-
ção dos alunos para a gravidade desse tipo de violência e para a urgência em promover mudanças 
que tornassem o atendimento mais qualificado. Durante a realização dos cursos pesquisadores do 
NEEV foram encarregados de fazer e registrar observações etnográficas sobre a dinâmica das aulas 
e, ao final, os alunos responderam a um questionário de avaliação, que foi analisado com vistas à re-
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alimentação das pesquisas iniciais. Nesta comunicação, apresento o resultado dessas análises, que 
evidenciam a existência de diferentes representações de gênero entre os agentes dessas instituições 
e as também as formas como interferem nos serviços prestados, constituindo, assim, um subsídio 
significativo para a avaliação de políticas públicas voltadas para o atendimento às mulheres em 
situação de violência.

Albertina Paiva Barbosa
• Táticas de inserção da escrita feminina em Fortaleza: uma análise das contribuições da ala 

feminina da casa juvenal galeno (1942- 1953)
Este trabalho tem por objetivo identificar as atitudes que auxiliaram, no cenário literário da capital 
cearense, na projeção de mulheres que se propusessem como escritoras entre as décadas de 1940 
e 1950. Diante da documentação manuseada, é possível perceber que, além de alguns eventos 
promovidos por elas dentro da casa juvenal galeno, elas se utilizaram do jornal, como é o caso da 
coluna dominical no jornal “o estado” e também da produção independente da revista do grupo 
“a jangada”, produzida durante 11 anos seguidos, nesse primeiro momento, tendo ao total de 18 
volumes. A metodologia do seguinte trabalho consiste no cruzamento das fontes hemerográficas 
sob o entendimento do conceito de tática de michel de certeau, o qual propõe que os sujeitos que 
estão a margem, procuram modos de se incluir dentro de um espaço onde impera a dominação 
dos grupos de poder, também a análise do discurso, pois é visto a necessidade de se reforçar a cria-
ção de ambientes para que essas personagens expusessem seus escritos. Logo, entendemos que a 
importância das ações empreendidas por elas puderam criar novas condições para a existência e 
respeito às vozes femininas no campo literário da cidade.

Carla Denari Giuliani (Universidade Federal de Uberlândia)
•  Gravidez na adolescência : continuidades e descontinuidades no século XXI.

A vida adulta alterou-se muito nas sociedades ocidentais modernas. O redimensionamento da 
autoridade parental, novas normas educativas, transformações nas relações de gênero e entre ge-
rações compõem novo cenário social e familiar. Chegamos ao século XXI com a família pluralista, 
sendo o ato de engravidar das adolescentes de periferia de grandes cidades um contra senso, de-
pois da revolução da pílula e do movimento feminismo, torna-se claro o pensar que significado 
tem essa maternidade e paternidade nesse tempo nesse lugar. Objetivo: Nesse trabalho pretende-
mos compreender qual significado dessa maternidade e da paternidade para esse adolescente de 
periferia de grande cidade como Uberlândia. E, neste sentido, se a gravidez na adolescência assinala 
uma forma de resistência à sociedade atual e as suas formas disciplinares do que é adolescer, confi-
gurando para muitas mulheres/ homens adolescentes um rito de passagem para o mundo adulto, 
ou se trata de um retorno ao casamento, como instituição sacramental e importante para estas 
meninas/ mulheres. Método: Esse estudo foi desenvolvido a partir de fontes orais obtidas com 
entrevistas das gestantes adolescentes, que são atendidas nas Unidades Básicas de Saúde de Uber-
lândia Minas Gerais, bem como seus companheiros e suas famílias, em um espaço temporal de 
2014 a 2015. Resultados: Após á analise das entrevistas, pode-se notar que a maioria das gestantes 
das unidades de saúde encontra-se na adolescência, e interrompeu os estudos, devido à gestação. 
Quando perguntado sobre a prevenção, a maioria admitiu não fazer uso, e algumas disseram que 
queriam ter o filho, pois na família e na convivência existiam ou existiram adolescentes grávidas, 
na maioria a própria mãe e avos. Estas relatam que pretendem retornar a escola quando o filho 
estiver maior. Já o parceiro, também não concluiu os estudos, e geralmente é mais velho que a par-
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ceira. Em sua maioria são donas de casa, e os parceiros são autônomos ou trabalham para alguma 
empresa. Além disso, apresentam uma união estável com o parceiro, e vivem com familiares, em 
casa alugada. Para elas o atendimento das unidades são bons, apesar da demora no atendimento 
médico, e o pré-natal ajudou nos cuidados com si mesma e com o bebê. A visão do futuro para 
estas adolescentes é ter uma vida melhor, pensam em colocar os filhos na creche, para poderem 
estudar e trabalhar, e ajudar no sustento do filho. Contudo foi relatado por algumas gestantes que 
recebem o beneficio do governo federal, a bolsa família, que é de muita ajuda, e pretendem receber 
para os filhos também. A respeito do casamento, elas disseram que não queriam oficializar a união, 
já outras disseram que pretende, e deseja ter mais filhos. E que o papel da mãe, é de cuidar, e do pai 
o mantenedor financeiro.

Eveline Pena da Silva
• Mulher, Negra, Pobre... e Cotista: estigmas no ambiente universitário

O presente artigo pretende fazer um levantamento preliminar a respeito dos diversos preconcei-
tos e discriminações enfrentados pelas mulheres negras que ingressam no ensino superior através 
da Política de Cotas. Além de já serem discriminadas pelo fato de serem cotistas, estas mulheres, 
negras, de baixa renda, muitas vezes também sofrem preconceito e discriminação com relação à 
sua aparência (traços fenotípicos, tom de pele, textura dos cabelos), o que, em muitos casos, pode 
gerar uma crise e uma negação da identidade negra. Somado a isso, existe toda uma questão fi-
nanceira, que em muitos casos faz com que estas mulheres sejam forçadas a abandonar os cursos, 
em função da necessidade de trabalhar para sustentarem a si mesmas, e não raro, a família toda, 
já que muitas dessas estudantes são também mães, majoritariamente solteiras, o que faz com que 
toda a responsabilidade sobre a educação e as despesas da criança recaiam sobre elas. Neste sen-
tido, surge o questionamento: como superar todas essas questões e oferecer reais condições para 
que estas mulheres negras concluam o ensino superior? Talvez a adoção de cotas não tenha sido 
a melhor maneira para diminuir as diferenças, uma vez que se não houver uma educação básica 
de qualidade, de nada adianta investir no ensino superior. Contudo, devido à emergência da situ-
ação, é necessário que seja “construída” uma elite intelectual da raça negra, para que, dessa forma, 
prossiga-se lutando pela igualdade entre as pessoas. Uma das possibilidades vislumbradas é, num 
primeiro momento, o apoio das instituições de ensino e do governo para auxiliarem na questão da 
permanência, com o auxílio financeiro, através de bolsas e auxílios, mas também disponibilizando 
outras formas de atenção.

Sandra Regina Colucci (Universidade Camilo Castelo Branco)
• Mulheres de má conduta no Asilo do Bom Pastor

O Asilo do Bom Pastor, instituição para meninas órfãs e pobres, e para moças de má conduta ar-
rependidas, apontam para esta pesquisa um dos múltiplos espaços de significados e sentidos que 
estabelecem conexões com o contemporâneo.

Natália Cristine Costa
• Os limites social e culturalmente aceitáveis sobre a exposição do corpo e sexualidade 

feminina no Brasil do século XXI
A partir da Segunda Onda do Feminismo no Brasil se intensifica os debates e as lutas sobre o 
direito sobre o próprio corpo. Especificamente surge uma disputa entre o que é permitido ao e 
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sobre o corpo feminino e a luta para quebrar com esse padrão estipulado social e culturalmente 
nas relações entre homem-mulher e mulher-sociedade. Esse padrão estabelecido, muito antes da 
noção de feminismo no Brasil, determina os “limites aceitáveis” quanto ao modo de ser-estar das 
mulheres na sociedade, seja no cotidiano, em “ocasiões especiais” e principalmente seu compor-
tamento sexual perante os homens. No final do século XX e principalmente no século XXI essas 
noções comportamentais e principalmente os limites entre aceitável e repudiável se modificam, as 
mulheres vão aos poucos conquistando liberdades quanto ao uso e exposição do seu corpo e a sua 
sexualidade. Desvincular o erotismo da mulher de topless na praia e ao mesmo tempo, lutar para 
que não haja um julgo moral/social que desqualifica a mulher que gosta de se vestir de determina-
da maneira, que frequenta determinados espaços ou que age de forma “não-convencional com o 
papel que lhe é designado”, são algumas das questões que surgem nesse embate e que também são 
discutidas a partir do comportamento de mulheres no âmbito público, principalmente daquelas 
que trabalham na área de entretenimento, como cantoras, atrizes e modelos. Este artigo busca não 
só compreender quais são esses “limites aceitáveis”, mas questioná-los e entender como/por que 
está acontecendo essa mudança.

Felipe Rios Pereira (Universidade Federal de Santa Maria)
• Mulheres migrantes e as “novas” relações de trabalho e família: o caso da expulsão rural em 

São Sepé/RS (1970-1974)
Este trabalho é uma reflexão realizada a partir dos resultados parciais obtidos na pesquisa de mes-
trado denominada “Ressignificações das Relações de Trabalho e Família Durante a Expulsão do 
Campo na Cidade de São Sepé/RS”. A síntese das fontes considerou a realidade de trabalhadoras 
que migraram no início da década de 1970 do campo para a cidade. Nesse sentido, tem-se o intuito 
de verificar em que medida a mudança ambiental afetará as famílias tanto em suas relações sociais, 
como nas laborais, dando enfoque em como a construção de papéis sociais de homens e mulheres 
será ressignificada em alguns pontos e, por outro lado, será mantida em outros aspectos. O maior 
ponto de observação foi a saída das mulheres sepeenses para o mercado de trabalho, em que veri-
ficou-se as funções que elas irão encaixar-se, como são remuneradas pelos patrões em comparação 
aos homens e se detém direitos trabalhistas assegurados na realidade urbana. Para considerar a 
realidade em questão explorou-se o conceito de “cuidado” da antropologia, apontando como no 
ambiente do lar a figura feminina seria a responsável por educar e cuidar de filhos, dar suporte 
ao marido, cuidar da limpeza e medicina na casa, etc. No mesmo sentido, as sujeitas da pesquisa 
também estariam na mesma condição ao sair para o mercado de trabalho, mas, dessa vez, ocu-
pando esse papel para a famílias de classe média e de latifundiários, colocando-se como lavadeiras, 
empregadas domésticas, babás, professoras, entre outras. O estudo também pretende demonstrar 
as tensões geradas no ambiente familiar com a dupla jornada de trabalho e as estratégias que 
serão utilizadas para manutenção de uma harmonia entre os indivíduos no lar, considerando um 
contexto em que homens não deveriam, por seu status na comunidade, dedicarem-se a tarefas de 
cuidado e em que mulheres tem cada vez um tempo menor para o “cuidado” de suas famílias.

Brena Oliveira Pinto (Centro Educacional e Recreativo Anjo da Guarda)
• Mulheres e legislaturas no município de Amélia Rodrigues – Bahia (1970-1980)

Este trabalho propõe-se a pesquisar a história das mulheres de Amélia Rodrigues, município lo-
calizado no Recôncavo Baiano. Mais precisamente dedica-se às mulheres que estiveram inseridas 
na política através das legislaturas entre as décadas de 1970 e 1980, momento que nacionalmente 
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vivia-se um período de efervescência no que se diz respeito à organização da sociedade civil, dos 
movimentos sociais, que entre outras coisas, se contrapunham ao regime civil-militar no Brasil. 
Neste momento, o Brasil assiste também a um processo de reoxigenação do movimento de mu-
lheres, que desde as sufragistas não conseguiam se organizar de forma mais articulada. É neste 
momento, que são eleitas no município de Amélia Rodrigues as duas primeiras mulheres vereado-
ras, no ano de 1972. Um marco, uma vez que a partir daí todas as legislaturas municipais tiveram 
pelo menos uma mulher como representante. O objetivo deste trabalho é analisar de que forma se 
dava a representação dessas mulheres, considerando suas trajetórias de vida e o contexto em que 
estavam inseridas, uma vez que sua forma de atuação estava tão distante daquelas mulheres que 
neste mesmo período defendiam outros tipos de pautas e levavam à frente o feminismo brasileiro. 
Para isso, serão utilizadas fontes orais, com o depoimento de algumas vereadoras eleitas no perío-
do estudado e, também, documentos da Câmara de Vereadores, como atas de posse e de sessões. 
Esses documentos são fundamentais para responder às inquietações que movem este trabalho. 
Reconhecendo os poucos trabalhos acadêmicos e históricos sobre o espaço estudado, esta pes-
quisa pretende contribuir para o conhecimento das diversas memórias do município de Amélia 
Rodrigues e, sobretudo, abrir algumas possibilidades para repensar as relações de gênero neste 
espaço específico, ao abordar de que forma as mulheres participaram ativamente da construção 
desta sociedade e de como se inseriram em espaços historicamente negados a elas. Por fim, espera-
se ter contribuído para repensar o papel da representação da mulher e também da política como 
mais um espaço de empoderamento feminino, porém, não o único. Ainda que a participação da 
mulher, em alguns contextos, seja um prolongamento da sua função no âmbito familiar e até mes-
mo de fortalecimento de um projeto político que não dialoga com as pautas do feminismo, não se 
pode deixar de considerar a importância das mulheres ocupando os mais variados lugares sociais. 
Além disso, a participação das mulheres nesses espaços cumpre uma função de incentivar outras 
mulheres a estarem participando legitimamente dos mesmos.

Luciana Rosar Fornazari Klanovicz (Unicentro)
• As formas de violência contra as mulheres e a imprensa no Paraná

O estado do Paraná é o terceiro do Brasil em registro casos de violência contra a mulher. Inefici-
ência da segurança pública, ausência de agendas políticas ligadas à discussão e ao combate à vio-
lência e construções socioculturais que nos remetem à manutenção de estruturas de poder que 
consolidam assimetrias de gênero são alguns dos fatores que corroboram e refletem esse cenário. 
Discute-se aqui como a imprensa regional tem trabalhado a violência contra as mulheres a partir 
da leitura inter-relacionada de história e de estudos de gênero sobre as narrativas publicadas no 
estado a partir dos anos 2000.

Alex Silva Ferrari (UFES), Maria Beatriz Nader (UFES)
• Conflito de identidade: a relação entre o desemprego masculino e a violência contra a 

mulher em Vitória – ES (2002-2010)
Nas sociedades industriais o trabalho assumiu posição preponderante na vida do homem, tendo 
sido vetor de poder que garantiu ao homem a dominação sobre a mulher e os demais membros da 
família, uma vez que ele era o único, ou principal, provedor do lar. Desta forma, o emprego cons-
tituir fundamental importância na construção da identidade masculina, balizando não só a vida 
pública do homem, mas influenciando no seu cotidiano das mais variadas formas.
As rápidas transformações sociais ocorridas a partir do século XX colocaram esse constituidor 
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de identidade masculina em xeque. A educação feminina e a conquista do mercado de trabalho 
formal pelas mulheres, aliadas a luta feminista contra a hierarquia sexual da sociedade, resultaram 
na ressignificação do lugar da mulher na sociedade, trazendo a tona um novo perfil feminino que 
transformou não só a dinâmica familiar, mas também a sociedade como um todo. Todavia, o con-
ceito de masculinidade não acompanhou essas transformações e continuou pautado no trabalho 
e na dominação sobre a mulher.
Diante destas tensões o desemprego tem se caracterizado como um novo constituidor de (des)
identidade masculina, representando a extirpação do poder hegemônico outrora outorgado ao 
homem via trabalho, inclusive frente ao novo perfil de independência das mulheres. A pesquisa 
ora apresentada discute como o esse conflito de identidade do homem, advindo do desemprego, 
tem influenciado nos números da violência contra a mulher na cidade de Vitória-ES, entre os anos 
de 2002 e 2010.

Rafael Luiz Maschio
• Gênero e masculinidades nas fontes policiais.

Na historiografia os usos dos arquivos policiais como fonte de pesquisa têm sido cada vez mais 
utilizados. Nos estudos de gênero, a utilização de documentos e inquéritos policiais tem nos reve-
lado possibilidades para as análises das relações sociais entre os gêneros, principalmente no campo 
das violências contra as mulheres em âmbito afetivo – conjugal. Nos depoimentos em inquéritos 
policiais, mulheres e homens, vítimas e indiciados envolvidos em relações conjugais violentas apre-
sentam suas versões e motivos que justificam a denúncia bem como as narrativas que negam ou 
admitem a prática violenta a partir de uma perspectiva relacional. Neste sentido, busca-se neste 
trabalho analisar como os indiciados apresentam suas versões, estabelecendo os significados de 
gênero nos argumentos que permeiam seus discursos, através dos interrogatórios prestados na 
Delegacia de Proteção à mulher da cidade de Itajaí em inquéritos policiais de lesão corporal base-
ados na Lei 11.340/96, instaurados entre os anos de 2006 a 2009. O objetivo é compreender nestes 
discursos, como são operados os significados das assimetrias de gênero bem como a construção 
das masculinidades e suas expectativas. A constituição das masculinidades ressoa pela negação das 
agressões atribuídas aos homens, a noção do que é ou não violência, bem como as justificativas das 
agressões como forma de defesa ou controle. Sendo assim, para compreender as violências contra 
as mulheres como um fenômeno social e histórico, é imprescindível o estudo das masculinidades 
projetadas nas falas destes homens nos cartórios policiais, percebendo as representações das cate-
gorias homem e mulher em relações conjugais violentas.

Mirela Marin Morgante
• Trabalho e virilidade sexual: a violência de gênero quando ela questiona - DEAM/Vitória-ES

Tendo como principal fonte documental os Boletins de Ocorrência (BOs) registrados na Delega-
cia Especializada em Atendimento à Mulher de Vitória (DEAM/Vitória) no ano de 2002 a 2010, o 
presente artigo analisa algumas das principais razões percebidas pelas vítimas para terem sofrido 
agressões físicas, psicológicas, patrimoniais e sexuais por parte de seus companheiros/ex-compa-
nheiros, maridos/ex-maridos e namorados/ex-namorados. Dos 12.085 casos de violência de gênero 
denunciados na DEAM/Vitória nesses 9 anos, selecionou-se os BOs cujos agressores denunciados 
tinham ou já haviam tido algum tipo de relação afetiva com a vítima, em um total de 7.974 casos. 
Nos BOs constam informações concernentes tanto à vítima, quanto ao agressor, como a idade, o 
grau de escolaridade, a profissão, a naturalidade, o endereço, a cor, entre outros. Há também um 



1809

campo onde consta o relato do fato, dado pelas vítimas às escrivãs da DEAM/Vitória no momento 
de registro da ocorrência. São sobre esses relatos que o artigo se debruça mais especialmente, pois 
foi possível visualizar que em muitos casos as vítimas procuravam justificar o motivo pelo qual elas 
acreditavam terem sido agredidas por seus companheiros ou ex-companheiros, frequentemente 
explicando os pormenores de sua intimidade com o autor da violência. 
Dentre os motivos apresentados pelas vítimas, para aqueles que tinham ou já tiveram uma relação 
afetiva com elas no momento da agressão terem cometido a violência, de maneira sistemática ou 
não, notou-se que elas amiúde relataram a inconformidade de seus companheiros por elas esta-
rem trabalhando fora de casa e arcando com as despesas domésticas, ou por elas cobrarem maior 
responsabilidade deles com as necessidades econômicas da família, assim como por elas questio-
narem a conduta sexual masculina. 
Esses dois aspectos, o trabalho e a virilidade sexual, são marcadores da identidade de gênero dos 
homens. Segundo a sociedade patriarcal vigente, os homens devem trabalhar para o sustento fa-
miliar, enquanto a mulher deve se dedicar ao cuidado dos filhos, de toda família e da casa. Quando 
essa lógica é invertida, ou quando os próprios homens não conseguem se adaptar a elas e são 
cobrados por isso, foi comum visualizar nos relatos das vítimas um nervosismo masculino que 
gerou agressões contra suas companheiras ou ex-companheiras. Da mesma forma, na sociedade 
androcêntrica, a atuação sexual masculina é o atestado da sua virilidade, da sua honra e do seu 
domínio. Para tanto, ele deve ter inúmeras companheiras e exercer uma sexualidade sem vínculo 
afetivo. Mas, quando a mulher questiona esse padrão identitário masculino, pode sofrer violências, 
pois o homem pode não admitir ser contestado em sua masculinidade. Serão sobre esses casos que 
o presente artigo se debruçará.

Rafaela Westphal (Prefeitura de Pomerode)
• Pensando a violência de genero, o que o sustenta e a relação com o homicídio de mulheres.

Esta reflexão é parte da dissertação no mestrado em sociologia, que vem sendo construída com 
o foco nos sujeitos que praticaram homicídios contra suas companheiras ou ex-companheiras no 
Estado de Santa Catarina. Nos preocupa pensar os conteúdos das relações de gênero presentes 
nestas situações de violência doméstica e, como este sujeito se percebe enquanto impetrador do 
crime. Analisam-se aspectos do que envolve a violência entre casais e a recorrência por meio do 
homicídio. O campo de estudo revela dinâmicas imbricadas com a formação do sujeito, como ele 
se subjetiva frente as normatividades discursivas a respeito de sua masculinidade e os aspectos do 
seu contexto do que entende por ser homem, sendo que estes estão presentes nos espaços pelos 
quais circula, nas relações que estabelece, e no modo como se conectam aos sentimentos quando 
ele se posiciona frente a este conteúdo. Como parte de uma ordem simbólica compartilhada rei-
tera práticas violentas contra mulheres e se encontra frequentemente na vida de cada um. Porque 
esta nas relações como: bairro, trabalho, vida comunitária, escolar e familiar. Estas relações estão 
nas estruturas sociais diversas das instituições e nas práticas cotidianas, e são espaços onde ocor-
rem processos que reforçam a subjetivação destes discursos tomados como verdade. Esses mode-
los seguem padrões relacionados ao gênero, ao sexo e ao desejo, pregando a heterossexualidade e 
formas definidas entre o macho e fêmea, aprisionando os corpos, o que por si só é uma violência. 
As narrativas dos homens em situação de entrevista demonstram como esta norma discursiva 
sexista, ainda é vigente nas relações afetivas dos casamentos de onde vieram, e como repercute 
nas situações de violência em geral, com o uso de violência psicológica e física para com a pessoa 
que procura reagir à algumas concepções sexistas e que buscam meios de resistir à sentimentos de 
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posse que um sexo acredita ter pelo outro. Sobre as situações de violência de gênero que envolvem 
homens e mulheres vivendo em um relacionamento afetivo o Estado intervém a partir da Lei Maria 
da Penha, tipificando as formas de violência sobre os quais o agressor pode agir. O Estado enqua-
dra, na sua linguagem vítimas e agressores para poder agir sobre a situação, mas o faz protegendo a 
um e punindo o outro, e para isto, por vezes, também utiliza de práticas violentas. Este aspecto nos 
leva a repensar a própria forma de implantação da lei e por vezes, sua redução ao uso da força pelo 
Estado, que não nos parece legitimo, pois estamos tratando de questões que exigem legislação, e 
medidas de proteção, mas igualmente trabalho cultural e social para desnaturalizar a masculinida-
de e o que a reitera enquanto violenta.

Camila Rodrigues da Silva
• Múltiplas identidades femininas: (re) significando papeis identitários de mulheres vítimas de 

violência doméstica de Marília-SP e região
A presente pesquisa tem como objetivo identificar os impactos da implementação da Lei Maria da 
Penha/2006, após a confirmação de sua constitucionalidade (2012), observando possíveis mudan-
ças, permanências e conflitos no cotidiano das mulheres vítimas de violência da cidade de Marília/
SP e região. Pretendemos contribuir para a análise da aplicabilidade da referida lei e as resistências 
encontradas principalmente no campo jurídico por meio de dados estatísticos dos casos existentes 
via queixas e construção de boletins de ocorrências, trabalho etnográfico priorizando relatos múl-
tiplos das mulheres vítimas de violência e a análise das notícias vinculadas pela mídia local, esta-
dual e nacional frente as práticas de violências doméstica e as representações por elas construídas. 
Juntamente com Hall (2005) problematizaremos os/as múltiplos/as atores/atrizes sociais, dando 
visibilidade principalmente às mulheres que no processo de identificação diferenciado do processo 
estático e unívoco de identidade, assumem e produzem uma variedade de possibilidades e novas 
posições, tornando as identidades mais posicionadas, políticas, plurais, menos fixas e unificadas. 
Deste modo, compreender como são (re) significados os papeis identitários de ser mulher, mãe, 
companheira, dona-de-casa e profissional dessas mulheres que constantemente assumem novos 
posicionamentos cotidianos para sair da situação que lhes foram impostas.

Aldina da Silva Melo
• Papeis e lugares sociais de gênero na “Zulu Dance”

O trabalho concentra-se em analisar papeis e lugares sociais de homens e mulheres zulus (África 
do Sul), de distintas orientações sexuais, a partir de imagens e narrativas veiculadas sobre a Zulu 
Dance, expressão cultural característica da região de Kwazulu-Natal. Realizada em diversas oca-
siões, a Zulu Dance apresenta pelo menos cinco tipos: Ingoma (Isizingili e Isishameni), Indlamu, 
Imvunulo e Isicathamiya. As vestimentas e acessórios usados durante as modalidades da dança são 
revestidos de grande simbologia e muito revelam sobre os lugares sociais de homens e mulheres na 
cultura zulu. Há danças realizadas somente por homens ou somente por mulheres, indicando divi-
são de espaços sociais entre os gêneros e fortes crenças e valores sobre o que é “ser mulher” ou “ser 
homem” na cultura local. O repertório musical destinado às mulheres, por exemplo, consiste em 
músicas que fazem apologia à virgindade, à pureza e ao casamento. Aquele destinado aos homens 
é composto por canções de guerra e de namoro. Algumas canções são destinadas aos homosse-
xuais e, em grande medida, falam de um suposto “desvio de orientação sexual” daqueles sujeitos. 
Nesse sentido, busca-se abordar desde onde são inscritos os lugares de gênero na sociedade zulu, 
através dos repertórios daquela dança. A análise tem sido empreendida a partir de levantamento 
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bibliográfico e de fontes disponíveis no mundo digital (canções, vídeos, imagens e narrativas). Do 
ponto de vista teórico, tem-se dialogado com Joan Scott (1995), Teresa de Lauretis (1994), Ifi Ama-
diume (1997), Ayesha Imam (1988), dentre outras estudiosas de gênero que elucidam questões 
pertinentes ao problema em estudo. O campo da História Cultural, especialmente as abordagens 
que consideram a noção de representação social muito tem contribuído para a pesquisa, uma vez 
que possibilita identificar os modos como a/as identidade(s) zulus são (re)construídas, pensadas e 
dadas a ler (CHARTIER, 1991). A análise compreende desde o período do regime Apartheid (1948-
1994) na África do Sul, quando da popularização da Zulu Dance no contexto sul-africano, até os 
anos 1990, marcado pela abertura democrática e pelo fim da política de segregação racial, quando 
a Zulu Dance começou a ganhar projeção cultural e patrimonial no país.
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