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Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 

PROGRAMA 
CONFERÊNCIAS 

Segunda-feira. 24 de julho de 1995 

História e Identidades (CO-O009) 
Conferencista: RoUen Gonçalves Bezzera (Presidente da 
ANPUH) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 09hs 

A concepção do tempo histórico em Ricouer, Koselleck e Braudel: 
uma possfvel articulação (CO-0001) 
Conferencista: José Carlos Reis (UFOP) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 16hs4Smin 

Nação e identidade: entre a História e as significações 
imaginárias (CO-0002) 
Conferencista: Afonso Carlos Marques dos Santos (UERJ/ 
UFRJ) 
Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 
Horário: 16hs4Smin 

Terca-feira. 25 de julho de 1995 

História e cidadania: os quilombos e a luta pela terra (CO-
0004) 
Conferencista: Hélio Santos (PUC-Campinas) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 16hs4Smin 

O papel das narrativas na produção da identidade nacional - o 
caso português (XIV-XVI) (CO-0003) 
Conferencista: Vânia Leite Fróes (UFF) 
Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 
Horário: 16hs4Smin 

Colono ou ColoJ1izador? Indagações sobre a identidade na luta 
contra os holandeses (Pernambuco 1630-1640) (CO 0010) 
Conferencista: Vera Lucia Amaral Ferlini (USP) 
Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Horário: 16hs4Smin 

Ouarta-feira. 26 de julho de 1995 

A identidade nacional como esquema organizador dos 
discursos historiográficos na França nos séculos XIX e XX 
(CO 0006) 
Conferencista: François Dosse (IUFR-Versalhes) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 16hs4Smin 

Ouinta-feira. 27 de julho de 1995 

A questão racial e a nova sociedade - Módulo Zumbi (CO-
0008) 
Conferencista: Benedita da Silva (Senadora-RJIPT) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 16hs4Smin 

No jogo poHtico, a construção das identidades (CO-0005) 
Con erencista: Maria Stella Bresciani UNICAMP 

Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 
Horário: 16hs4Smin 

Identidades e comunicação intercultural (CO 0011) 
Conferencista: Maria Isabel Joilo (Ministério de Educaçilo de 
Portugal) 
Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Horário: 16hs4Smin 

Sexta-feira. 28 de julho de 1995 

A critica da identidade nacional na historiografia contemporânea 
(CO-0007) 
Conferencista: Maria Odila Leite da Silva Dias (USP) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 16hs30min 

Consferência de Encerramento (CO 0012) 
Conferencista: Ariano Suassuna (UFPE) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 17hs30min 

MESAS-REDONDAS 
Segunda-feira. 24 de julho de 1995 
Horário: 10hs as 12hs 

Cristianismo e identidade nos tempos modernos (MR 0005) 
Expositor: Lana Lage da Gama Lima (UFF), Debatedor: 
Francisco José Silva Gomes (UFF), Debatedor: Ronald José 
Raminelli (UFPR) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 

Identidades contemporâneas: música e mudança de 
comportamento nos anos 1960 (MR 0006) 
Expositor: Luis Carlos Soares (UFF), Debatedora: Rachei Soihet 
(UFF), Debatedor: Francisco Carlos T. da Silva (UFRJ) 
Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 

Os estrangeiros, a exclusão e a construção da identidade nacional 
(MR0004) 
Expositora: Lená Medeiros de Menezes (UERJ), Debatedora: 
Ângela Maria de Casiro Gomes (UFF), Debatedora: Gizlene Neder 
(UFF) 
Local: Auditório do Centro de Educação 

Os setecentos e o oitocentos mineiro: cultura e sociedade (MR 
0002) 
Expositora: Adalgisa Arantes Campos (UFMG), Debatedora: 

. Liana Maria Reis(PUC-BH), Debatedor: Eduardo França Paiva(F. 
InL Newton Paiva) 
Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Uma cultura quilombola: construções simbólicas e experiências 
históricas (MR 0031) 
Expositor: Joel Ruflno dos Santos (Fundaçilo Palmares), 
Debatedora: Maria Helena Pereira Toledo Machado (USP), 
Debatedor: Flávio dos Santos Gomes (UFPA) 
Local: Sala CFCH 101 

Imagens do Nordeste (MR 0003) 
Expositor: Frederico de Castro Néves (UFCE), Debatedor: AntOnio 
Jorge Siqueira (UFPE), Debatedor: Durval Muniz A. Júnior 
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Caderno de Resumos do XVIII Simp6sio Nacional de Hist6ria 
(UFPB) Perspectivas teórico-metodológicas da produçlo acadêmica em 
Local; Sala CFCH 106 História Polftica (MR 0019) 

Terca-feira. 25 de julho de 1995 
HorArio: 10hs as Uhs 

Culturas africanas e identidades escravas (MR 0017) 
Expositor: Robert W. SIenes (UNlCAMP), Debatedora: Maria 
Cristina C WlSSenbach (USP), Debatedora: Marialnh Cortes de 
Oliveira (UFBA) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 

História, Democracia e Direito (MR 0011) 
Expositora: Virglnia Fontes (UFF), Debatedora: Sflvia Lara 
(UNlCAMP), Debatedora: Márcia MariIJ Mendes Motta (UFF) 
Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 

A identidade dos partidos dos trabalhadores: partidos e 
trabalhadores no Bras~1 (MR 0007) 
Expositora: Dldce Chaves Pandolfi (CPDOC/FGV), Debatedora: 
Margarida Heira (UFMG), Debatedora: Ângela de Costro Gomes 
(UFF) 
Local: Auditório do Centro de Educação 

Identidades sexuais no Nordeste Colonial (MR 0008) 
Expositor: LuizMott (UFBA), Debatedor;R01lllldo Vainjas (UFF), 
Debatedora: Sheila Castro Ftuia (UFF) 
Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

A construçlo da identidade nacional no Rio de Janeiro de Fins 
do séc. XVIII ao inicio do XIX (MR 0009) 
Expositor: JoIlo Luis Ribeiro Fragoso (UFRJ), Debatedora: Maria 
de Fátima Gouvea (UFF), Debatedora: Gltulys Sabina Ribeiro 
(UFF) 
Local: Sala CFCH 101 

Identidade e diferenciaçlo: o Gênero enquanto questlo (MR 
OOU) 
Expositora: RflChelSoihet (UFF), Debatedora: JOflnflMtuia Pedro 
(UFSC), Debatedora: MariIJ lzilda Santos de Matos (PUC/SP) 
Local: Sala CFCH 106 

História Oral e Identidade (MR 0001) 
Expositor: AntlJnio To"es Montenegro (UFPE), Debatedora: 
MarietIl de MorllÍS Fe"eira (CPDOC/UFRJ), Debotedpra: Márcia 
MllIISOr D'Aléssio (PUClSP) 
Local: Sala CAC 215 

Quarta-feira. 26 de julho de 1995 
Horário: 10hs as Uhs 

Desconstruindo identidades: as marcas da escravidlo na 
historiografia e no pensamento social brasileiro (MR 0018) 
Expositor: John Manuel Mtmteiro (UNlCAMP), Debatedora: 
SIlviIl Hunold Lara (UNlCAMP), Debatedor: MarCIIS·Carvalbo 
(UFPE) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 

Invenç6es do Nordeste (MR 0016) 
Expositor: Marcos A. da Silva (USP), Debàtedor: Marc Jay 
HofflUl6el (UFPE), Debtlledora: Zllia Lopes da Silva (UNESP/ 
Assis) 
Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 

ExposiúJra: Mlll'ia de Lourdes MOnflCO Janotti (USP), Debatedora: 
Mtuia Helena Rolim Cllpelato (USP), Debatedora: Vavy Pacheco 
Borges (UNICAMf) 
Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

A construçlo da identidade de uma cidade moderna: R~cife no 
inicio do século (MR 0014) 
Expositor: Flávio Weinstein Teixeira (UFPB), Debatedor: 
Fernando Dini: Moreira (UFRN), Debatedor: Raimundo Alencar 
A"IIÍS (UFRN) 
Local: Sala CFCH 101 

História e fragmento (MR 0013) 
Expositor: GQnther Karl Pressler (USP), Debatedor: Michel 
Zaidan Filho (UFPE), Debatedor: Luis Manuel Domingues do 
Nascimento (UNlCAP) 
Local: Sala CFCH 106 

Ouinta-feira. 27 de julho de 1995 
Horário: 10hs as Uhs 

Representações da identidade pernambucana no inicio do séc. 
XIX: os projetos de Henry Koster, Caetano Pinto Montenegro e 
José da Silva Lisboa (MR 0022) 
Expositora: lzabel Andrade Ma1'Son (UNlCAMP), Debatedora: 
Cecilio L de Salles Oliveira (Museu Paulista/USP), Debatedora: 
Mtuia de Lourdes Viana Lyra (UFRJ) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 

1945 - Entre a ditadura e a democracia (MR 0021) 
Expositor: Ricardo Maranh40 (UNICAMP), Debatedora: Sandra 
Pesavento (UFRGS), Debatedor: AntlJn;o Pedro Tota (PUC-SP) 
Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 

Problemas e Paradigmas dos Estudos da história 
Contemporlnea: Os acervos e a documentaçlo (MR 0025) 
Expositora: Zilda MárciIJ Gricoli Iolcoi (USP), Debatedora: Maria 
Aparecida Aquino (USP), Debatedor: Marco Napolitano de 
Eugenio (UFPR) 
Local: Auditório do Centro de Educação 

Aboliçlo e identidades: ex-senhores e libertos na destruiçlo do 
escravismo (MR 0010) 
Expositora: Hebe Maria Mattos de Castro (UFF), Debatedora: 
Marta Abreu (UFF), Debatedor: Sidney Chalhoub (UNICAMP) 
Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Identidade e Modernizaçlo no Campo: Elite agrária, Estado e 
camponeses no NE nos séculos XIX e XX (MR 0023) 
Expositor: Marc Jay Hoffnagel (UFPE), Debatedor: Francisco 
José Pinheiro (UFCE), Debatedora: Élcia de To"es Bandeira 
(UFRPE) 
Local: Sala CFCH 101 

A crise da utopia socialista e as novas identidades (MR 0024) 
Expositor: Michel Zaidan Filho (UFPE), Debatedor: Luciano 
Oliveira (UFPE), Debatedor: JoIlo Roberto MflI1ins (UFSC-S40 
Carlos) 
Local: Sala CFCH 106 

O ensino de História da América Latina no Brasil e o projeto 
editorial da Cambridge Press 

identidades politicas no perfodo pré-independencia (MR 0020) Mediadora: Mtuia de Fátima Silva Gouvea (UFF) 
Expositor: lstván Jancs6 (USP), Debatedora: lltura Blaj (USP), Debatedores: Leslie BetheU (OX./ord), Maria Ligia Prado (USP), 
Debatedora: ~tuia Helena P. . T. Maclltulo (USP) Ronaldo Valnjas (UFF) 
Local: Auditório do Centro de Educaçlo Local: Sala CAC 215 
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Sexta-feira, 28 de julho de 1995 
Horário: 10hs as 12hs 

A historiografia contemporânea e a identidade do historiador 
(MR0026) 
Expositor: François Dosse (IUFR-Versalhes), Debatedor: Elias 
Thomé Saliba (USP), Debatedor: Francisco José Calazans Falcon 
(UFRJ) 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 

Recife - tradição e identidade (MR 0015) 
Expositor: AntlJnio Paulo Rezende (UFPE), Debatedor: Flávio 
Teixeira (UFPB), Debatedor: Maria Thereza Didier 
Local: Auditório do Centro de Artes e Comunicação 

Memória, imagem,e identidades (MR 0030) 
Expositora: Nancy Alessio Magalhães (UNB), Debatedor: Marcelo 
Brito (ENAlIPHAN), Debatedor: Jaime de Almeida (UNB) 
Local: Auditório do Centro de Educação 

A questio da identidade nas regiões Platina e Andina: uma visão 
comparada (MR 0028) 
Expositora: Ieda Gutfreind (UNISINOS), Debatedora: Heloisa 
Jochims Reichel (UNISINOS), Debatedora: Philomena·Gebran 
(UFRJ) 
Local: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Os estudantes e a polftica: 1962-1992 (MR 0027) 
Expositor: João Roberto Martins Filho (UFSC-São Carlos), 
Debatedor: Marcelo Ridenti (UNESP), Debatedor: Marco Aurélio 
Guedes (UFPE) 
Local: Sala CFCH 101 

A visão do passado colonial do Brasil no pensamento de José 
Bonifácio (MR 0029) 
Expositor: D2nis Bernardes (UFPE), Debatedor: Marcus Carvalho 
(UFPE), Debatedor: Luis Domingos Sávio (UFAL) 
Local: Sala CFCH 106 

Missões religiosas no Nordeste brasileiro (MR 0032) 
Expositora: Gabriela Martin Ávila (UFPE) 
Debatedoras(es): Socorro Ferraz (UFPE), Virginia Almo2do 
(UFPE) e Paulo Tadeu de S. Albuquerque (UFRN) 
Local: Sala CAC 215 

CURSOS 
Perfodo: 25 a 28 de julho de 1995 
Horário: 08 as 10 hs 

I. Ritualidade poUtica e identidade: a construção da legitimidade 
do poder monárquico na Europa Moderna (século XV a XVII). 
Professores: Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira (l/FPO) e 
Marcos Antonio Lopes (UNIMONTE) 
Local: CFCH 102 

2. Nordeste: região, identidade ou difertnça. 
Ptofessor: Dunal Muniz de Albuquerque Junior (UFPB-CC). 
Local: CFCH 104 

3. Imagens do mundo. 
Professor: José Miguel Arias e Sonia M. S. Lopes (Universidade 
Estudual de Londrina) 
Local: CFCH 106 

Local: CFCH 101 

5. Contribuição e possibilidades da história oral. 
Professoras: Célia R. P. Toledo Lucena (PUC/SP) e Sonia M. 
Freitas (Museu da Imigração). 
Local: CFCH 105 

6. Imagens no ensino de história. 
Professora: Circe Ma Fernandes Biltencourt (USP) 
Local: CAC 215 

7. A direita na América Latina: do conservadorismo católico ao 
neoliberalismo. 
Professor: José Luis B. Beired (UNESP/Assis) 
Local: CFCH 103 

Perfodo: 24 a 27 de julho de 1995 
Horário: 18 as 20 hs 

8. A identidade do capitalismo. brasileiro. 
Professor: Cezar Texeira Honorato (UFE). 
Local: CFCH 104 

9. Macunafma, Gerson, Senna e outros heróis. 
Professor: Michel Zaidan Filho (UFPE). 
Local: CAC 215 

10. Identidade e multiplicidade: o gênero enquanto questão na 
historiografia 
Professoras: Maria Ivlda S. de Matos (PUC/SP) e Eni Mesquita 
Samara (USP) 
Local: CFCH 101 

11. Documentação, História e Materiais Educativos. 
Professores: Nancy Alessio Magalhães (UNB), José Walter Nunes 
(NECO) e Teresa M. C Paiva Chaves (CEAM) 
Local: CFCH 106 

12. Temas da História Nova e o ensino de história no 2° grau. 
Professor: Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras (UESBIBA) 
Local: CAC 216 

13. Partidos e movimentos de esquerda no Brasil: estudos de 
caso. 
Coordenadora: Dulce ChavesPandolfi (FGV) 
Local: CFCH 105 

14. O projeto de pesquisa em História. 
Professora: Sylvana Maria Brandão (UFPE) 
Local: CFCH 103 

OUTRAS ATIVIDADES 
Segunda-feira, 24 de julho de 1995 

Reunião Sobre o Ensino de História 
Horário: 14hs 
Local: Auditório do Mestrado em História, 10° andar do CFCH 

Terca-feira, 25 de julho de 1995 

Reunião Sobre os Currfculos dos Cursos de História 
4. Cultura, memória e poder. Horário: 14hs 
Professor: Fernando Antonio Faria (UFF) Local: Auditório do Mestrado em História, 10° andar do CFCH 
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Seminário do I Encontro Nacional de Entidades de Estudos e História Oral e metodologia; Organi(,llção e funcionamento das 
Pesquisas Histórias entüúlIles th História 
A ANPUH e a pesquisa histórica Local: Sala CE 05 
Expositores: Ismênia de Uma Martins (UFF). Luís Carlos Soares 
(UF.F) e Eni Samara Mesquíta (USP) 
H<rário: 08hs 
Local: Auditório do Meârado em lWtória, 10° andar do CFCH 

Reuniio do Conselho Editorial da Re'Vista Brasileira de História 
H<rário: 16hs 
Local: Sala do Colegiado do Memado em História, 10° andar do 
CFCH 

Reuniio dos Núdeos Rea;onais da ANPUH 
Horário: 18 hs 
Local: Auditório do Memado em lWtória, 10° andar do CFCH 

Quarta-feira, 26 de julho de 1995 

Comunicaçio da Comissio Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses (resumo p. 145) 
H<rário: 10 hs 
Local: Auditório do Mestrado em História, 10° andar do CFCH 

I Encontro Nacional de Entidades de Estudo e Pesquisas 
HistóricaS 
Encontro das Entidades 
Horário: 09 hs as 12 hs 

Encontro da Associaçio Nacional de História Oral 
Local: Sala CE 05 

Grupo de Trabalho de Historiouafia Brasileira 
Local: Sala CE 04 

Grupo de Trabalho de História PoIitica 
Local: Sala CE 06 

Grupo de Pesquísa e Estudos Históricos da UFR.J 
Local: Sala CE 07 

Centro Nacional ale Referência Historio.,-áfica 
Local: Sala CE 08 

Núdeo de História Rea;onal 
Local: Sala CE 09 

Associaçio Nacional de Pesquisadores em História Latino 
Americana e Caribenha 
Local: Sala CE 10 

Reuniio dos Programas de Pós-Graduaçio em História 
H<rário: 14 hs 
Local: Auditooo do Memado em 1Wtma. 10° andar do CFCH 

Quinta-feira, 27 de Julho de 1995 

I Encontro Nacional de Entidades de Estudo e Pesquisas 
Históricas 
Ati'Vidades Oentífias e/ou Grupos de Trabalho das Entidades 

Grupo de Trabalho de Historiografia Brasileira 
Temática: Problemas da pesquisa e dos estudos históricos, 
Impasses da historiografia brasileira atual 
Local: Sala CE 04 

Grupo de Trabalho de História PoIitica - ANPUH 
Temática: Problemas da pesquisa e dos estudos históricos 
Local: Sala CE 06 

Núdeo de Pesquísa e Estudos Históricos da uFR.J 
Temática: Relação ANPUH e entidades th história; Organi(,llção 
e funcionamento das entidades th História; Problemas da pesquisa 
e dos estudos históricos 
Local: Sala CE 07 

Centro Nacional de Referência Historio.,-áfica 
Temática: Publicação, circulação e mercado editorial na área th 
História; Mecanismos interinstitucionais th troca th informação; 
Problemas da pesquisa e dos estudos históricos 
Local: Sala CE 08 

Fórum de Coordenadores de Pós-Graduaçio em História -
ANPUH 
Temática: Pesquisa e política th fmanciamento; Pós-Graduação 
na área th História e área th concentração; Problemas da pesquisa 
e dos estudos históricos 
Local: Sala CE 01 

Núdeo de História Rea;onal 
Temática: História e região; Problemas da pesquisa e dos estudos 
históricos 
Local: Sala CE 09 

Associaçio Nacional de Pesquisadores em História Latino 
Americana e Caribenha 
Mesa-Redonda: Cultura e independência na América Espanhola 
Exporitores: Jaime thAúneidalCoordenador (UNB); Nicélio Cesar 
Tonelli (UERJ); Lina Aras (UFPB) 
Local: Sala CE 10 

Grupo de Trabalho Gênero e Relações Familiares 
Palestra: The Cultural siEDificance of illeeitimacy in 19 Century 
Rio de .Janeiro: .. o l'Nre the families of the "Natural" children? 
Palestrante: EliZllheth Anne Ku:nesof (University of Kansas) 
Local: Auditório do Memado em lWtória, 10° andar do CFCH 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ANPUH 
Local: Auditório do Centro de Tecnologia 
Horário: 18hs 

Sexta-feira, 28 de Julho de 1995 

Reuniio do Módulo ZUMBI 
H<rário: 08 hs 
Local: Auditório do Memado em lWtooa, 10° andar do CFCH 

I Encontro Nacional de Entidades de Estudo e Pesquisas 
Encontro da Assodaçio Nacional de História Oral Históricas 
Tem'tica: Problemas da pesquisa e dos estudos históricos; Atividades Cientificas e/ou Grupos de Trabalho das 
PublicIIç4o, circulação e mercado editorial na área th História; Entidades 
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Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
Projeto Pós-Graduação - ANPUHID~pto. de História da USP CC 0050 - Cinema e Música na construção de identidades 
Temática: Problemas da pesquisa e dos estudos históricos; Pós- nacionais 
Graduação na área de História e área de concentração; Pesquisa Coordenador(a): Rosangela de Oliveira Dias 
e poütica de fmanciamento Local: CE 101 
Local: Sala CE 05 

CO~CAÇÕESCOORDENDAS 
Segunda-feira, 24 de julho de 1995 
Horário: 14hs as 16hslOmin 

CC 0113 - História Oral: caminhos para atualização de 
identidades 
Coordenador(a): Antônio Torres Montenegro 
Local: CE 01 

CC 0017 - Escravos e senhores de escravos das cidades do 
Salvador e do Recife (séculos XVIII-XIX) 
Coordenador(a): Wellington Barbosa da Silva 
Local: CE 02 

CC 0025 - As sociabilidades intelectuais no Rio de .Janeiro dos 
séc. XIX eXX 
Coordenador(a): AngelaMaria de Castro Gomes 
Local: CE 03 

CC 0005 - Cristianismo, identidade e alteridade 
Coordenador(a): Lana Lage 
Local: CE 05 

CC 0081 - Política e ideolopa na América Latina 
Coordenador(a): Alberto Aggio 
Local: CE06 

CC 0062 - Atividades pré-industriais na Paraiba: o mundo do 
artesio têxtil 
Coordenador(a): Regina Célia Gonçalves 
Local: CE04 

CC 0040 - Memória, cotidiano e identidade: modos de. ver 
Coordenador(a): Cleria Botelho da Costa 
Local: CE 07 

CC 0072 - Pobreza e conOitos urbanos em Fortaleza 
Coordenador(a): Gisafram Nazareno Mota Jucá 
Local: CE 08 

CC 0082 - O urbano: memória e ima&inário 
Coordenador(a): José Miguel Arias Neto 
Local: CE 09 

cc 0075 - Memória da resistência camponesa na Paraiba 
Coordenador(a): Therezinha Gloriete Pimentel Rodrigues (UFPB) 
Local: CE 10 

CC 0132 - Festa e identidade no mundo do trabalho 
Coordenador(a): Hercídia Mara Facuri Coelho Lambert 
Local: CE 105 

CC 0138 - Gênero, dasse e raça: 810 Paulo na transição para a 
modemidade 
Coordenador(a): Eni de Mesquita Samara 
Local: CE 106 

CC 0122 - Memórias da ocupação do território brasileiro 

CC 0014 - Reliposidade e identidade neera na cidade do Rio de 
.Janeiro 
Coordenador(a): Francisco José Silva Gomes 
Local: CE 102 

CC 0136 - Cristãos novos no Brasil Colonial - I 
Coordenador(a): Anita Waingort Novinsky 
Local: CAC 207 

CC 0130 - Formas de identidade politica no Brasil no periodo 
pré-independência 
Coordenador(a): Istaván Jancsó 
Local: CAC 213 

CC 0126 - Identidades plurais, cosmopolitismo e urbanização, 
São Paulo 1890-1945 
Coordenador(a): Maria Odila Leite da Silva 
Local: CAC 211 

CC 0012 - História e identidade: nação e estado no Brasil 
Coordenador(a): Rodrigo Patto Sá Mona 
Local: CFCH 102 

CC 0029 - Cultura popular e construção da identidade nacional 
Coordenador(a): Raquel Soihet 
Local: CFCH 101 

CC 0038 - Identidade e modernidadeCC 0038 
Coordenador(a): Beatriz Helena Domingues Bitarello 
Local: CFCH 103 

CC 0117 - Comunicação, poder e a construção de identidades 
históricas 
Coordenlldor(a): Ana Maria Mauad de Souza Andrade 
Local: CFCH 104 

CC 0111 - Patrimônio e identidade 
Coordenador(a): Marly Rodrigues 
Local: CFCH 105 

CC 0035 - Três estudos sobre Identidade e trabalho 
Coordenador(a): Marcelo BadaTÓ Matos 
Local: CFCH 106 

CC 0079 - Flites a2ririas e a sociedade escravista colonial: Sul e 
Sudeste brasileiro Sécs.XVII-XIX 
Coordenador(a): João Luís Ribeiro Fragoso 
Local: CFCH 201 

CC 0015 - A imprensa e a formação de identidades políticas 
Coordenador(a): Alzira Alves de Abre.u 
Local: CFCH 202 

CC 0013 - Movimentos de esquerda 
trabalhadores 
Coordenador(a): Marco Aurélio de Santana 
Local: CFCH 205 

Terça-feira, lS de Julho de 1995 
Horário: 14hs as l6hs3Omin 

e identidade dos 

Coordenador(a): Tereza M. C. Paiva Chaves CC 0030 _ Id 6!d d indi ta...;; éi Local: Sala de Pmié do CE en.. a e EeDa e represen ~es europ as 
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Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
Coordenador(a): Ronaldo Vainfas (UFF) CC 0049 - Construção de identidade no mundo urbano de 
Local: CFCH 101 Campina Grande (1960 - 1990) 

CC 0051 - A construção da cidadania e da nacionalidade no 
Primeiro Reinado 
Coordenador(a): Gladys Sabina Ribeiro 
Local: CFCH 201 

CC 0103 - Cultura e politica no Brasil dos anos 50 
Coordenador(a): Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida 
Local: CFCH 204 

CC 0115 - A reconstrução historiográfica da participação 
africana na formaçilo da cultura brasileira 
Coordenador(a): Regina Célia Cruz Trindade 
Local: CFCH 202 

CC 0080 - Modernismo/modernidade e modernizaçilo - a Vida 
do Porto do Rio em 1930 e 1990 
Coordenador(a): Lerida Maria Lago Povoleri 
Local: CFCH 203 

CC 0034 - A história da história 
Coordenador(a): Francico J. Calazans Falcon 
Local: CFCH 106 

CC 0110 - Gênero, politica e História 
Coordenador(a): Maria de Lourdes Monaco Janotti 
Local: CFCH 104 

CC 0042 - Portugueses e franceses no cotidiano carioca 
Coordenador(a): Lená Medeiros de Menezes 
Local: CFCH 103 

CC 0105 - Racismo e anti-semitismo no Nordeste: ação e reação 
Coordenador(a): Maria Luci Tucci Carneiro 
Local: CFCH 105 

CC 0037 - Economia e poHtica na Zona Sul da Mata mineira: 
fragmentos de uma identidade regional 
Coordenador(a): Inágcio José Coutinho Delgado 
Local: CFCH 205 

CC 0032 - Poder e identidade no contexto do Império luso
brasileiro: o caso do Rio de Janeiro 
Coordenador(a): Maria de Fátima Silva Gouveia 
Local: CFCH 301 

CC 0099 - A Construção da identidade matrogrossense - I (CC 
0099) 
Coordenador(a): Cezar Augusto Carneiro Benevides 
Local: CE 03 

CC 0031 - Escravidão e liberdade: pesquisas integradas na 
Universidade Federal Fluminense 
Coordenador(a): Hebe Maria Matos de Castro 
Local: CFCH 102 

CC 0033 - O arquivo nacional nos 500 anos do descobrimento 
(CC 0033) 
Coordenador(a): Maria do Carmo Texeira Rainho 
Local: CFCH 302 

CC 0071 - Experiências com História Oral no Ceará 
Coordenador(a): Frederico de Castro Neves 
Local: CFCH 303 

Coordenador(a): Maria da Guia Santos Gareis 
Local: CFCH 304 

CC 0104 - Buenos Aires, Lima e Silo Paulo: urbanizaçilo e 
modernidade no inicio do século XX 
Coordenador(a): Renato de Oliveira Diniz 
Local: CE 06 

CC 0123 - O Estado de Tocantins a procura de uma identidade 
Coordenador(a): Luís Palacim 
Local: CE 07 

CC 0070 - A Amazônia revisitada: novos estudos de História 
Social 
Coordenador(a): Isabel Cristina Martins Gui/len 
Local: CE 08 

CC 0026 - Esquerdas no Brasil: propostas e identidades: 1920-
1935 
Coordenador(a): Helena Isabel Müller 
Local: CE 09 

CC 0039 - "Finalmente eles entenderam que nilo existimos": 
estudo sobre História indigena e do indigenismo na 
Amazônia 
Coordenador(a): Marcio Augusto Freitas de Meira 
Local: CE 10 

CC 0027 - Identidade e normatizaçilo nos espaços urbanos e 
nacionais 
Coordenador(a): Elizabeth Cancelle 
Local: CE 101 

CC 0091 - O pensamento católico e a problemática dos excluidos: 
a educaçilo de base e a alfabetizaçilo de adultos 
Coordenador(a): Antônio Aparecido Primo 
Local: CE 105 

CC 0004 - Imaginários da nordestinidade 
Coordenador( a): Antonio Jorge Siqueira 
Local: CE 106 

CC 0016 - O papel do historiador nos novos cenários de trabalho: 
o caso da Embratel 
Coordenador(a): Nilton Augusto Cardoso de Oliveira 
Local: CE 01 

CC 0131 - Formas de identidade politica no Brasil no periodo 
pré-independência 11 
Coordenador(a): István Jancsó 
Local: CAC 212 

CC 0129 - Identidades plurais: tensões sociais da sociedade 
brasileira (1870-1930) 
Coordenador(a): Maria Odila Leite da Silva 
Local: CAC 208 

CC 0137 - Cristãos novos no Brasil Colonial - 11 
Coordenador(a): Anita Waingort Novinsky 
Local: CAC 204 

Ouarta-feira. 26 de julho de 1995 
Horário: 14hs as 16hs30min 

CC 0097 - A construção da identidade matogrossense - 11 
Coordenador(a):NanciLeonzo 
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Caderno de Resumos do XVIII Simp6sio Nacional de Hist6ria 
Local: CAC 205 

CC 0010 - Intelectuais, Estado e poder no Brasil do século XX 
Coordenador(a): Sonia Regina Mendonça 
Local: CAC 201 

CC 0076 -A condiçlo feminina no Nordeste: final do século XIX 
e inicio do século XX 
Coordenador(a): Maria Aparecida Vasconcelos Lopes 
Local: CAC 206 

CC 0112 - Esfinges da cidade: estudos de imaginária urbana 
Coordenador(a): Paulo Knauss-de Mendonça 
Local: CAC 207 

CC 0140 - Teatro, cinema e imaginário 
Coordenador(a): Maria Inês Borges Pinto 
Local: CAC 211 

CC 0114 - Religilo e religiosidade na Provinda do Pará 
Coordenador(a): Raimundo Heraldo Maués 
Local: CAC 212 

CC 0096 - Interpretações do Brasil 
Coordenador(a): César Augusto Benevides 
Local: CAC 213 

CC 0058 - Escrevendo a História no Brasil: a constituiçlo no 
campo 
Coordenador(a): Manuel Luís Salgado Guimarães 
Local: CAC 214 

CC 0052 - História, tempo e imaginário 
Coordenador(a): José Ernesto Pimentel Filho 
Local: CAC 210 

CC 0036 - A pintura em áreas cafeeiras (Juiz de ForalMG. 
Ribeirlo PretolSP e VitórialES): a construçlo de uma identidade 
visual 
Coordenador(a): Maraliz de Castro Vieira Christo 
Local: Sala de Projeção CE 

CC 0106 - l'Jos-porões da represslo da Era Vargas 
Coordenador(a): Maria Luci Tucci Carneiro 
Local: CAC 216 

CC 0108 - A paixlo da palavra: Os Sertões de Euclides da Cunha 
Coordenador(a): Ane Shyrlei Araújo 
Local: CAC 217 

CC 0074 - Nacionalismo e identidade social 
Coordenador(a): Lucília de Almeida Neves 
Local: CFCH 106 

CC 0109 - Literatura e cidade: a paulicéia 
Coordenador(a): lVone Dias Avelino 
Local: CFCH 202 

CC 0128 - Vis6es da América Latina (CC 0128) 
Coordenador(a): Ledonias Franco Garcia 
Local: CFCH 203 

CC 0023 - História e identidade dos indios no Brasil 
Coordenador(a): Ednaldo Bezerra de Freitas 
Local: CFCH 204 

CC 0018 - Identidades do Brasil: vis6es do popular. da tradiçlo. 
dom rno 

Coordenador(a): Maurício B. A. Parada 
Local: CFCH 208 

CC 0143 - Organizaçlo de acervo fotográfico de centro de 
documentaçlo e pesquisa histórica 
Coordenador(a): Jairo Queiroz Pacheco 
Local: CFCH 304 

CC 0022 - : ISC: a formaçlo da brasilidade 
Coordenador(a): Luís Felipe Falcão 
Local: CAC 202 

CC 0024 - História Oral: experiências institucionais de pesquisas 
no Rio de Janeiro 
Coordenador(a): Hebe Maria Mattos de Castro 
Local: CAC 215 

CC 0093 - Perfis femininos e cotidiano: Slo Paulo 1870 a 1950 
Coordenador(a): Maria Izilda S. de Mattos 
Local: CFCH 103 

CC 0060 - Balanço critiço da historiografia sobre a questlo 
agr~ria na Paraiba 
Coordenador(a): Rosa Maria Godoy Silveira 
Local: CFCH 201 

CC 0061 - Século XVIII mineiro - Memórias 
Coordenador(a): Junia Ferreira Furtado 
Local: CFCH 301 

CC 0073 - Biografia: algumas reflexões 
Coordenador(a): Magda Maria de Oliverira Ricci 
Local: CFCH 302 

CC 0085 - Processos históricos de constituiçlo e memórias 
Coordenador(a): Maria Aparecido de Aquino 
Local: CFCH 105 

CC 0002 - Da Europa para o Brasil: os imigrantes europeus, a 
circulaçlo de idéias e o pensamento polftico brasileiro no fim 
séc. XIX e inicio do XX 
Coordenador(a): Claúdio H. Batalha 
Local: CFCH 104 

CC 0001- A música como recurso didático nas aulas de História 
no 1° grau 
Coordenador(a): Alexia Pádua Franco 
Local: CFCH 101 

CC 0021 - O Rio de Janeiro sob fogo cruzado: intervençlo. 
autonomia e cultura polftica 
Coordenador(a): Marieta de Moraes Ferreira 
Local: CFCH 102 

CC 0019 - Tênues limites: práticas mágicas. médicas e curativas 
no Brasil do Século XIX 
Coordenador(a): Beatriz Texeira Weber 
Local: CFCH 205 

CC 0120 - O Caribe e a formaçlo pluricultural do operariado: 
o caso cubano 
Coordenador(a): Olga Rosa Cabrera Garcia 
Local: CFCH 303 

CC 0144 - O processo polftico e eleitoral em Pernambuco de 
1824-1849 
Coordenador(a): Maria da Glória Dias Medeiros 
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Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
Local: CAC 208 CC 0006 - A construção do futuro no Brasil contemporâneo e a 

História 
Quinta-feira. 27 de julho de 1995 
Horário: 14hs as 16hs30min 

CC 0134 - Identidade, conflitos e dinâmica cultural no Rio de 
Janeiro da virada do século 
Coordenador(a): Gabriela dos Reis Sampaio 
Local: CAC 201 

CC 0045 - A pesquisa histórica e a construção da identidade 
municipal 
Coordenador(a): Maria Helena Pereira Cavalcanti 
Local: CAC 203 

CC 0125 - Famnia e relações de gênero 
Coordenador(a): Ida Lewkowicz 
Local: CAC 204 

CC 0053 - Estudos de história econômica-social brasileira 
Coordenador(a): Fernando Antônio Faria 
Local: CAC 205 . 

CC 0020 - Monarquia e República: dimensões da mudança 
Coordenador(a): Raquel Soihet 
Local: CAC 206 

CC 0003 - Trabalho e trabalhadores do Brasil do século XIX 
Coordenador(a): Claúdio H Batalha 
Local: CAC 207 

CC 0028 - Identidade/conflito/resistência: uma questão na 
crÔnica do séc. XVI - América espanhola 
Coordenador(a): Philomena Gebran 
Local: CAC 210 

CC 0107 - Imagens da repressão: o discurso da imprensa 
Coordenador(a): Maria Luiza Tucci Carneiro 
Local: CAC 211 

CC 0098 - Q que se deve ler para conhecer a História Nova 
Coordenador(a): Nanei Leonzo 
Local: CAC 213 
CC 0102 - Identidad~s plurais: construção de papéis sociais 
femininos - I 
Coordenador(a): Maria Odila Leite da Silva Dias 
Local: CAC 215 

CC 0092 - As lições de passado e a construção das identidades 
poUticas 
Coordenador(a): Izabel Andrade Marson 
Local: CAC 216 

CC 0135 - Famnia e relações de gênero 
Coordenador(a): Eni de Mesquita Samara 
Local: CAC 217 

CC. 0094 - Minas Gerais no século XVIII: politica, cultura e 
sociedade 
Coordenador(a): Laura de Mello e Souza 
Local: CFCH 101 

CC 0083 - Q comunismo em Londrina: ação e representação -
1950-1960 
Coordenador(a): José Miguel Arias Neto 
Local: CFCH 301 

Coordenador(a): Vírginia Maria G. Gomes de Matos Fontes 
Local: CFCH 103 

CC 0084 - As múltiplas Institucionalidades das esquerdas 
brasileiras e o dilema de suas identidades 
Coordenador(a): Zilda Marcia Gricoli Iokoi 
Local: CFCH 302 

CC 0100 - O espírito das leis: direito, proprieade, escravidão e 
liberdade no Império do Brasil 
Coordenador(a): Silvia Hunold Lara 
Local: CFCH 106 

CC 001l - Discurso, poder e construção de identidades 
Coordenador(a): Sonia Regina Mendonça 
Local: CFCH 105 

CC 0086 - Comunicação e poder 
Coordenador(a): Maria Aparecida de Aquino 
Local: CFCH 104 

CC 0009 - Representações e construção das identidade!! 
Coordenador(a): Lilian da Fonseca Salomão 
Local: CFCH 202 

CC 0118 - A construção histórica de Identidades sociais na Idade 
Média 
Coordenador(a): Dulce o. Amarantes dos Santos 
Local: CFCH 303 

CC 0055 - A Rainha Santa, o rei e os cavaleiros de Cristo 
Coordenador(a): Vânia Fróes 
Local: CFCH 102 

CC 0121 - A identidade política da sociedade platina à época 
da independência 
Coordenador(a): Heloisa Gochins Reichel 
Local: CFCH 304 

CC 0041 - Visões sobre Roma Imperial 
Coordenador(a): Margarida Maria de Carvalho 
Local: CFCH 204 

CC 0065 - A cidade em questão 
Coordenador(a): Clea Shiavo Weyrauch 
Local: CFCH 205 

CC 0056 - Política cultura e identidade nacional 
Coordenador(a): Afonso Carlos Marques dos Santos 
Local: CFCH 201 

CC 0087 - Imagens e identidades 
Coordenador(a): Ana Luiza Martins 
Local: CFCH 203 

CC 0046 - Temas em História social das medicinas 
Coordenador(a): Liane Maria Bertucci 
Local: CAC 212 

CC 0048 - Século XIX: as faces do urbanismo 
Coordenador(a): César Teixeira Honorato 
Local: CAC 214 

Sexta-feira, 28 de julho de 1995 
Horário: 14hs as 16hs30min 
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CC 0054 - Outro cotidiano - O masculino e o feminino na boêmia Coordenador( a): Marcelo Siqueira Ridente 
Coordenador(a): Fernando Antonio Faria Local: CFCH 303 
Local: CFCH 201 

CC 0101 - Identidades plurais: construção de papéis sociais 
femininos - 11 
Coordenador(a): Maria Odila Leite da Silva Dias 
Local: CFCH 101 

CC 0008 - As imagens do poder e o poder das imagens 
Coordenador(a): Lilian da Fonseca Salomão 
Local: CFCH 102 

CC 0124 - Bye-Bye Brasil: novas caras dos Brasis modernos 
Coordenador(a): Rosangela Patriota 
Local: CFCH 302 

CC 0088 - Espaço e identidade 
Coor{lenador(a): Odair da Cruz Paiva 
Local: CFCH 301 

CC 0078 - Negros, cabanos, judeus e urbanização no Pari no 
XIX 
Coordenador(a): Edilsa Joana Oliveira Fontes 
Local: CFCH 204 

CC 0127 - Identidade e paulistaneidade 
Coordenador(a): Katia Abud 
Local: CFCH 208 

CC 0043 - Pobreza urbana: as tensões da diferença 
Coordenador(a): Joana Maria Pedro 
Local: CFCH 103 

CC 0067 - Fontes para uma abordagem social da História das 
ciências 
Coordenador(a): Fernando Sergio Dumas dos Santos 
Local: CFCH 203 

CC 0068 - História, classe e trabalho 
Coordenador(a): Maria Célia M de Moraes 
Local: CFCH 202 

CC 0077 - Fazendo a liberdade: fugas, mocambos e lutas escravas 
Coordenador(a): Robert W. Slenes 
Local: CFCH 106 

CC 0095 - As lutas sociais no Brasil no per(odo de 1930 a 1964 
Coordenador(a): Vera Lúcia Vieira 
Local: CFCH 105 

CC 0089 - Migração: mitos, representação e identidades 
Coordenador(a): Célia Toledo Lucena 
Local: CFCH 205 

CC 0059 - História ideologia do controle social 
Coordenador(a): Gislene Neder 
Local: CFCH 104 

CC 0064 - As secas no Brasil Colonial: calamidades e 
vulnerabilidade 
Coordenador(a): Aluizio Franco Moreira 
Local: CAC 302 

CC 0119 - Ativistas da esfera pública: entre o corporativismo e 
a transformação 

CC 0063 - História e imagens 
Coordenador(a): Regina Maria Rodrigues Behar 
Local: CFCH 206 

CC 0047 - Diagnóstico do ensino de História na Rede Pública 
de João Pessoa 
Coordenador(a): Vilma de Lourdes Barbosa de Sousa 
Local: CFCH 207 

CC 0069 - Documentação, memória e imaginário 
Coordenador(a): Francisca Leite Ferreira 
Local: CAC 211 

CC 0090 - Memória e identidade nacional: marcos, 
representações e projetos polfticos na conformação da identidade 
brasileira no Séc.XIX ( CC 0090) 
Coordenador(a): Isabel Andrade Marson 
Local: CAC 215 

CC 0044 - Documentação e memória 
Coordenador(a): Lúcia de Fátima Guerra Ferreira 
Local: CAC 213 

CC 0057 - Polftica, cultura e identidade nacional 
Coordenador(a): Afonso Carlos Marques dos Santos 
Local: CAC 210 

CC 0007 - Construindo objetos: a história na encruzilhada da 
pós-modernidade 
Coordenador(a): Luís Geraldo Santos da Silva 
Local: CE 103 

CC 0142 - História e identidade na América Latina 
Coordenador(a): Maria Helena Rolim Capelato 
Local: CAC 201 

CC 0141- Conhecimento, felicidade e poder: a "República das 
Letras" no séc. XVIII Europeu 
Coordenador(a): Berenice Oliveira Cavalcanti 
Local: CAC 202 

CC 0116 - Cidadania e identidade 
Coordenador(a): Renato LopesLeite 
Local: CAC 216 

CC 0133 - Paradigmas de desenvolvimentos e a representação 
da problemitica regional (SUDENE, Vale do Ribeira e 
Assentamentos em Goiás) 
Coordenador(a): EUo Garcia Duarte 
Local: CAC 212 

CC 0139 - Culturas e identidade social 
Coordenador(a): Zélia Lopes-da Silva 
Local: CAC 217 

COMUNICAÇÕES LIVRES 
Segunda-feira. 24 de julho de 1995 
Horário: 14hs as 16hs30min 

Temática: Identidade e polftica - Local: CFCH 203 
CL 0080 - Fonna e conteúdo da idéia de República em Frei Caneca. 
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Renato Lopes Leite (UFPR) 
CL 0233 - A Pedrosada. Pernambuco 1823, Vera Lúcia Magna 
(USP) 
CL 0014 - As independências do Brasil e suas tantas identidades: o 
caso da Confederaçlo do Equador, Marcus J. M de Carvalho (UFPE) 
CL 0234 - A açllo das elites no processo de Independência, Marisa 
Saens.Leme (UNESP) 
CL 0147 - Lutas populares e aparato repressor no processo de 
Independênciado Brasil, Claudete Maria Miranda Dias (UFPI), 
Coordenadora da Sessão 

TemAtica: Identidade e política - Local: CFCH 204 
CL 0083 -: A expansão maçônica no contexto da transiçllo da 
Monarquia para República (1870-1910), Alexandre Mansur Barata 
(UFJF), Coordenador da Sessão 
CL 0043 - Ação, reação e transação: a Sociedade Liberal 
Pernambucana (1850-1863), Suzana Cavani Rosas (UFAL) 
CL 0245 - A identidade monárquica: as imagens do Império na 
propaganda republicana, Silvana Mota Barbosa Blanco 
(UNICAMP) 
CL 0085 - As malhas do poder: Juiz de Fora no século XIX, Patrícia 
Falco Genovez (UFF) 
CL 0128 - Engenheiros e classe média em Pernambuco: século XIX, 
Josemir Camilo de Melo (UFPB) 

TemAtica: História e urbanislQo - Local: CFCH 301 
CL 0115 - A arquitetura narcisica, Ligia de Oliveira Ozesnat (UFSC), 
Coordenadora da Sessão 
CL 0117 - Estudo da relaçllo história e arquitetura mediada por 
representações, Mara Regina Kramer Silva (UNISINOS) 
CL 0053 - O popular na arquitetura e arquitetura na história, José 
Tavares Correia de Lira (USP) 
CL 0324 - Reformas urbanas e saneamento em Manaus na virada 
do século, Hideraldo Lima da Costa (UFAM) 
CL 0096 - A cidade do Salvador em um contexto de modernizaçllo 
urbana, Rinaldo Cesar Nascimento Leite (UFBA) 

TemAtica: História e urbanismo - Local: CFCH 302 
CL 0187 - Campina Grande: primeiros passos da construçllo dé 
uma cidade (1864-1907), Fábio Gutemberg Ramos B. de Souza 
(UFPB), Coordenador da Sessão 
CL 0308 - Origens das sociedades de amigos de bairro em Campina 
Grande, Eliane Oliveira de Lima (UFPB) 
CL 0271 - O C. N. S. B. C. na perspectiva da identidade geo-histórica 
da cidade de Bom Conselho-PE, Antônio Alfredo Teles de Carvalho 
(UNICAP) 
CL 0283 - As cidades do Centro-Oeste e o seu papel na visão 
centraIizadora do Estado nacional brasileiro: o caso da cidade de 
Anapolis, Júlia Bueno de Morais Silva (UFGO) 

TemAtica: Memória e identidade - Local: CFCH 303 
CL 0163 - História, literatura e memória: Salim e Sezefredo, MÚ'ian 
Tesserolli (UFSC) 
CL 0307 - Memória e identidade: um estudo de caso e uma 
proposta interdisciplinar, Míriam Bianca Amaral Ribeiro 
(UFGO) 
CL 0284 - A presença negra no processo de ocupaçllo da regillo 
Sul-Mato Grossense, Iracema Cunha Costa (UFMS), Coordenadora 
da Sessão 
CL 0184 - Trabalho de lembrar - Entre potes e argila, Maria 
Aparecida de Lima (UFSC) 
CL 0253 - O mundo do cacau, segundo a memória de Raymundo 
Sá Barreto, Amélia Rosa Leite Sá Barreto (UERJ) e Lucia Paschoal 
Guimarães (UERJ) 

Tem'tica: Identidade e modernidade - Local: CFCH 304 
CL 0295 - A modernidade e a construçllo da identidade no urbano, 
Ana Maria de S. MFarias (UFPB), Coordenadora da Sessão 
CL 0060 - "Modernismo reacionárÍo", ou modernidade ampliada?, 
Luís Carlos Ribeiro de Sant 'Ana (UFRJ) 
CL 0159 - Na poeira das implosões I, Zoroastro Cardoso (UFRN) 
CL 0160 - Na poeira das implosões n, Zoroastro Cardoso (UFRN) 

Tem'tica: ImaginArio - Local: CAC 201 
CL 0262 - Japllo: um exotismo fim-de-século, Celina Kuniyoshi 
(CONDEPHAAT), Coordenadora da Sessão 
CL 0319 - O imaginário e os jogos do politico: conceitos de político 
e imaginário, Rosilene Dias Montenegro (UFPB e UNICAMP) 
CL 0189 - O fetichismo da mercadoria ou o segredo do feitiço das 
relações sociais, Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM-PR) 
CL 0055 - Mitologia e ideologia, Evson Ma/aquias de Moraes Santos 
(UFPE) 
CL 0022 - Uma cidade dos desejos, Joseane Zimmermann (UFSC) 

TemAtica: Ensino e História - Local: CAC 215 
CL 0254 - Ser professor de História no Brasil, Selva Guimarães 
Fonseca (UFU-MG), Coordenadora da Sessão 
CL 0152 - As professoras da Rede Pública e a convivialidade face à 
autoridade pública, Anália Bescia Martins Barros (UFPEL) 
CL 0139 - O ensino de História na Rede Pública, Ricardo Cyrne 
Portes (UFJF) 
CL 0099 - Os "Tipos de Professores" segundo os alunos, Eduardo 
A. P. Loureiro Júnior (UFCE) 
CL 0293 - Análise do Curso de Licenciatura em História, Francisca 
Teodora do Nascimento (UFRPE) 

TemAtica: Ensino e História - Local: CAC 216 
CL 0038 - História na educaçllo: uma leitura da questllo da qualidade 
de ensino, Geraldo Barroso Filho (UFPE), Coordenador da Sessão 
CL 0241 - O pombalismo e a educaçllo portuguesa, Carlota Boto 
(UNESP) 
CL 0268 - Ensino de História e identidade nacional: desmontando 
o século dezenove, Jaime Francisco Parreira Cordeiro (Secretaria 
da Educação - SP) 
CL 0182 - A sociedade colonial perante o ensino laicizado no final 
do século XVllI, Carlos de Faria Júnior (UFRJ) 
CL 0237 - Identidades culturais e ensino de História, Maria Helena 
S. Paes (Escola Vera Cruz) 

TemAtica: Ensino e História - Local: CAC 217 
CL 0091 - Um lugar na escola para a História local, José Ricardo 
Oriá Fernandes (Câmara dos Deputados), Coordenador da Sessão 
CL 0121 - Ensino e pesquisa: uma prática necessária, Alexandre 
Felipe Fiúza (UFPB) 
CL 0352 - Livro didático e segurança nacional, Lina Maria Brandão 
de Aras (UFBA) 
CL 0218 - Incentivo a leitura: um problema atual?, Rita de Cassia 
Almeida (UNESP) 
CL 0340 - A literatura no ensino da História da Bahia: a obra de 
Jorge Amado, Celeste Maria Pacheco de Andrade (UESF-BA) 

TemAtica: História e literatura - Local: CAC 202 
CL 0030 - Modernizaçllo das almas: o século XIX nos poemas e 
romances, Maria Teresa Barbosa Huang (UFPE), Coordenadora 
da Sessão 
CL 0050 - O Pe. Cfcero na literatura de cordel, Marinalva Vilar de 
Lima (UFPEf 
CL 0320 - Cooper e Alencar: o romance histórico na elaboraçllo da 
identidade nacional, Rita Baltar Van Der Laan (UFMS) 
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CL 0221 - Totalitarismo e humanismo na obra de Erico Veríssimo, Carvalho (UFRPE) 
Luciana Regina Pomari (SEED.PR) CL 0165 - De Novo Mundo a Terceiro Mundo - O uso da palavra 
CL 0023 - Manual de tapeçaria: uma aprendizagem do bbrdado da na História, Ana Lice Brancher (UFSC) 
fala dos sem-história, Fátima Maria de Oliveira (CEFETIRJ) 

Temática: História e urbanismo - Local: CAC 203 
CL 0174 - A Catedral da Boa Viagem de Belo Horizonte: fé, 
modernidade e tradição, Marcelina das Graças de Almeida 
(Prefeitura Municipal de BH), Coordenadora da Sessão 
CL 0148 - Imagem de Belém, paradoxo da modernidade e cultura 
na Amazônia, Rosa Elizabeth Acevedo Marin e Ernani Chaves 
(UFPA) 
CL 0063 - O sonho de fazer de Florianópolis um centro de turismo, 
Sérgio Luiz Ferreira (UFSC) 
CL 0227 - O porto do Rio de Janeiro nos anos 30 e 40, Lérida 
Maria Lago Povoleri (UFRJ) 
CL 0281 - A cidade de São Paulo e o Instituto de Engenharia, Marisa 
Varanda Texeira Carpintéro (UNICAMP) 

Temática: Identidade e cultura - Local: CAC 204 
CL 0238 - História e teatro - Uma montagem de "Édipo-Rei", 
Marcos Antonio da Silva (USP), Coordenador da Sessão 
CL 0186 - Literaturas de folhetos: a trajetória da' literatura de cordel 
(1890-1950), Rosilene Alves de Melo (UFPE) 
CL 0172 - História do Grupo Quixote (1946-1961), Vítor Otávio 
Fernandes Biasoli (UFMS) 
CL 0258 - A arte circense: uma vida, um saber, Erminia Silva 
(UNICAMP) 
CL 0343 - Canções de protesto na MPB, Sandra de Cássia Araújo 
Pelegrini (UEM-PR) 

Temática: Identidade e cultura - Local: CAC 205 
CL 0260 - "Olhares Cruzados" na festa do Espírito Santo, Katy 
Eliana Ferreira Motinha (USP), Coordenadora da Sessão 
CL 0109 - Festas de Outubro, Festas Municipais: a economia da 
imagem, Reinaldo Lindolfo Lohn (UFSC) 
CL 0222 - Imagem da cidade e transformação dos papéis sociais 
dentro da Festa do Kerb (São Carlos-SC, 1933-1950), Juçara Nair 
Wollf (UFSC) 
CL 0161 - O extraordinário das ruas: celebrações públicas e 
identidade social, Wlamyra Ribeiro de Albuquerque (UESB) 
CL 0171 - Forte Velho e cantador, Ana Cristina Marinho Lúcio 
(UFPB) 

Temática: Identidade e Trabalho - Local: CAC 206 
CL 0004 - Um aspecto pouco conhecido das alforrias: a coartação 
em Minas Gerais no século XVIII, Eduardo França Paiva (Fac. 
Intg. Newton Paiva), Coordenador da Sessão 
CL 0006 - Poder, vadiagem e marginalização social em Minas 
Gerais(1850-1888), Liana Maria Reis (PUC-MG) 
CL 0202 - O serviço doméstico no século XIX: indagações, Regina 
Célia Xavier Freire (UNICAMP) 
CL 0259 - Benjamim de Oliveira: negro forro fugido, circense 
nascido em 1870, Erminia Silva (UNICAMP) 

Terça-feira. 25 de julho de 1995 
Horário: 14hs as 16hs30min 

Temática: Identidade e Linguagem - Local: CAC 201 
CL 0275 - A interdisciplinaridade na pesquisa lingüística, Regina 

Temática: Identidade e Trabalho - Local: CAC 202 
CL 0286 - A instituição imaginária da sociedade escravista no final 
do século XIX, Maria Ângela de Faria Grillo (UFRPE) , 
Coordenadora da Sessão 
CL 0239 - Dilemas historiográficos no estudo da transição do 
trabalho escravo para o livre. Propostas para uma nova perspectiva, 
Denise Aparecida Soares de Moura (USP) 
CL 0282 - Entre a escravidão e o trabalho livre: primeiras 
experiências com o trabalho livre no Brasil e Cuba (1830-1888), 
Maria Lúcia Lamounier (UNESP) 
CL 0208 - A força de trabalho rurral no Brasil: ·visão caiopradiana, 
Dalcy da Silva Cruz (UFRN) 
CL 0092 - O Projeto Quilombo: estudo de caso Cacimbinha e Boa 
Esperança, Leonor de Araújo Santana (UFSE) 

Temática: Identidade latino-americano - Local: CAC 203 
CL 0039 - América Latina: etnohistória e identidade, Maria Cristina 
Bohn Martins (UNISINOS), Coordenadora da Sessão 
CL 0156 - A fronteira Brasil-Par~uai através do "Memorandum" 
de Manoel Cavassa (1894), Valmir Batista Corrêa e Lúcia Salsa 
Corrêa (UFMS) 
CL 0013 - A identidade latino-americana em José Martí (1853-1895), 
Eugênio Rezende de Carvalho (UFGO) 
CL 0082 - A cruzada da civilização na Bacia do Rio da Prata (1863-
1865), Maria Luisa Nabinger de Almeida (UFMA) 
CL 0027 - Oliveira Lima e o pan-americanismo, Teresa M Malatian 
(FHDSS-UNESP) 

Temática: Economia e História - Local: CAC 205 
CL 0017 - Sociedade Nacional de Agricultura: uma reflexão sobre a 
História da Agricultura Brasileira (XIX-XX), Marina Haizenreder 
Ertzogue (UNITINS), Coordenadora da Sessão 
CL 0076 - A industrialização brasileira e sua identidade, Miguel 
Arcanjo de Souza (UFRJ) 
CL 0176 - Política econômica e pânico financeiro no segundo 
Império: as crises de 1857 e 1864, Luiz Carlos Delorme Prado 
(UFF) 
CL 0252 - Perdas e danos: histórico dos usos da biodiversidade em 
Mato Grosso, Ly/ia Silva Guedes Galetti e Maria Inês Malta Castro 
(UFMT) 
CL 0009 - Tragédia dos comuns: o extrativismo do palmito e a 
extinção dos açaizais, Leila Mourão (UFPA) 

Temática: Ensino e História - Local: CAC 206 
CL 0153 - Análise da prática discursiva do professor de História, 
Anália Bescia Martins Barros (UFPEL), Coordenadora da Sessão 
CL 0126 - O impacto da História para os historiadores, Ernani 
Rodrigues de C. Neto (UFPB) 
CL 0098 - A aula de História na visão dos alunos, Eduardo A. P. 
Loureiro Júnior (UFCE) 
CL 0200 - Trabalho e pro~esso: as escolas de aprendizes artífices, 
Berenice Abreu de Castro Neves (UECE) 
CL 0090 - O negro na historiografia didática: imagens, identidades 
e representações, José Ricardo Oriá Fernades (Camara de 
Deputados) 

Célia F. Cruz Trindade (UFPAICNPq), Coordenadora da Sessão Temática: Ensino e História - Local: CAC 207 
CL Q162 - Na linguagem, uma Identidade, João Carlos de Souza CL 0350 - História entre rios: o ensino da História no projeto de 
(UFMS) interiorização da U.A., Maria Eugênia Mattos Luchsinger (UFAM), 
CL 0291 - Povo que faz no discurso que diz, Marcelo de Melo Coordenadora da Sessão 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH, Recife, 13 a 18 de julho de 1995 13 



Caderno de Resumos do XVIII Simp6sio Nacional de Hist6,ia 
CL 0062 - Histórias de vida: identidade sócio-cultural nas regiões 
coloniais italianas do Rio Grande do Sul, Luiz Alberto de Souza 
Marques (FACOS) 
CL 0354 - O fenômeno coronelístico no Estado de Goiás - Uma 
abordagem cultural, Gracy Tadeu da Silva Ferreira (UFGO) 
CL 0297 - Cotidiano e escola na História da região açucareira da 
Paraíba: uma leitura a partir da obra de José Lins Rego (1890-. 
1920), Ana Maria de Oliveira Galvão (UFPB) 

Temlitica: Identidade e poIftica - Local: CAC 210 
CL 0029 - Elite política do Nordeste: do mandonismo ao coronelismo, 
Eliete de Queiroz Guljão (UFPB), Coordenadora da Sessão 
CL 0269 - A roupagem moderna do Recife oligárquico, Vírginia 
Pontual (UFPE) 
CL 0201 - O Estado Novo no Ceará, Francisca Simão de Souza 
(UFCE) 
CL 0209 - O contexto de crise política e ideológica do pós-30 em 
Pernambuco, Giselda Brito Silva (UFPE) 
CL 0116 - Estado de Maracaju e a Revolução Constitucionalista de 
1932, Alisolete Antonia dos Santos Weingãrtner (UCDB/SED) 

Temlitica: Identidade e polftica - Local: CAC 211 
CL 0256 - O regime democrático no período J.K.: um mito a ser 
questionado, Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida (PUC-SP), 
Coordenador da Sessão 
CL 0093 - A Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo e o 
projeto politico do grande empresariado paulista (1933-1945), 
Coraly Gará Caetano (UFU-MG) 
CL 0220 - Trabalhadores, católicos e comunistas no processo político 
brasileiro: o diálogo com o populismo (19.1.6-1964), Ângelo Priori 
(UEM-PR) 
CL 0074 - Nacionalismo e reformas sociais no Brasil (1953-1964), 
Antônio Cícero Cassiano Sousa (FEUC/SEE) 
CL 0338 - A Câmara Municipal de Anápolis e o Golpe de 1964, 
Juscelino Martins Polonial (UFGO) 

Temlitica: Identidade e polftica - Local: CAC 213 
CL 0001 - Horizontes teóricos do Estado Monárquico: da "História 
Perfeita" do século xvn à "Escola Cerimonialista" norte-americana, 
Marcos Antônio Lopes (UN/MONTES), Coordenador da SesslJo 
CL 0332 - A questão nacional Catalã sob o franquismo, Ana Lúcia 
Gomes Muniz (USP) 
CL 0359 - A construção da identidade e as identidades 
multifacetadas do faraó Akhenaton - A visão de Cyril A1dred, Márcio. 
Luiz Ramos D 'Albuquerque (UFF) 
CL 0360 - PriSões e prisioneiros em Portugal Medieval, Gracilda 
Alves (UFRJ) 
CL 0361 - Melancólicos, loucos, suicidas: o desgarados da nação 
francesa no século xv, Tereza Aline Pereira de Queiroz (USP) 

Temlitica: Identidade étnica - Local: CAC 215 
CL 0226 - A reinvenção do Rio de Janeiro: os pioneiros negros do 
espetáculo-negócio, Ro.berto Marchon Lemo.s de Moura (UFF), 
Co.ordenado.r da Sessão. 
CL 0155 - Para o recreio e a defesa da raça, Marco Antônio. L. de 
Mel/o. (UFRS) 
CL 0157 - Identidade nacional "crioula" jacobina em Angola: uma 
construçlo sempre ameaçada, SUVio. de Almeida Carvalho Filho 
(UFRJ) 
CL 0336 - Representações coletivas de sobrevivência afro-culturais, 
Maria do Carmo B. G. da Silva/Mary Francisca do Careno (UFMS) 
CL 0339 - Cultura religiosa e reconstruçlo de identidades no 

Temlitica: Identidade e trabalho - Local: CAC 216 
CL 0302 - Campesinato - Espaço e identidade, Sylvia França 
Schiavo (UFF), Coordenadora da Sessão 
CL 0278 - A identidade cultural na interpretação do enigma: a 
produção familiar rural no processo de modernização, Olga Cabrera 
Garcia (UFGO) 
CL 0277 - Modernização x identidade cultural, Libertad Borges 
Bittencourt (UFGO) 
CL 0362 - Cotidiano operário na indústria têxtil durante a segunda 
guerra mundial, Jairo Queiroz Pacheco (UEL-PR) 

Temlitica: Identidade e trabalho - Local: CAC 214 
CL 0213 - O movimento docente e a questão sindr-cal, Adelaide 
Maria Gonçalves Pereira (UFCE), Coordenadora da Sessão 
CL 0232 - Greve de fome na greve da educação municipal de Três 
Lagoas-MS: de movimento corporativo à movimento político, 
Damião Duque de Farias (UFMS) 
CL 0070 - Sindicalismo bancário: práticas culturais e ação politica 
(1934-1964), Teresa Cristina da Silva (UFF) 
CL 0086 - Corporativismo, identidade operária e democracia no 
Brasil, Valéria Marques Lobo (UFMG) 
CL 0024 - O movimento estudantil goiano e JK (1959-1961), 
Teresinha Maria Duarte (UFGO) 

Temlitica: Identidade e gênero -' Local: CAC 217 
CL 0018 - Midher e poder no Império Romano, Janete Ruiz de 
Macedo (UESC), Coordenado.ra da Sessão 
CL 0317 - Parideiras da ordem: a idealização do universo feminino 
no Estado Novo, Adriano Luiz Duarte (USP) 
CL 0183 - As mulheres e suas "Histórias"; construindo uma memória 
do trabalho, Gisel/e Martins Venancio (UFF) 
CL 0026 - As representações sobre as mulheres guaranis, Paulo 
Rogério Melo de Oliveira (UFSC) 
CL 0288 - A Mulher através do tempo, Severina Barbo.sa Leal 
(UN/CAP) 

Temlitica: História e modernidade - Local: CE 04 
CL "0356 - Fumas - Modernidade e protesto, Ricardo Maranhão 
(UN/CAMP), Coo.rdenador da Sessão. 
CL 0164 - A perversidade da modernidade na fronteira do Brasil, 
Luiz Eduardo. Catta (UN/OESTE) 
CL 0146 - O século XIX e a modernidade - Gilberto Freyre 
de sobrados e mucambos, José Ernesto Pimentel Filho. 
(UFPB) 
CL 0313 - Belém-Brasilia: caminho da urbanização e modernidade 
no Norte de Goiás, Napoleão. Araújo de Aquino (UFGO) 
CL 0132 - O Trem no imaginário nordestino: mito e fantasmagoria, 
Gervácio Batista Aranha (UFPB) 

Temlitica: Identidade nacional - Local: CE 05 
CL 0073 - A produção artística no Rio de Janeiro e a questão da 
identidade nacional, Cybele Vidal Neto Fernandes (UFRJ), 
Coordenado.ra da Sessão. 
CL 0185 - Considerações acerca da questão da identidade nacional 
e de zoneamentos culturais, Marco.s Aurélio Espindo.la (USP) 
CL 0225 - Alberto Nepomuceno e a República Musical do Rio de 
Janeiro, Avelino. Romero Simões Pereira (Co.légio. Pedro lI) 
CL 0048 - O metarelato da elite: a identidade construída, Loiva 
Otero Félix (UN/S/NOS) 
CL 0036 - Os "lugares da memória" e a identidade nacional, Célia 
Maria Leite Co.sta (UFRJ) 

processo de urbanizaçllo de SIo Paulo (1910-1940), Maria Cristina Quarta-feira. 26 de julho de 1995 
Cortez Wissenbach (USP) Horirio: 14hs as 16hs30min 
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Temática: Identidade e trabalho - Local: CE 04 
CL 0214 - Ceará: as relações de trabalho na pecuária, Francisco 
José Pinheiro (UFCE), Coordenador da Sessão 
CL 0257 - Administração do trabalho escravo nas "plantations" 
brasileiras, Rafael de Bivar Marquese (USP) 
CL 0349 -Acumulação mercantil e escravidão: Manaus no século 
XIX, Patricia Maria Melo Sampaio (UFMA) 
CL 0276 - Tráfico de escravos indígenas na Amazônia Colonial: os 
índios do rio Japurá, Marlinda Melo Patrício (UFPA) 
CL 0294 - As minas de salitre em Buíque: utilização da mão-de
obra indígena na Capitania de Pernambuco (1698-1709), Carmen 
Lúcia Lins Cavalcanti (UFPE) 

Temática: Identidade e trabalho - Local: CE 05 
CL 0067 - Persistência e declínio do escravismo na indústria 
açucareira baiana, 1850-1889, B. J. Barickman (University of 
Arizona), Coordenador da Sessão 
CL 0046 - Sambas, batuques, vozerias e farsas públicas: o controle 
social dos escravos em Pernambuco no Sécculo XIX (1850-1888), 
Clarissa Nunes Mai~ (UFPE) 
CL 0054 - Liberdade é usar um velho par de sapatos surrados ... 
Visões da liberdade entre os escravos do meio urbano recifense 
(1840-1850), Wellington Barbosa da Silva (UFPE)· 
CL 0224 - O abastecimento em aldeias e vilas Grão-Pará, Nírvia 
Ravena (Universidade Estadual do Pará) 
CL 0255 - História, cultura e identidade seringueira, Airton Chaves 
da Rocha (pUC-SPlUFAC) 

Temática: Identidade e trabalho - Local: CE 06 
CL 0334 - A construção da civilização: entre a nação idealizada e a 
nação possível, /raci Galvão Salles (JJFU-MG), Coordenadora da 
Sessão 
CL 0318 - A exclusão do trabalhador nacional livre da l
industrialização e as implicações na construção da identidade 
nacional - São Paulo (1850-1900), Ediogenes Aragão Santos 
(UN/CAMP) 
CL 0103 - Discursos normativos sobre o trabalhador livre em Goiás 
- século XIX. Uma questão de identidade?, Cristina de Cássia 
Pereira Moraes (Universidade Estadual de Anápolis-GO) 
CL 0021 - Repressão e controle social no Governo Vargas (1930-
1961), Janete Leiko Tanno (UNESP) 

Temática: Identidade e trabalho - Local: ·CE 03 
CL 0087 - Campesinato e diferenciação, Lourival Santana Santos 
(UFSE), Coordenador da Sessão 
CL 0064 - Organização e resistência dos trabalhadores paraibanos, 
Waldeci Ferreira Chagas (UFPE) 
CL 0353 - Experiências de trabalhadores na seca, Daniel Francisco 
Santos (UNEB-BA) 
CL 0188 - História e identidade de trabalhadores de origem rural, 
Eronides Câmara Donato (UFPB) 

Temática: História e saúde - Local: CE 07 
CL 0081 - Os sanitaristas e a institucionalização da saúde pública 
no Brasil- 1930/70, Anna Beatriz de Sá Almeida (Casa de Oswaldo 
CruzlF/OCRUZ), Coordenadora da Sessão 
CL 0179 - O uso terapêutico dos alcoólicos, Fernando Sérgio Dumas 
dos Santos (F/OCRUZ) 
CL 0181 - A norma da nação: saúde e educação (1910-1920), 
Ricardo Augusto dos Santos (F/OCRUZ) 
CL 0158 - Hospital Colônia Santana: uma paisagem de intrigas, 
Arselle de Andrade da Fontoura (UFSC) 

CL 0101 - A vida após a vida: duas trajetórias de (re)construção da 
identidade a partir da tuberculose, Ângela de Araújo Pôrto (Casa 
Oswaldo CruzlF/OCRUZ), Cf)ordenadora da Sessão 
CL 0351 - Módulo estrutural aplicado sobre uma relação semiológica 
de quatro grandes epidemias do discurso histórico, Sady Carlos de 
Souza Júnior (USP) 
CL 0071 - Poderes em confronto: o rei e a doença (Portugal - séculos 
XIV /XVI), Mário Jorge da Motta Bastos (UFF) 
CL 0180 - Arquivo Walter Oswaldo Cruz, André Vianna Dantas 
(FIOCRUZ) 

Temática: Identidade cultural - Local: CE 10 
CL 0306 - Carnaval e política em Pernambuco (1937-1945), Rita 
de Cássia Barbosa de Araújo (FUNDAJ), Coordenadora da Sessão 
CL 0044 - História, patrimônio, identidades ·locais, Téa Teresinha 
Camargo (UFPE) 
CL 0347 - Africanização do carnaval de Salvador - A construção 
de identidade através da festa, Raphael Rodrigues Vieira Filho 
(PUC-SP) 
CL 0119 - A Lapa boêmia: um estudo da identidade carioca, Muza 
Clara Chaves Velasques (Secretaria Municipal de Educação RJ) 
CL 0195 - O "brega" na cultura popular: identidade, simbolismo e 
relações sociais de gênero, Paulo Afonso Cardoso Favacho (UFPA) 

Temática: Identidade e religiio - Local: CE 101 
CL 0005 - As irmandades mineiras e o declínio da pompa barroca, 
Adalgisa Arantes Campos (UFMG), Coordenadora da Sessão 
CL 0149 - O "corpo" no pensamento de São Francisco de Assis, 
Angelita Marques Visa/li (UFRJ) 
CL 0035 - Recife e Olinda: militares, Igreja e sociedade colonial. 
As irmandades militares, Kalina Vanderlei (UFPE) 
CL 0102 - A composição social da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos de Mariana: 1747-1888, Alisson Eugênio 
(UFOP) 
CL 0358 - A economia da caridade em Belo Horizonte: 1897-1930, 
Marco Antônio de Souza (F/NP) 

Temática: Identidade e religiio - Local: CE 105 
CL 0194 - O temor escatológico nos diálogos de São Gregório 
Magno: estratégias de cristianização, Maria Cristina Correia 
Leandro Pereira (UN/T/NS), Coordenadora da Sessão 
CL 0321 - Identidade cristã como pré-condição da cidadania na 
colonização do continente americano, Eliane Cristina Deckmann 
Fleck (UN/S/NOS) 
CL 0228 - A proposta católica para a conversão do negro africano 
no final do século XIX, Patricia Teixeira Santos (UFRJ) 
CL 0229 - Nomes de Maria, imagens de um poder, identidades de 
uma sociedade, Virgínia A. Castro Buarque (UFRJ) 
CL 0142 - A idéia da morte na tradição católica: um instrumento 
de controle projeto colonial português, Viviane Cavalcanti Galvão 
(UFPE) 

Temlitica: Identidade poUtica - Local: CE 01 
CL 0216 - Aquidauana: a baioneta, a toga e a utopia nos entremeias 
de uma pretensa revolução, Eudes Fernando Leite (UFMS), 
Coordenador da Sessão 
CL 0344 - Vivendo a dor e a esperança, Maria de Fátima Cunha 
(Fund. Educ. de Penápolis) 
CL 0196 - A esquerda em armas: história da Guerrilha do Araguaia 
(1972-1975), RomualdoPessoa Campos Filho (UFGO) 
CL 0247 - A UDN paulista: a dicotomia entre o conservadorismo e 
os conservadores, Sílvio Amadeu (USP) 
CL 0105 - A identidade partidária no Brasil entre 1979-1989, Sirlei 

Temlitica: História e saúde - Local: CE 09 Teresinha Gedoz (UN/S/NOS) 
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Temitica: Identidade polftica - Local: CE 02 dos cronistas e viajantes, Madriana Feitosa de Figueirêdo Silva 
CL 0300 - O Partido dos Trabalhadores e sua antiga crise de (UFPB)' 
identidade!, Eunice Matias Mota (UFPE), Coordenadora da Sesslio CL 0207 - Crise e transiç!o: ocupação do estado agrário da Parafba 
CL 0197 - A dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado na visão dos cronistas e viajantes, Petrônio da Penha Osias (UFPB) 
em Pedrosa e Xavier, Carlos Eduardo R Mendonça (UFRJ) 
CL 0130 - Polftica e participação popular, Luiz Miguel do Quinta-feira. 27 de julho de 1995 
Nascimento (UEM-PR) HorArio: 14hs as 16hs30min 
CL 0190 - Novo conflito entre o público e privado: neoliberalismo, 
Estado e crise de acumulação, Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM
PR) 
CL 0037 - As formas de polftica: uma análise da produção intelectual 
autonomista no Brasil (l978-1985), Jaldes Reis de Meneses (UFPB) 

Temitica: Identidade regional- Local: CE 08 
CL 0114 - A identidade catarinense nos discursos do Instituto 
Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Élio Canta/{cio Serpa 
(UFSC), Coordenador da Sesslio 
CL 0122 - O Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis e as 
imagens da açorianidad~, Luciene Lehmkuhl (UFSC) 
CL 0112 - IdCmtidade e História: a descoberta da açorianidade, Maria 
Bernardete Ramos Flores (UFSC) 
CL 0154 - Região e espaço: um cenário paranaense, Christiane 
Marques Szesz (UFPR) 
CL 0033 - Ideologia e mentalidades no Brasil Meridional: a moderna 
tradição do gauchismo, Elio Chaves Flores (UFPB) 

Temitica: Mfdia e História - Local: CE 102 
CL 0175 - O rádio e a educaçao dos sentidos nas décadas de 19201 
40, Newton Dângelo (UFU-MG), Coordenador da Sesslio 
CL 0056 - As encruzilhadas do dragão: .inflação, mito e cidadania, 
Evson Malaquias de Moraes Santos (UFPE) 
CL 0272 - Mfdia, mobilização e memória: o movimento pelo 
'impeachment', Marcos Francisco Napolitano de Eugênio (UFPR) 

Temitica: Mfdia e História - Local: CFCH 106 
CL 0169 - A noite dos desesperados: o crime no discurso da 
imprensa, Cláudio Pereira Elmir (UNISINOS), Coordenador da 
Sess40 
CL 0248 - Pasquim: a resistência nos anos 70 e a construçlo das 
frases de capa, Adriana Negreiros Campos (UFF) 
CL 0335 - O proj.,to polftico da imprensa liberal na tran~ição 
democrática, Francisco César Pinto da Fonseca (Escola de 
Sociologia e PolÚica de SP) 

Temidca: Idenddade itnica - Local: CFCH 107 
CL 0079 - A idéia de direitos humanos em Cipriano Barata e Frei 
Caneca: qucstOes de identidade afto-brasileira, Renato Lopes Leite 
(UFPR), Coordenador da Sesslio . 
CL 0270 - Identidades mabimoniais escravas no Rio de Janeiro, 
Miridan Britto Knox (UFRJ) 
CL 0280 - Construção de identidade dos negros em Florianópolis 
nas décadas de 30 e 40, Maria das Graças Maria (UFSC) 
CL 0246 - Origem e identidade no pensamento de Manoel Bomfim, 
Mdrcia Regina Cape/ari Naxara (UNICAMP) 
CL 0333 - Memórias em negro: a construção da legenda de Luiz 
Gama, Elciene Azevedo (UNICAMP) 

Temitica: Identidade e cidadania - Local: CE 04 
CL 0342 - O ensino público em Pernambuco a partir da República 
- Base legal e desempenho real, Lêda Rejane Accioly SeI/aro 
(UFPE), Coordenadora da Sesslio 
CL 0198 - A questão do menor e do abandono na PJjmeira República, 
Judite Maria Barboza Trindade (UFMT) ~ 
CL 0267 - Meninos e meninas na rua: impasse e dissonância na 
construção da identidade da criança na República Velha, Esmeralda 
Blanco B. de Moura (USP) 
CL 0042 - A polftica higienista e a normatização da famma pelo 
Estado, Maria Aparecida Vasconcelos Lopes (UFPE) 

Temitica: Identidade e memória - Local: CE OI 
CL 0129 - O uso do computador no resgate da memória urbana, 
Josemir Camiló de Melo (UFPB), Coordenador da Sesslio 
CL 0215 - Das relações entre História Oral e literatura, Frederico 
Augusto Garcia Fernandes (UFMS) 
CL 0289 - História administrativa do Instituto de Medicina Legal 
(1925-1979), Lídia Nunes Cunha (UFPE) 
CL 0138 - Arquivologia e pesquisa histórica: a condição de Juiz de 
Fora, Raquel dos S. S. Lima/Patricia F. Moreno (UFJF) 
CL 0355 - Região Metropolitana do Recife: pabimônio documental 
x ausência de polftica arquivfstica, Ângela Nascimento (Associaçlio 
dos Arquivistas Brasileiros-PE) 

Temidca: Identidade nacional - Local: CE 07 
CL 0357 - Carmen Miranda: o avesso da identidade nacional, 
Antônio Pedro Tota (PUC-SP), Coordenador da Sesslio 
CL 0057 - Análise compartiva sobre O papel da fronteira na formação 
histórica dos EUA e do Brasil, Henrique Manoel da Silva (UEM-
PR) 
CL 0137 -.IHGB: o confronto de duas tradições, Isabela do 
Nascimento Nogueira (UFJF) 
CL 0135 - As idéias de progresso e as visOes sobre o negro na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: 1889-1897, 
Wagner Chagas de Menezes (UFF) 
CL 0065 - O separatismo em Santa Catarina, Luiz Felipe Falclio 
(UDESC) 

Temitica: Quesdo militar - Local: CFCH 106 
CL 00 19 - Os militares e a República: um estudo sobre o Golpe de 
1889, Celso Castro (CPDOC/FGV), Coordenador da Sessdo 
CL 0068 - A cidade tutelada: militares na descolonização, Acácio 
José Lopes Catarino (UFPB) 
CL 0016 - O Estado imperial e o militar - Duas propostas de 
reorganização do exército nos anos de 18'50, Adriana Barreto de 
Souza (UFRJ) 

Temidca: Identidade polftica - Local: CE 02 
Te.itica: Questlo .grAria - Local: CAC 209 CL 0002-A idéia de realeza em Bossuet: fórmulajuridicaouconceito 
CL 0032 - TransformaçOes recentes no perfil agrário da Zona da . cripto-teológico?, Marcos Antônio Lopes (UNIMONTES), 
Mata Pernambucana, Aurenéa Maria de Oliveira (UFRPE), Coordenador da Sesslio 
Coordenadora da SessIJo CL 0041 - Exilo: a utopia abortada, Lucili Grangeiro Cortez (UFCE) 
CL 0205 - A questão agrária na Paraiba: o estudo de caso de São CL 0131 - Hierofania: realeza sagrada e profana, José Carlos 
Joio do Cariri, Ana Luiza Candido Barbosa (UFPB) Gimenez (UEM-PR) 
CL 0206 - Ocupação do espaço agrário paraibano colonial na visto CL 0075 - Interesses públicos e interesses privados: um retrato da 
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burocracia no Brasil Colonial, Miguel Arcanjo de Souza (UERJ) CL 0345 - Um projeto para' a nação: Venezuela, mestiçagem e 

Temática: Identidade politica - Local: CE 03 
CL 0236 - Um documento inédito sobre canudos: o relatório do 
intendente de Monte Santo, Marco Antonio Vil/a (UFSC-São 
Carlos), Coordenador da Sessão 
CL 0326 - Nos subterrâneos da revolta: apontamentos acerca da 
participação popular na Cabanagem, Luís Balkar Sá Peixoto 
Pinheiro (UFAM) 
CL 0348 - Canudos - Busca da identidade perdida, Nilzo Garrido 
Pedrosa (UFRPE) 
CL 0287 - Os escravos e o Quebra-Quilos em Campina Grande, 
Luciano Mendonça de Lima (UFPB) 
CL 0330 - Lampião, o Sertão, sua luta e sua morte, José Vieira 
Camelo Filho (EEPSG) 

Temática: Identidade cultural - Local: CE 08 
CL O 168 ~ Festa e História: a construção de uma identidade cultural 
do trabalho, Davi Felix Schreiner (UN/OESTE), Coordenador da 
Sessão 
CL 0127 - Cassino - Cabaré Eldorado: oráculo dos deuses, templo 
da perdição, Maria da Conceição F. da Cunha (UFPE) 
CL O 11 O - Viagens de recreio: o que os brasileiros procuram nas 
férias (1920-1940), Thais Velloso Cougo Pimentel (UFMG) 
CL 0088 - O FASC e a politica cultural do Estado autoritário, 
Antônio Fernando de Araújo Sá (UFSE) 
CL 0077 - A história do futebol no Brasil, Eliazar João da Silva 
(UFOP) 

Temática: Identidade e religilo - Local: CE 10 
CL 0261 - O nacionalismo católico na década de 20, Fábio José 
Garcia dos Reis (USP), Coordenador da Sessão 
CL 0251 - A refonna de D. João Batista Correia Neri (1908-1920), 
Marcus Aurélio Albino Bastos (USP) 
CL 0061 - A edificação de uma ''Nova Ordem": Igreja e politica 
nacionalizadora em Santa Catarina, Rogério Luiz de Souza (UFSC) 
CL 0212 - O Instituto Santo Antônio do Prata: educação religiosa e 
controle social no Pará (1898-1912), Karla Souza (UFPA) 

Temática: Identidades do Recife - Local:. CE 102 
CL 0031 - Lembranças do futuro: Recife à espera do século XX, 
Maria Teresa Barbosa Huang (UFPE), Coordenadora da Sessão 
CL 0108 - Faces da cidade: as representações da cidade do Recife 
através das fotografias do início do século, Sylvia Couceiro 
Bompastor (FUNDAJ) 
CL 0011 - Mário Sette: em busca do "Recife Antigo", Raimundo 
Pereira Alencar A"ais (UFRN) 
CL 0012 - Sanear, embelezar e ordenar: a modernização do Recife 
(1909-1915), Fernando Diniz Moreira (UFRN) 

TemAtica: Regionaismo e identidade polftica - Local: CE 105 
CL 0028 - Modernização nas relações politicas: elites cearences e 
governo central (1985-1994), Virginia Maria Tavares da Silva 
(UFCE), Coordenadora da Sessão 
CL 0010 - Visões de República no Rio Grande do Norte (1880-
1900), Almir de Carvalho Bueno (UFRN) 
CL 0296 - Paraíba 1994: processo eleitoral, Waldeck Pinheiro 
Coêlho (UFPB) 
CL 0072 - O processo político-partidário na Paraíba (1945-1964), 
Monique Cittadino (UFPB) 
CL 0120 - Coluna Prestes: controvérsias do Caso Piancó-PB, 
Cláudia Farias de Carvalho (lHGP/CNPq) 

identidade na obra de Gallegos, Eliane Garcindo Dayrell (UFRJ), 
Coordenadora da Sessão 
CL 0244 - A cultura e a participação popular na Revolução 
Mexicana, Carlos Alberto Sampaio Barbosa (PUC-SP) 
CL 0111 - Por que guerrilha no México em tempos de economia de 
mercado?, Waldir José Rampine/li (UFSC) 
CL 0235 - O Partido Nacionalista de Porto Rico (1922-1954) e sua 
concepção de nacionalismo, Kátia Gerab Baggio (UFMG 
CL 0273 - O Brasil e a consolidação da ditadura de Stroessner, 
Ceres Moraes (UFMS) 

Temática: História econômica - Local: CE 106 
CL 004 7 - Presença inglesa no Nordeste: a Casa Inglesa de Parnaíba, 
Lena Castello Branco Ferreira de Freitas (UFGO), Coordenadora 
da Sessão 
CL 0144 - Uma nova (?) questão para o Nordeste: a globalização 
da economia, Maria Lêda Ljns Guimarães (UNIPEC) 
CL 0204 - Indústria e planejamento na Paraíba: a ação estatal através 
da legislação, Eucilene Almeida (UFPB) 
CL 0203 - Fontes para a Histófia da indústria na Paraíba, Joedna 
Reis de Meneses (UFPB) 
CL 0301 - Tendências teóricas em torno do processo de 
industrialização: uma questão de identidade regional, Maria G. S. 
Gareis/Eliane O. Lima (UFPB) 

Temática: Questlo agrAria - Local: CE 104 
CL 0007 - Escravidão e herança da luta pela terra, Fábio Martins 
(UFMG), Coordenador da Sessão 
CL 0166 - À procura do lugar: um estudo dos processos de luta, 
Celene Tonella (UEM-PR) 
CL 0315 - Inovação tecnológica na zona rural de Goiás: estudo em 
dez municípios, Maria Auxiliadora Andrade de Echegaray (UFGO) 

Temática: Identidade étnica - Local: CE 06 
CL 0266 - Índios-soldados: a militarização de identidade indígena 
e da política indigenista no Brasil, Edinaldo Beze"a de Freitas 
(USP), Coordenador da Sessão 
CL 0034 - O ''Trinômio Tiryó" - 1958-1970: um estudo de caso, 
Genivalda Araújo Cravo dos Santos (UFGO) 
CL 0100 - A política indigenista no Rio Grande do Norte provincial, 
Marlene da Silva Mariz (UFRN) 
CL 0210 - Assessoramento aos professores índios - Problema ou 
solução?, Marina Evaristo Wenceslau (UFMS) 
CL 0346 - A política indigenista como objeto de estudo (1930-
1967), Leandro Mendes Rocha (UFGO) 

Temática: Identidade e pensamento cientifico - Local: CE 05 
CL 0310 - Quem é quem em História: pesquisadores e pesquisas no 
Brasil, Ho/ien Gonçalves Beze"a (UFGO), Coordenador da Sessão 
CL 0084 - Contra-Refonna e ciência moderna, Beatriz Helena 
Domingues Bitarello (UFJF) 
CL 0337 - Sobre a identidade ideológica dos "Annales": a polêmica 
e uma hipótese, José Carlos Reis (UFPO) 
CL 0279 - O sonho toma parte na História, Günter Karl Pressler 
(USP) 
CL 0316 - "Revue Historique": a historiografia na construção da 
identidade nacional, Márcia D 'Aléssio (PUC-SP) 

TemAtica: Identidade e gênero - Local: CE 101 
CL 0095 - História social da nonnalista baiana, Márcia Maria da 
Silva Barreiros (UEFS), Coordenadora da Sessão 
CL 0167 - O fausto e a meretriz: a orgia da borracha em Belém 

TemAtica: Identidade latino-americano - Local: CE 09 (1890-1905), José Ronaldo Trindade (UFPA) 
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CL 0274 - Comportamento feminino em Fortaleza na década de culturais, Lara Maria de Toledo ManCúSo (PUC-SP), Coordenadora 
quarenta, Jane Derarovele Semeão e Silva (UFCE) da Sessão 
CL 02~0 - Educação feminina católica e educação masculina CLOl40-0smóveisderepousoedeguardaemPortugalnoséculo 
protestante na Província de São Paulo da segunda metade do Século xvn, Simone Villanova (UFJF) 
XIX: Colégio Nossa Senhora do Patrocínio (ITÚ) e Colégio CL 0015 - A natureza no imaginário dos cronistas do século XVI, 
Internacional (Campinas), Marcus Aurélio Albino Bastos e Maria Rogério Cunha de Castro (UERJ) 
Iza Gerth Cunha (UNICAMP) 

Sexta-feira. 28 de julho de 1995 
Horlirio: 14hs as 16hslSmin 

Temlitica: Identidade e pensamento cientifico - Local: CAC 20S 
CL 0341 - I Catálogo de Fontes para a História da Educação em 
Pernambuco, Lêda Rejane Accioly Sellaro (UFPE), Coordenadora 
da Sessão 
CL 0290 - O fim da História no debate atual, Paulo Donizeti 
Siepierski (UFRPE) 
CL 0051 - Demarcando fronteiras: Durkheim e as sociedades dos 
animais, João Azevedo Fernandes (UFPB) 
CL 0299 - Marxismo analíÍico ... Método de escolha mcional ... Afinal, 
o que há de novo???, Eunice Matias Mota (UFPE) 
CL 0263 - Identidade e alteridade: Levi-Stravss, Morin e Benjamin, 
Dionéa Braga de Toledo Mancuso (ESP-SP) 

Temlitica: História e imaginlirio - Local: CAC 206 
CL 0106 - Visões do sagrado, Juazeiro e o Pe. Cícero no imaginário 
popular, Francisco Régis Lopes Ramos (UFCE), Coordenador da 
Sessão 
CL 0107 - Imagens do moderno: o olhar de Jacques Tati, Meize 
Regina de Lucena Lucas (PUC) 
CL 0264 - Filmes que inventaram o Brasil, Sheila Schvarzman 
(UNICAMP) 
CL 0145 - O mito da ilha-Brasil: Jaime Cortesão Versus Sérgio 
Buarque, Paulo Cavalcante de Oliveira Júnior (UERJ) 
CL 0173 - Messianismo e milenarismo no Rio de Janeiro: estudo 
de caso, Jacquelíne Guerreiro Aguiar (UFRJ) 

Temlitica: História e trabalho - Local: CE 04 
CL 0191· - Seringueiro de Xapuri na luta pela terra e defesa ·da 
floresta: projeto seringueiro, cooperativismo e educação popular, 
Sandra Teresa Cadiolli Basílio (UFA C), Coordenadora da Sessão 
CL 0193 - A Igreja católica do vale do Acre e PuroS na organização 
dos trabalhadores rurais: seringueiros de Xapuri, Jorgeci Silva de 
Lima (UFAC) 
CL 0323 - A imprensa operária e o cotidiano dos trabalhadores 
urbanos em Manaus, Francisca Deusa Sena da Costa (PUC-SP) 
CL 0325 - Coletores e agricultores: a luta pela reserva extrativista, 
Gerson Rodrigues de Albuquerque (UFAC) 
CL 0327 - Trabalho e conflito na zona portuária de Manaus (1890-
1930): um estudo a partir das greves de estivadores, Maria Luiza 
Ugarte Pinheiro (UFAM) 

Temjtica: História e trabalho - Local: CE 01 
CL 0265 - Identidades operárias e História do tmbalho, Maria 
Auxi/iadora Guzzo de Decca (PUC-SP), Coordenadora da Sessão 
CL 0178 - A visão do cotidiano dos trabalhadores em Pedro Wayne, 
José Martinho Rodrigues Remedi (UFRS) 
CL 0328 - Metalúrgicos baianos: a experiência de uma comissão 
de fábrica, Ana Maria Freitas Teixeira (USP) 
CL 0094 - A disputa pelo controle do mercado de trabalho em São 
Paulo no periodo 1910-1945, Coraly Gorá Caetano (UFU-MG) 

Temlitica: Cronistas e viajantes - Local: CE 03 
CL 0025 - O Pantanal pelo olhar dos viajantes, Maria de Fátima 
Gomes Costa (UFMT), Coordenadora da Sessão 
CL 0069 - O outro estrangeiro: Von Martius e os índios do Brasil, 
Edson Silva (UFP E) . 
CL 0143 - Jean De Lery - A descoberta do ouro, V(!ra Lúcia Bogéa 
Borges (Universidade Veiga de Almeida) 

Temlitica: Identidade regional - Local: CE 08 
CL 0309 - Centro-Oeste: um balanço historiográfico, Holien 
Gonçalves Bezerra (UFGO), Coordenador da Sessão 
CL 0303 - Crise e identidade regionaÍ (1870-1930), Martha Maria 
Falcão de C. M Santana (UFPB) 
CL 0125 - Goiás e a identidade da decadência, Nasr N. Fayad Chaul 
(UFGO) 
CL 0231 - O espaço geográfico de Mato Grosso do Sul, Gilda 
Cristina F. Mendes (Secretaria de Educação/MS) 
CL 0045 - Historiografia do barroco paraibano: um levantamento 
crítico, Carla Mary da Silva Oliveira (UNB) 

Temlitica: Economia e polftica - Local: CE OS 
CL 0177 - O sistema ferroviário fluminense: 1850-1920, Hildete 
Pereira de Melo (UFF), Coordenadora da Sessão 
CL 0136 - Elite empresarial e poder político: Fundação do Centro 
Empresarial de Juiz de Fora, Anderson Haber Martins (UFJF) 
CL 0134 - MultipliCidade e autonomia: análise da dinâmica 
produtiva de Juiz de Fora (1870-1900), Sônia Maria de Souza 
(UFJF) 
CL 0078 - Café, elites e expansão ferroviária na vida social e cultural 
de Rio Claro (1870-1901), Fábio Alexandre dos Santos (UNESP) 
CL 0329 - Ascensão e declínio das estradas de ferro do Nordeste, 
José Vieira Camelo Filho (EEPSG) 

Temática: Identidade étnica - Local: CAC 207 
CL 0249 - Presença judaica em Campinas no século XIX (1870-
1890): uma primeira abordagem, Marcus Aurélio Albino Bastos 
(UNICAMP), -Coordenador da Sessão 
CL 0211 - Identidade étnica: estratégias formais e informais da 
construção da italianidade na cafeicultura paulista, Tercio Pereira 
Di Gianni (UNESP) 
CL 0058 - Comunidade Palma: uma experiência autogestionária, 
Henrique Manoel da Silva (UEM-PR) 
CL 0104 - A identidade teuto-brasileira: uma análise historiográfica, 
Hailce Roselane Kleber da Silva (UNISINOS) 
CL 0123 - As comunidades rurais de teutos e italos no Extremo 
Oeste catarinense, Eunice Sueli Nodari (UFSC) 

Temlitica: Identidade e poUtica - Local: CE 06 
CL 0141 - A presença francesa no Nordeste do Brasil - Século XVI, 
Maria Eleonôra da Gama Gue"a Curado (UFPE), Coordenadora 
da Sessão 
CL 0~12 - Sesmarias: Capitania de Goiás (1726-1770), EdmaJosé 
Silva (UFGO) 
CL 0304 - Códice de sesmarias de Sergipe D'el Rei (séculos XVI
XVIII): reprodução facsimilar, leitura paleográfica e anotação 

Temitia: Cronistas e viajantes - Local: CE 02 critica, Alessandro Moura de Amorim / Gilson Sérgio Matos Reis 
CL 0243 - O projeto evangelizador espanhol do século XVI: tensões (UFSE) 
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CL 0230 - A Conjura Baiana: um projeto de nação, Ricardo Antonio da Sessão 
Souza Mentks (UFRJ) CL 0219 - Colônia Agricola ~'Arnaldo Estevlo de Figueredo" (1948-

Temitica: Identidade ltnica - Local: CE 07 
CL 0049 - Catolicismo romanizado e identidade étnica, Norberto 
Dal/abrida (UDESC), Coordenador da Sessão 
CL 0040 - O processo de dispersão indfgena no Ceará a partir da 
polftica pombalina (1760-·1822), Eugênio Pacel/i Ferreira de Araújo 
(UFCE) 
CL 0298 - Missão sem mal, Maria Leônia Chaves de Resentk 
(FUNREI) 
CL 0311 - A polftica indigenista no Chile, Milzi Seguvia (UFGO) 
CL 0223 - A organização e gestão do trabalho indfgena: das a1deais 
missionárias ao Diretório, Nirvia Ravena (Universidade Estadual 
doPará) 

Temida: Idenddade e religilo -Local: CE 105 
CL 0003 - Movimento, fé e polftica, Ivan Antônio de Almeida 
(UFOP), Coordenador da Sessão 
CL 0292 - Transição e ruptura na caminhada da Igreja católica em 
Recife, José Anta1JÓSio de Souza Filho (UFRPE) 
CL 0133 - A nova espiritualidade e o desencantamento do mundo: 
o caso do Brasil, Carlos André Macêdo Cavalctmti (UFPB) 
CL 0124 - A idéia de "caos" - A criação de um imaginário 
pentecostal. Nilceu Jacob Deitos (UFSC) 

Temida: Idenddade e eidadania - Local: CE 101 
CL 0331 - Divórcio entre familias de elite de São Paulo (1890-
1930), Maria Cecilia C. C. Souza (USP), Coordenadora da Seullo 
CL 0314 - Os homens pardos de Goiás à prooura da cidadania, Luís 
Palacln (UFGO) 
CL 0008 - A criaçlo de um cidadlo - A velhice amparada pelo 
Estado, Mara Rubia Sant 'Anna (UFSC) 
CL 0199 - Famflia e ilegitimidade em Cuiabá no final 40 século 
XIX, Maria Adenir Peroro (UFPR) 
CL 0052 - RetlexOes acerca da identidade dos populares porto
a1egrenses no fim do século XIX, Silvia M. F. Arend (UNÍSC) 

Temidca: COllaole social- Local: CE 10 
CL 0242 - O massacre da Casa de Detenção: um estudo comparado, 
&Ia Maria G6es (UNESP), Coordenadora da Sessão 
CL 030S - Crime e criminal idade na Comarca do Rio das Mortes 
no século XIX, Maria Tereza Pereira Cardoso (FUNREI) 
CL OOS9 - Reprcsslo policial e locaIizaçIo do mcrctrfcio (Salvador 
- 190011940), Nélia de Santana (UFBA) 
CL 0020 - A prática polocial nos anos 50, Rivall Carvalho Rolim 
(UNESP) 

Temida: Idenddade e glnero - Local: CE 106 
CL 0217 - Educaçlo e scdúção: normas, condutas, valores nos 
romances de M. Delly, Maria Teresa Santos Cunha (UFSC), 
Coorde1lQdora da Seullo 
CL 0066 - Sociabilidade e distinçOes: uma experi&lcia de relaçOes 
de gênero na afirmaçlo da identidade sociaL, Marlene de Fáverl 
(UFSC) 
CL 0192 - A mulher seringueira: casa, trabalho e polftica, Maria 
de Nazaré Arruda Arag60 (UFAC) 
CL 0170 - O parceiro ideal: as variaçOes de geRero na construçlo de 
estereótipos em Porto Alegre na segunda metade do século XIX, 
Sandra da Silva Coreli (UFRS) 

Temida: Quesdo agnria - Local: CE 09 
CL 0113 - Da Cruz de Cedro renasce uma cidade santa. .. Imagem e 
pedagogia, Maria Bernordele RDnIos Fl0re8 (UFSC), Coordenodora 

1963), Francisco Givani/do dos Santos (Escola Pública) 
CL 0322 - Os imigrantes alemães na fase pioneira e a terra, Marcos 
Justo Tramontini (UNISINOS) 
CL 0240 - A esguerda brasileira e o Congresso Camponês de Belo 
Hori7Pnte, Any Marise Ortega (Fundoç/io Santo André) 
CL 0097 - Imaginário e reforma agrária: religiosidade camponesa 
no Oeste do Paraná, José Carlos dos Santos (UFSC) 

Temitica: Identidade e cultura - Local: CAC 108 
CL 0089 - Arquivo do CULTART: documentos pará um painel do 
movimento artfstico do Nordeste, Terezinha Alves de Oliva (UFSE) 
CL 0151 - Representar: a procissão barrooa, Junia Ferreira Furtado 
(UFMG) 
CL 0150 - "Chão de Estralas": o cotidiano nas favelas cariocas na 
década de 40, Alberto Gawryszenski (UEM-PR) 
CL 0285 - Memória de leitura no Rio de Janeiro oitocentista, Nelson 
Schapochni/c, (UNESP) 
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RESUMOS E PROGRAMAS 
MÓDULO: "ZUMBI: MEMÓRIA, HISTÓRIA E ' 

IDENTIDADE NEGRA" 
Ao se completarem os cem anos da lei que extinguiu a escravidão 
no Brasil, as universidades brasileiras e as agências de fomento à 
pesquisa envolveram-se - muitas vezes com antecedência de mais 
de um ano - na organização de diversos simpósios, encontros, 
congressos, publicações, etc. Na maior parte das vezes, estas 
atividades tinham um caráter reflexivo e critico, até mesmo "anti
comemorativo". Apesar disso, a maioria destes eventos não escapou 
da polêmica que opunha a denúncia da abolição como "concessão" 
senhorial à apologia das lutas escravas pela conquista da liberdade. 
Em 1988, a fermetação intelectual e politica foi intensa, capaz de 
reunir acadêmicos ou militantes do movimentos negro 80 longo de 
quase todo ano. Talvez, até mesmo, porque o debate, polarizado na 
oposição ci~bólica entre Isabel e Zumbi, traduzia-se também na 
opção por dois marcos temporais distintos: o 13 de maio ou o 20 de 
novembro. 
Infelismente, no entanto, o universo acadêmico brasileiro mantém 
fortes traços conservadores e, passado o "boom" de atividades e o 
modismo do tema, a historiografia brasileira sobre a experiência 
negra no Brasil assiste um grande refluxo. As editoras afrimam que 
o assunto já não "vende" mais e, hoje em dia, há poucos grupos 
articulados que estejam estudando questões relacionadas à 
experiência negra no Brasil. É bem verdade que a discussão sobre o 
racismo vem ganhando as páginas dos jornais e alguns minutos da 
TV, mas a reflexão e a pesquisa sobre o passado brasileiro têm 
permanecido um tanto silenciosa a respeito. E, sintomaticamente, 
tem havido um enorme silêncio sobre 1995., 
Nem a Associação Nacional de História - ANPUH nem o 
historiadores que trabalham com os temas relativos à historia dos 
negros no Brasil podem compartilhar deste esquecimento, sobretudo 
80 realizar o seu xvm Simpósio Nacional de História História e 
Identidades na cidade do Recife, Pernambuco, no ano em que se 
contam trezentos anos da morte de Zumbi. Por isso meSJIlo, tomou
se a iniciativa de organizar dois tipos de atividades importantes para 
este Simpósio. Trata-se, em primeiro lugar, de destacar algumas 
sessões dedicadas ao tema, como um "módulo" específico, no 
conjunto das atividades do Simpósio, entitulado "ZUMBI: Memória, 
História e Identidades Negras", composto por conferências e mesas
redondas distribuídas pela programação do Simpósio. 
Sessões de comunicação coordenadas ou comunicações livres também 
integrarão este "módulo", sendo organizado a apartir das inscrições 
nestas modalidades. Em segundo lugar, mas não menos importante, 
aproveitaremos este "espírito quilombola" para reunir os 
pesquisadores que trabalham com os diversos aspectos da história 
dos negros no Brasil e dar início à formação de um grupo de temática 
que permita aprimorar a troca de idéais e experiências de pesquisa 
em nivel nacional, com reuniões bi-anuais especificas durante os 
Simpósios Nacionais de História da ANPUH. Para isto será reservado 
na programação oficial um horário para esta reunião. 

oferecer um diagnóstico dos problemas e sugestões de ações 
relacionadas às questões acerca das atividades desenvolvidas pelos 
profissionais da área. 
Por outro lado, com o desenvolvimento dos estudos históricos nas . 
últimas décadas, tem surgido no pais uma série de entidades voltadas 
para as áreas e a reunião dos diversos especialistas da História, o 
que coloca a necessidade de um intercâmbio entre essas diversas 
entidades e de uma ação comum dos mesmos para a instituição de 
uma politica cientifica, acadêmica e profissional para as atividades 
e os integrantes de áreas especificâs de HistÓria: 
Atento para estes contextos, a Associação Nacional de História -
ANPUH realizará durante o xvm Simpósio Nacional de História o 
I Encontro Nacional das Entidades de Estudo e Pesquisa Histórica 
com o objetivo de reunir os diversos grupos de estudo e pesquisa 
para discutirem e deliberarem quanto 80 papel que a ANPUH pode 
e deve desempenhar na organização, existência e desenvolvimento 
das mesmas e, especificamente, para cada grupo, criar um espaço
momento de debate e divulgaçAo para o público de História das suas 
realizações, objetivos e estratégias. 

EXPOSiÇÃO 
HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA EM 

- JOSÉ ANTONIO GONSALVES DE MELLO 
Aproveitando a realização do XVllI Simpósio Nacional de História, 
no Recife; a ANPUH organizará uma exposição das publicações; da 
iconografia, do material de pesquisa, de fotografias e de documentos 
produzidos e utilizados pelo historiador José Antonio Gonsalves de 
Mello em quase meio século de trabalho historiográfico. 
Trata-se de uma exposição que tem por objetivo reafirmar a 
importancia do trabalho do historiador José Antonio Gonsalves de 
Mello para a historiografia brasileira e, 80 mesmo tempo, retomar a 
pertinência de sua metodologia, da sua pesquisa, da sua produção e 
de seus pressupostos teóricos para o desenvolvimento da História 
no Brasil. 

CONFERÊNCIAS' 
A concepçlo do tempo histórico em Ricouer, Koselleck e Braudel: 
uma possfvel articulaçlo (CO-OOOl) 
Conferencista: José Carlos Reis (UFOP) 
O que seria do tempo histórico? Que respostas vêm sendo dadas 
contemporaneamente a esta questão? Com que conceitos se tem 
pensado, hoje, o tempo histórico? 
Ricoeur considera que o tempo histórico seria um 3° tempo entre os 
tempos cosmológicos e o tempo da consciência. A história lançaria 
entre o abismo que àS separa alguns conectores: o tempo-calendário, 
o tempo-genealógico e o tempo-arqueológico. O tempo cosmológico 
é caracterizado pela quantidade, repetibilidade, reversibilidade, 
continuidade, irreflexão, simultaneidade; o tempo da consciência é 
marcado pela qualidade, irreversibilidade, inovação, evento, 
descontinuidade, reflexlo, sucessividade. Um terceiro tempo deveria 
reunir e incluir estas ordens heterogêneas. Ricoeur apresenta uma 
primeira perspectiva sobre o tempo histórico como terceiro tempo, ' 
o mais manteria ainda no quadro da sucessão: o calendário ainda é 

I ENCONTRO NACIONAL DAS ENTIDADES DE uma sucessão as gerações são sucessivas, os vestígios são sucessivos. 
ESTUDOS E PESQUISAS mSTÓRICAS No entanto, u~ terceiro tempo deveria reunir natureza e consciência, 

Nos últimos Simpósios da ANPUH, a reunião de grupos e entidades isto é, espaço e tempo, simultaneidade e sucessão, repetição e 
de estudo e pesquisa tem se tomado uma constante. Contudo, as novidade, qualidade e quantidade. Em Ricoeur, o tempo histórico 
reuniões têm partido de iniciativas isoladas e têm sido organizadas ainda é alheio à repetição, à quantidade, à simultaneidade, as 
As vésperas dos Simpósios, implicando numa perda substancial da caracteristicas do tempo espacial. 
contribuição que poderiam oferecer a uma polftica para o estudo, Koselleck é introduzido para apresentar suas hipóteses sobre o tempo 

uisa o ensino d Históri como também a ssi i1idade de histórico e para problematizar a 'soluçA0 de Ricoeur. Ele chamará 
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atenção para a especificidade do tempo histórico e formulará seus 
conceitos de "espaço da experiência" e "horizonte de espera", que 
permitirão pensar a simultaneidade em história. 
Entretanto, a perspectiva da simultaneidade em história será 
plenamente desenvolvida por Braudel. Em Braudel, aparecerá uma 
segunda perspectiva sobre o tempo histórico como um 30 tempo. 
Com seus conceitos de "longa duração" e "história estrutural" a 
simultaneidade aparecerá na sucessão, a repetição enquadrará a 
inovação, a quantidade expressará a qualidade, a reversibilidade 
estrutural limitará a irreversibilidade. 

Naçllo e identidade: entre a História e as significações 
imaginárias (CO-0002) 
Conferencista: Afonso Carlos Marques dos Santos (UERJ/UFRJ) 
Este trabalho é o resultado de dois movimentos de investigação. O 
primeiro, oriundo de preocupações de ordem epistemológica, procura 
discutir o paradigma nacional e os seus desdobramentos no 
imaginário dos historiadores nos séculos XIX e XX. Nesta direção 
propõe o exame e a revisão dos conceitos herdados de uma história 
européia complexa e que abrigam equívocos e ambigüidades. Já o 
segundo movimento, que não pode ser dissociado do primeiro, 
procura identificar os processos multiformes de tomada de 
consciência nacional, a formação dos Estados territoriais, as 
construções geo-políticas e os projetos de construção da Nação. 
A partir desta reflexão da busca dos balisamentos apontados é que o 
problema nacional surge confrontado com o problema da identidade, 
nas dimensões políticas e cultural. Por outro lado, a historiografia 
contemporânea é tomada como objeto de crítica face à adoção e 
manutenção do paradigma nacional. O trabalho propõe, ainda, 
refletir sobre o processo histórico de instituição da nação no Brasil 
e os limites, contradições e impasses da construção do imaginário 
nacional brasileiro. 

o papel das narrativas na produçllo da identidade nacional - o 
caso português (XIV-XVI) (CO-0003) 
Conferencista: Vania Leite Fróes (UFF) 
O tema da identidade constitui-se, hoje, num importante vetor da 
reflexão histórica. No âmbito da conferência, serão abordadas 
questões teóricas referentes às relações do tema com a ~tropologia 
moderna, aos mecanismos de construção da identidade e alteridade 
(oposição, complementaridade, etc.). 
No caso espet-ífico da identidade nacional, enfatiza-se o papel das 
narrativas, a leitura, a organização e a hierarquização do espaço e 
do tempo que ela produz, os mecanismos de inclusão, exclusão e 
ordenação através da linguagem ficcional e não ficcional. 
O período tomado para análise corresponde à ascensão da Dinastia 
de Avis e sua afirmação perante a Europa Ocidental. Os monarcas 
avisinos, particularmente até o período Manuelino, construíram a 
identidade nacional a partir de uma nação edenizada, com um 
monarca messiânico associado às noções de "Tempos Novos" (Nova 
Jerusalém, Nova Roma, Nova Lisboa). Entre o passado puro, 
simbolizado nas "Serras" eo futuro, simbolizado no "Mar", a 
narrativa portuguesa constrói a imagem de uma nação plural, em 
que os espaços, tempos e etnias estão inscritos. O universo simbólico 
do Estado nacional português e da nação constrói-se pela integração 
de velhos temas medievais religiosos pelos brilhantes monarcas de 
Avis, aos novos temas renascentistas - a fama e a glória, por 
exemplo. Mas um elemento essencial desta narrativa está na figura 
de um rei carismático por um lado, por outro na integração do 
maravilhoso das viagens à "Ocidental Praia Lusitana". 

A forma como se deu a Abolição 
Ruy Barbosa, ao prefaciar importante livro de Osório Duque Estrada, 
reconhece que a República originara de um mero acidente, ao passo 
que o Abolicionismo provinha das entranhas da sociedade civil. Para 
ele a abolição era o resultado ... "do enthusiasmo nacional em 
conflicto com as três únicas forças estão organizadas no paiz: a 
riqueza territorial, a política conservadora e a corôa". (1) (sic) 
Se por um lado, de fato, a escravidão, no Brasil, não se constituiu de 
uma "guerra de raças" seria grave engano não reconhecer que houve 
uma luta. Muita luta foi o que ocorreu e pouco não foi o sangue 
derramado. Afirma-se, com razão, que a história da escravidão no 
Brasil deveria chamar-se "A história da luta contra a escravidão". 
Durante a maior parte do tempo que durou e regime escravista -
cerca de 3 séculos e meio - a insurreição foi a marca das populações 
cativas que se aquilombavam em busca de liberdade. (2) 
A verdade é que, a despeito da Campanha Abolicionista ter tido no 
Brasil características revolucionárias, sobretudo de 1880 a 1888, o 
resultado concreto da Abolição não levou os beneficiários da "Lei 
Áurea" a plena cidadania: econômica, social e política. Pior até: 
seus descendentes, ainda hoje, mais de um século depois, ainda 
anseiam por conquistar a cidadania efetiva e não a de segunda ou 
terceira classe como realmente acontece. 
O Brasil seria hoje um outro país caso a Abolição se fizesse 
acompanhar por uma adequada reforma agrária, onde as famílias 
dos ex-escravos tivessem recebido pequenas propriedades agrícolas 
aptas à produção. Tais famílias, como é sabido, detinham então 
secular experiência rural. A realidade é que a pura libertação física 
dos escravos foi uma forma de aplicar um golpe branco, e no caso 
insuspeitavelmente branco, nos abolicionistas revolucionários que, 
por ingenuidade de muitos e má-fé de outros, se satisfizeram com 
uma solução parcial para o problema. O certo é que não optou-se 
pelo não enfrentamento a aristocracia rural já, àquela altura, 
revoltada com a perda de seus "ativos humanos". 
Após a Abolição, das senzalas partiram as populações negras para 
as margens. Isto ocorre, tanto no sentido físico, quanto no social. A 
deterioração do povo negro se acelera desde então. De um lado, a 
desvalorização profissional representada pelo aviltamento salarial, 
de outro, um aspecto mais grave, de ordem psicológica, o estigma 
secular de ter sido escravo por tanto tempo. E importante frisar que 
o Brasil foi o último país cristão a abolir a escravidão. Quando 
princesa Izabel sancionou a Lei Áurea, os negros nos Estados Unidos 
já estavam livres há 25 anos. 

No jugo polftico, a construçllo das identidades (CO-0005) 
Conferencista: Maria Stella Bresciani (UNICAMP) 
Na recente campanha para a eleição presidencial francesa, o 
candidato da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, declarou através 
da imprensa escrita e falada que, em seu país, os "defensores dos 
direitos do homem" deixavam no esquecimento a outra metade do 
lema caro aos revolucionários de 1789: direitos do homem e do 
cidadão ... (pausa teatral) francês. 
Além do significado político da considerável porcentagem de votos 
obtido pelo candidato nacionalista no primeiro turno - adepto 
conscientes, pessoas atingidas pelo desemprego, desiludidas de 15 
anos de "socialismo", presas fáceis de apelos emocionais -, não se 
pode relegar ao segundo plano a identificação nacional (francesa) 
acrescentada à palavra cidadão. 
No Brasil, as correntes migratórias incham, há pelo menos cinco 
décadas, grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro em busca 
de oportunidades de sobre-livência. Encontrando emprego na 
construção civil e compondo um mercado informal de trabalho, esses 

História e cidadania: os quilombos e a luta pela terra (CO-0004) migrantes ocupam espaços da cidade modificando sua configuração 
Conferencista: Hélio Santos (PUC-Campinas) s6cio-econômica, introduzindo de forma irrecusável a da diversidade 
O aspecto sócio-econômico da população não-branca (pretos + do outro. Entre nós, essa população pobre forma a imagem do invasor 
pardos) se explica historicamente pela forma como a Abolição se indesejável que as populações européias fixam no estrangeiro: 
deu. No que se refere a problemática do negro brasileiro, não há pessoas que forçam uma convivência difícil com outras que não as 
como deixar de considerar a escravidão. Sem o enfoque histórico reconhecem como iguais. 
não podemos entender a sub cidadania imposta aos não-brancos e A questão da identidade (ré)assume assim uma importância crucial 
que tem precisamente como origem a forma como se deu a Abolição no debate político onde as pessoas envolvidas se vêm obrigadas a 
entre nós. definir uma posição clara em função de tema posto no centro do 
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jogo de forças - a figura do outro. A velha tensao entre concepçfto 
liberal de soc,edade - universalista, abstrata, ética - e a concepçao 
nacionalista - comunitária, excludente, fundada sobre evidências 
classificatórias, emocional-volta a se expressar neste final de milênio 
repondo o problema· da unidade e da diversidade, de valores 
universais versus valores próprios a cada grupo, a cada comunidade. 
É destas duas tradições que definem hoje a cidadania que nos 
ocuparemos aqui. 

A identidade naeional como esquema organizador dos discursos 
historiogrificos na Fran~a -nos siculos XIX e XX 
Conferencista: Françols Doaae (lUFR-Veraalhes) 
n conviendra de montear em quoidepuis la periode romantique (A. 
Thiery et Michelet), moment ou se pose le probleme de penser la 
discontinuité constitueé par la Revolution Française de 1789, 
I'identité nationale sert de cache unificateur pour le magisteré 
d'historien qui va tenir en France une place exceptionalle. Un 
véritable transfert de socialité se manisfete sur une entité nationale 
qui devient mythe nationale et connsêt son áge d'or ali cours de la 
m République aver Ernest Lavisse jisqui aus anneés 1920. Avcc les 
Annales se constitue une nouvelle configuration essentiellement 
marquée par I'ouverture aus sciences sociales au resque de la perte 
d'identité de I' historien. Depuis les années 1980 Ie crise national 
revient à l'orde du jour, signe d'une tensin et crise de la Nation 
prise prise entre la revitalisation des identités locales et I' édification 
d'une identité europienne. Est-se vraiment le simple retour du même, 
de la Maison-France de Lavisse ou s'agit-il d'une histoire nationale 
différente 

A critica da identidade nacional na historiografia contemporAnea 
(CO-OOO7) 
Conferencistll: Marill OdUa Leite da Silva Diaa (USP) 
A ideologia da identidade nacional marcou decisivamente o processo 
de construçao do Estadó e da consolidaçao da unidade do território 
brasileiro. A historiografia contemporânea vem aos poucos ré
interpretando o conceito face 80S temas de pluralidade de sujeitos, 
de múltiplos temporal idade e ré-elaborando as idéias acerca das 
diversidades regionais, assim como da medidura de novas inter
relações entre os processos de formaçlo da cidadania e das classes 
sociais no Brasil. 
ResUlta numa obra gradativa de ré-interpretaçlo a posterior dos livros 
de Sérgio BuarQue de Holanda e caio Prado Júnior que coincide 
cOm idêntico processo na hermenêutica das mudanças polfticas 
contemporâneas européias e norte americanas. 

A questlo raeial e a nova sociedade - M6dulo Zumbi (C0-0008) 
Conferencista: Bendita da Silva (Senllllora-RJIPT) 
O questionamento mais apropriado, quando se discute este tem .. é: 
o que há de novo na sociedade? 
Uma "nova sociedade"pressupõe a existência também de direitos 
novos, colocados em prática, respeitados por todos. Mas como 
podemos falar em "sociedade nova" quando verificamos que ainda 
lutamos, desde que o Brasil é Brasil, pela afrrmaçao dos direitos 
básicos da pessoa humana, como é o direito à vida, num'momento 
em que muitos sIo favoráveis à pena de morte? O que existe de novo 
numa sociedade onde nlo há lugar para o negro como trabalhador e 
produtor, pois o desemprego crônico atinge especialmente os 
operários negros, cuja mao-de-obra é menos especializada e, por 
isso mesmo, candidatos em potencial a engrossar as listas de 
desempregados? O novo, em nossa sociedade, é o recrudescimento 
da violência racial, verificado no extermfnio de crianças e 
adolescentes, a maioria negra, na esterilizaçlo de mulheres pobres, 
também de maioria negra; na tentativa de implantar a pena de morte 
entre DÓS. 
Aliá, era de se esperar que a imposiçfto de uma pena tio terrivel e 
definitiva como esta recafsse sobre as populações marginalizadas, 
as menos favorecidas numa sociedade. IDfelizmente, no Brasil, o 
sinônimo de populações marginalizadas quer dizer populaçOes 
negras, o que revela o caráter racista e segregacionista da aplicaçlo 

A pena de morte, em todo o mundo, é aplicada de maneira 
-desproporcional e discriminatória contra despossufdos em geral, 
sejam os pobres, os negros, os pertubados mentais, as minorias 
raciais, polfticas ou religiosas. Isto já estar fartamente comprovado. 
E acontece porque estes ~gmentos sociais nlo têm como se defender 
eficazmente num processo penal, seja por falta de dinheiro, 
principalmente, ou pela ausência de conhecimento de pessoas 
influentes. Certamente isso nao aconteceria se flZCSsem parte das 
camadas mais favorecidas. 
Hoje em dia também as pessoas começam a despertar para a denúncia 
que nós estamos fazendo, alertando para uma inovaçlo da violência 
racial, que é a esterilizaçlo em massa de mulheres pobres brasileiras 
e do caráter racista dessa esterilizaçlo, pois a maioria dessas mulheres 
slo negras. 

mstória e Identidades (CO-OOO9) 
Conferencista: HoUen Gonçlllves Bezzera (Presidente daANPUH) 
Esta atividade introdutória ao xvm Simpósio da ANPUH propõe
se ser um apanhado de questões, um levantamento de pistas, uma 
fotQgrafia antccipàda do que será debatido pela comunidade de 
historiadores aqui presentes. P8r.timos de uma 8llálise, se bem que 
provisória, da literatura que vem abordando o tema da identidade 
nos últimos anos; olhamos também atentamente para os enunciados 
das conferências, das mesas-redondas, além· da comunicaçOes 
coordenadas que versam sobre o tema central do Simpósio. Seis 
grandes formas de abordagem podem ser sugeridas neste universo 
complexo e rico: I. construca.o histórica, preocupações com a 
construção de identidades, seu dinamismo, historicidade, 
experiências históricas, identidades sociais, ambigüidades e 
contradições de identidades concretas. 2. Aspectos ligados "grosso 
modo"à psicologia social, como: identidade coletiva (e individual), 
modo coletivo de sentir, comunidade, solidariedade, afeto. 
consciência de ser um povo, lugar das utopias, busca da harmonia, 
paixões, emoções. sentimentos. 3. Abordagem que aPontam para a 
dimensao polftica das identidades, como: jogo polftico,a ritualidade 
polftica, exclusllo e construçlo, autodeterminaçlo polftica, cidadania, 
democracia, direito,justiça social, exclusões como racismo-minorias
aboliçfto. 4. O tema da identidade nacional, nacionalismo, regiao e 
regionalismo~ nacionalidade, pátria, povo encontra-se ainda muito 
presente. >. A construção da identidade nao foge também aos 
enfoques da cultura, af abrangendo os comportamentos, a 
sexualidade, gênero, tradiçao, música, religiao. 6. Não faltam, 
também, as abordagens que investigam questões de ordem 
metodológica que se aproximam da semiologia e da IingOfstica, 
apontando para as construções simbólicas, invenÇões, representações, 
imagens e imaginário, racionalidade e irracional idade. - A se refletir, 
por ocasiao deste Simpósio, sobre a identidade de nossa Associaçao, 
a ANPUH: busca de novas de identidades? 

Colono ou Colonizador? Indagaçks sobre a identidade na luta 
contra os holandeses (pernambuco 1630-1640) (CO 0010) 
Conferenciatll: Vera Lucia Amaral Ferllni (USP) 
Tomando por referencial o esforço conjugado de portugueses 
estabelecidos no Brasil, de autoridades portuguesas e de forças 
espanholas na luta contra a invasao, discute-se as dimensões da 
consciência anti-espanhola ou anti-portuguesas em Pernambuco, 
ocupado pelos holandeses. Esses. elementos permitem uma reflexão 
sobre a identidade desses homens, que mais tarde serao chamados 
colonos, em seu papel de colonizador, agentes do poder 
metropolitano. 

Identidades e comun.caçlo intercultural (CR 0011) 
Conferencista: Maria. Isabel JolJo (MinlatIrio da EducllÇlJo de 
Portllg~ 
As comemorações dos SOO anos dos descobrimentos portugueses 
deram origem a um vasto programa nacional, coordenado pela 
Comisslo Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses. Considerou-se, porém, que a especificidade e 
importância do setor, educação justificavam a criação de uma deste castigo. 
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estrutura autônoma, que levasse a cabo um conjunto de actividades simplificação denominar de história oral todo o processo de 
especificamente dirigidas às crianças e aos jovens das escolas de construção do conhecimento que tenha como um dos seus elementos 
todo o pais. Por isso. foi constitufdo. em 1989. o Grupo de Trabalho constitutivos a entrevista. Sobretudo. porque as questões teóricas! 
do Ministério da Educação para as Comemorações dos metodológicas associada ao caráter de análise indissociáveis do 

processo de construção do conhecimento. estriam inteiramente 
Descobrimentos Protugueses. que tem desenvolvido um importante secularizadas pelo próprio movimento da produção de um relato 
leque de iniciativas. com o apoio e colaboração da referida Comissão. que tem primordialmente o caráter de uma fonte. 
Os objectivos que norteiam a acção do Grupo de Trabalho são de Uma outra dimensão desta problemática são as entrevista com as 
caráter formativo e pedagógico. Por um lado. pretende-se reforçar a camadas populares. Estas têm possibilitado o resgate de experiência, 
consciência da própria identidade. através do conhecimento da visões de mundo. representações passadas e presente. Neste sentido, 
história nacional e do contributo dos portugUeses para o processo as entrevistas permitem instituir um novo campo doc\IIDental que. 
civilizacional da Humanidade; por outro lado, visa-se também muitas e muitas vezes tem se perdido com o falecimento de seus 
desenvolver a capacidade de compreender a identidade dos outros e narradores. Os depoimentos divulgados começam a criar uma outra 
a diversidade cultural. através do conhecimento de outros povos e referência histórica, cultural e sobretudo reveladora de identidades 
.culturas. com os quais os portugueses estabeleceram contactos ao coletivas diversas das matrizes institucionalizadas. 

DebatelÚJra: Marleta de Morais Fe"eira (CPDOC/UFRJ) 
longo dos tempos. A partir da problemática História Oral. Memória e Identidade 
Nas palavras de Vitorino Magalhães Godinho. "descobrir é este pretendemos discutir questões relativas a identidade poUtica insana, 
momento único na história: a gesta das navegações constrói tomando como estudo de caso o Rio de Janeiro - a idéia central se há 
operatoriamente o espaço estabelecendo a continuidade dos espaços; de recuperar as diferentes versões sobre a perda de status de capital 
e através do conhecimento do mundo. que significa intercâmbio federal e suas implicações acerca de noções de identidade carioca. 
cultural e econômico entre sociedades e civilizações. afirma a DebatelÚJra: Márcia Mansor D'Aléssio (PUC/SP) 
reciprocidade de perspectivas entre "nós" e os outros. ou seja a A partir do texto do apresentador. serão expostas reflexões sobre as 
unidade do gênero humana na pluralidade - em suma, a invenção relações entre história oral- memória e identidade. a partir da questão 
da humanidade." do TEMPO. ou seja: o tempo será pensado como eixo organizador 
Nesta perspectiva, as comemorações dos descobrimentos são um da problemática. 
momento privilegiado para desenvolver o conhecimento próprio e 
do Outro. lançando as pontes de uma maior comunicação 
intercultural. O programa de actividades do· Grupo de Trabalho 
desdobra-se. por conseguinte. em·várias áreas: 
1. Publicação de fontes e documentos para o ensino/aprendizagem 
da História e de materiais audiovisuais e informáticos. com caráter 
lúdico e pedagógico. que tenham como referência a história dos 
descobrimentos e dos intercâmbios entre os povos; 
2. Conferências. congressos e semanas de estudo dirigidos aos 
professores de História. que visam uma actualização de 
conhecimentos cientfficos e de práticas pedagógicas; 
3. Apoio aos projectos educativos desenvolvidos pel~ Escolas de 
todo o pais, que se integram nas comemorações dos descobrimentos; 
4. Realização e patrocinio de variados projectos culturais. dirigidos 
ao público mais jovem. como teatro, exposições. espetáculos 
musicais. recriações históricas. etc.; 
5. Divulgação e apoio a projectos de animação do patrimônio. 
nomeadamente através da chamada técnica da "História ao Vivo"; 
6. Visitas de estudo e viagens para jovens estudantes e para 
professores, que permitam conhecer melhor o próprio pais e 
estabelecer intercâmbio cultural com outros povos. A edição de 
Roteiros tem enriquecido os conhecimentos de professores e jovens 
que realizam este programa. 
O intercâmbio com os professores e os jovens brasileiros. em qualquer 
uma destas áreas. perece-nos ser de muito interesse e um aspecto 
sobre o qual gostarfamos de reflectir em conjunto com os 
participantes neste XVIII Simpósio Nàcional de História. 

Consferência de Encerramento (CO 0012) 
Conferencista: Ariano Suassuna (UFPE) 

MESAS-REDONDAS 
História Oral e Identidade (MR 0001) 
Expositor: Antlnlo To"es Montenegro (UFPE) 
A medida que os depoimentos em seus diversos matizes adquirem 
uma expressiva significação acadêmica, cresce a necessidade de um 

Os setecentos e o oitocentos mineiro: cultura e sociedade (MR 
0001) 
Expositora: Adalgisa Arantes Campos (UFMG) 
Enfocamos a religiosidade das Gerais a partir da crença nos 
Novissimos do homem ( a morte. juizo. inferno, purgatório e Paraiso). 
Analisando os livros de Irmandades. a respectiva iconografia dos 
altares e alfaias. caracterizamos a mentalidade religiosa de Minas. 
Como homem do seu tempo. o cristão da Gerais privilegiou o 
Purgatório. em detrimento do inferno e do céu. Com olhos na salvaçao 
da alma, mas sem se divorciar dos atrativos da vida terrena, a 
religiosidade do mineiro não tem inclinação penitenciaI, favorecendo 
uma cultura religiosa pouco propensa ao gosto m~abro e ao motivo 
da ''vanitas''. Precocemente, já a partir de 1735. quando do inicio 
das reformas dos estatutos, as irmandades à eliminação de ritos 
muitos solenes. em proveito das missas rezadas. Doravante verifica
se no âmbito das irmandades um controle dos gastos com a pompa 
barroca, responsável por um crescente empobrecimento ritual das 
manifestações religiosas. ao passo que a missa passa a ser considerada 
então o mais sublime sacramento. imprescindivel para a salvação 
daquela categoria de pecadores destina ao Purgatório. 
DebatelÚJra: Liana Maria Reis(PUC-BH) 
O objetivo da exposição é resgatar as formas de manifestação da 
cultura popular mineira, especialn'lente da comunidade negra, através 
da análise das posturas municipais dos vários núcleos urbanos da 
provincias de Minas Gerais. A utilização dos documentos oficiais 
permite não apenas a reconstituição das estratégias de resistência 
cultural. mas uma releitura do posicionamento do poder público 
municipal frente a estas estratégias. 
Debatedor: EduarlÚJ F-rança Paha(Elnt. Newton Paiva) 
Partindo da análise de 357 testamentos coloniais, é possfvel 
demonstrar algumas formas de resistência desenvolvidas por escravas 
e libertas diante do sistema escravista. No dia-a-dia da relação 
proprietário/propriedade elas aproveitaram e criaram oportunidades 
para conseguirem alforrias e ascensão econômicas. Real ou 
teatralizadamente, incorporam valor dominante. expressão fidelidade 
e dedicação e desumanização intrinsecas ao sistema. Formaram 
famflias. libertaram-se. tomaram-se proprietárias e nos legaram. 
sem planejar. um '~eitinho" especial de agirmos diante da opressão. 

maior rigor na utilização da expressão história oral. Várias questões Imagens do Nordeste (MR 0003) 
são então colocadas. Estamos diante de uma técnica, de uma Expositor: Frederico de Castro Neves (UFCE) 
metodol~gia. ou de ambos? T<>,!os que trabalham com entrevistas A seca representa uma imagem central na definição do Nordeste 
fazem hlstóna oral? Em prmcfplo apresentava-se com uma enorme como região. É este fato pertencente ao campo do imaginário social 
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- que prccisaser aqui discutido. Pensar a seca como sfmbolo regional 
significa pensar o atraso e isso só é possfvel a partir de um referencial 
de progresso social. que no caso só pode ser aquele definido por C. 
Castoriades como a significaçlo imaginária social central para o 
capitalismo: o desenvolvimento ilimitado das forças produtivas como 
razIo de ser e como objetivo fundamental da sociedade. A partir 
desta referência podemos encontrar. pelo menos. três conjuntos de 
imagens nos quais a seca aparece como definidora do atraso regional: 
1) imagens que destacam as dificuldades da regillo em alcançar os 
fndices do desenvolvimento atingidos por outras áreas do Pais. 
caracterizando um Nordeste onde as forças do progresso nlo 
encontraram ainda seus suportes materiais e seus agentes. sociais. 
manifestando um atraso econômico em funçAo dos obstáculos 
colocados pela seca; 2) imagens que apresentam uma impotência 
diante das forças da nàtureza.. caracterizada pela inadaptaçlo ou 
desconh~imento de técnicas capazes de enfrentar as irregularidades 
climáticas e permitir o pleno dominio das matérias-primas 
necessárias ao~, manifestando assim um atraSo tecnológico 
diante da magnitude da seca, CIlcarada como fenômeno natural; 3) 
imagens que mostram o primitivismo das forças poUticas que ainda 
permanecem na regilo, princip~te nas áreas mais próximas ou 
mais afetadas pela seca, como o coronelismo e as açOes da multidlo. 
DeIHItedor: AIItIJ_Jorge Siqueirll (UFPE) 
Utilizando-se do conjunto das obras de ficçlo. especialmente o 
romance de Graciliano Lins. neste mais especificamente Vidas Secas. 
tentar-se-á dialogar com o texto de Frederico Neves sobre as 
representaçOes do fenômeno da seca utilizados na ficçllo graciliana. 
Será feito um contraponto com outros romancistas regionais. entre 
eles Domingues Olfmpio e Raquel de Queiroz. 
DelHdedor: Du",1JI MIIIIlz Â. Jfudo, (UFPB) 
O debate estará centrado em tomo da regilo Nordeste e, nela, da 
emergência de um objeto de saber e de um espaço de poder. Atençlo 
especial para os discursos acadêmicos e artfsticos que dotaram o 
recorte espacial Nordeste de dizibilidades e visibilidades polfticas 
em suarelaçllo com o nacional. Tal enfoque terá como texto e pretexto 
o trabalho principal da mesa a cargo de Frederico Neves. 

Os estraugeiros, a exduslo e a construçlo da identidade nacioaal 
(MROOQ4) 
Expositora: Lm4 Medeiros de MelleU8 (UERJ) 
Tomando como fonte principal o discurso oficial reproduzido pela 
grande imprens8 e como "Iocos" principal a Capital da República, a 
exposiçllo buscará discutir de que forma a República oligárquica 
encaminhou o processo de construçlo de uma identidade nacional a 
partir da oposição entre o "caráter" nacional e o "caráter" do 
estrangeiro. minimizando, desta forma, para além de outros objetivos 
igualmente vitais ao regime, as desigualdades sociais e os choques 
de interesses e de oportunidades no sciode uma naçlo em processo 
de construçllo, que tinha por desafio a incorporaçlo de indivfduos 
recém-safdos da escravidlo, totalmente exclufdos do Estado. 
Numa abordagem que privilegia a dialética permanente entre o 
politico, o econômico e o social, a exposiçllo pretende discutir a 

Para além da questAo da identidade do "Outro" (o imigrante 
estrangeiro) é importante destacar a conjuntura rica indicada pela 
expositora. A reestruturaçlo do Estado sob a forma republicana exigia 
reformas institucionais tendo em vista um processo mais amplo de 
atualizaçlo histórica. A modemizaçAo da ordem institucional 
acompanhou, portanto. o processo de construção da ordem burguesa 
que implicava, inclusive. o reordenamento do espaço urbano carioca. 

Cristianismo e identidade nos tempos modernos (MR 0005) 
Expositor: LIm. Llmge iÜI GIJIIIIJ Li",. (UFF) 
Vertentes de um mesmo movimento de renovaçlo do cristianismo. 
que teve origens na baixa idade média, os movimentos de reforma 
protestante e católica empenharam-se com ardor na gigantesca tarefa 
de construir uma nova identidade cristA. A historiografia produzida 
a partir dos anos 70. ao privilegiar uma abordagem cultural das 
reformas. tem enfatizado seus aspectos semelhantes. Usando 
estratégias diferentes protestantes e católicos tinham objetivos 
comuns que. apontavam para a adequaçAo das doutrinas cristAs 
herdadas na idade média aos tempos modernos. marcados pela 
emergência doa Estados nacionais e das práticas capitalistas. Nesse 
sentido. a construçlo de uma nova identidade cristã passava 
necessariamente por esse novo homem: o burguês. que vivia nas 
cidades uma vida que nada tinha a ver com os modelos tradicionais 
do cristianismo medieval. O sucesso da reforma protestante fez com 
que ela atingisse estatuto diferente das velhas heresias e disputa-se 
de igual para igual a verdadeira interpretação dos ensinamentos de 
Cristo. Nos tempos modernos. a identidade dos cristlos não definir
se-ia apenas em relaçlo ao infiel. mas também em relação ao outro 
modelo possfvel de vida cristA. 
Debatedor: Fl'tlllclsco José Sm. Gomes (UFF) 
A identidade cristA foi se construindo com critérios históricos internos 
de auto-represcntaçlo e com critérios externos igualmente históricos. 
estabelecidos pela posição de práxis eclesiais dos cristlos numa 
determinada sociedade e momento-Iugar culturais. É partindo deste 
pressuposto que scrIIo analisadas comparativamente duas situaçOes 
históricas. a da idade média e a dos tempos'modernos. Tomar-se-á 
um angulo particular da questlo: como a Igreja Católica construiu 
sua identidade na sua relaçlo com o poder, seguindo-sc dos eixos de 
argumentaçlo: a relação Igreja x Estado no interior do sistema de 
cristandade; e a relaçlo entre poder religioso e eclesiástico numa 
perspectiva intra e extra-eclesial. 
Debmedor: ROllald José RlJIIIineUi (UFPR) 
Durante o século XVI. as lutas religiosas fracionaram a cristandade. 
criando identidades excludentes. A reforma protestante e católica 
procurou forjar os limites entre o fiel e o herético. Na mesma época, 
os europeus tomaram conhecimento de uma humanidade nunca antes 
mencionada. Apesar das diferenças culturais, os europeus não 

. pregaram a tolerância, ressaltando a origem européia remota dos 
povos recém-descobertos originários de Adão e Eva, das Tribos de 
Israel ou da Ilha de Atlante, acreditava-se que os fncotas tinham em 
seu coraçlo as sementes do cristianismo. 

construçllo da identidade nacional (conduzida a partir do Estado. Identidades contemporlneas: m6sica e mudança de 
mas com ressonancia na base da sociedade. onde "naCionais" e comportamento nos anos 1960 (MR 0006) 
"estrangeiros" eram concorrentes no mercado de trabalho). Expositor: Luiz C",los SOtut!S (UFF) 
destacando o peso da a1teridade como base do processo, com a A exposiçllo focalizará, primeiramente. o nascimento do· rQCk and 
contemplaçlo do estrangeiro como o "outro" capaz de cimentar os mll nos Estados Unidos. no âmbito de uma primeira onda de rebeldia 
interesses naçionais, identificados com OS interesses da República. da juventude contra os padrões comportàmentais da América 
Debatedora: ÃlIgel. M"". de CIIStro Gomes (UFF) puritana, e a posterior domesticaçlo dos primeiros fdolos do rock 
A debatedora conduzirá à reflexto sobre o tema dos vinculos entre a pelo mercado e pelos interesses das grandes gravadoras. No segundo 
questlo do trabalho e do desenvolvimento de uma ideologia momento. a exposiçlo será concentrada focalizada a "revolução 
nacionalista na Primeira República, enfatizando algumas propostas inglesa" do ~ no âmbito da contestaçlo efetuada pela juventude 
de intelectuais o periodo. Nela procura-se nlo só caracterizar quem pobre e da sua luta de ascenslo social. abordando-se também a 
era o trabalhador útil, como quais deveriam ser as polfticas públicas impordncia da música dos ~ e Rollina Stones como detonadora 
destinadas à sua produçlo. da primeira etapa desta "revoluçlo", que incluiria pos~ormente 
DelHdedot'tl: GWae Neder (UFI) bandas importantes como. The Wbo. The Yard Birds, The Cream. e 
O trabalho apresentado pela expositora enseja algumas reflexllcs Led Zcppclin. No quarto e último momento, será privilegiada a 
acerca de processos sociais de accitaçlo e rejciçlo de estrangeiros, exploslo do rock-lisérgico norte-americano e sua vinculaçlo com o 
manifestos no discurso juridico penal na Capital Federal entre 1890- movimento hippie e cbm o movimento de oposiçlo à guerra do 
1930. Vietnl. Como concluslo. serIo fiscalizadas a atitude anti-autoritária 
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e pacifista e a defesa do amor livre e da ampliação do prazer 
individual como bandeiras de uma geração, intimamente 
relacionadas musical e poeticamente com o rock and roll, que 
estiveram na base de formação da identidade dajuventude ocidental 
nos anos de 1960 e 1970. 
Debatedora: Rachei Soihet (UFF) 
Abordará as implicações da difusão do rock and roll para a cultura 
contemporânea, particularizando aqueles elementos \·inculados à 
tentativa de estabelecimento de uma contracultura e sua tentativa 
de contestação aos padrões dominantes, de fundamental importância 
para a constituição da identidade da juventude nos anos de 1960 e 
1970. Também serão focalizados os elementos relacionados com a 
problemática dos segmentos sociais que produziram e difundiram o 
rock and mil e tomaram-se a base da tentativa de estabelecimento 
desta contracultura. 
Debatedor: Francisco Carlos T. da Silva (UFRJ) 
Abordará a questão da importância do rock and roll na formação da 
identidade da juventude dos anos de 1960, em particular na sua 
relação com a constituição do movimento hippie e do movimento 
pacifista. O rock and roll será apresentado como uma das 
possibilidades de divulgação de uma ideologia de "paz e amor", 
que, o contexto de intensificação da intervenção norte-americana 
no Vietnã, assumiu uma característica de rebeldia e contestação do 
poder militar dos Estados Unidos. 

A identidade dos partidos dos trabalhadores: partidos e trabalho 
no Brasil (MR 0007} 
Expositora: Dulce Chaves Pando{fi (CPDOC/FGV) 
Preocupada com o processo de construção da identidade do Partido 
Comunista Brasileiro, a expositora centrará a sua análise nas 
ambigüidades e paradoxos que marcaram a trajetória deste ator 
político. Um dos mais significativos impasses vividos pelo PCB foi 
o fato de se auto-intitular um partido revolucionário, - o partido da 
classe operária -, e adotar uma política mais ampla, voltada para 
toda sociedade. É a luz deste dilema, vivido de forma intensa e 
conflituosa, que a expositora analisará as múltiplas interpretações 
construídas pelo PCB a respeito de alguns episódios fundamentais, 
definidores da sua identidade. Um dos momentos - chave 
selecionados para compreender este processo de construção de 
identidade será a revolta comunista de novembro de 1935. Cabe 
também ressaltar que em 1995, no ano do Simpósio da ANPUH, 
será a comemoração do 60° aniversário da revolta comunista, marco 
fundamental não só na trajetória do PCB mas na história política do 
Brasil. 
Debatedora: Margarida Vieira (UFMG) 
A debate:lora privilegiará as relações do PCB com o PSB, destacando 
as características e propostas deste último partido, muito pouco 
contemplado pela literatura especializada. O objetivo maior é 
ressaltar a característica de "partido - semente" do PSB, ou seja, seu 
papel de introdutor, no debate dos partidos políticos de esquerda, de 
uma série de temas que conduzem a discussão para central idade das 
práticas democráticas no Brasil. 
Debatedora: Ângela de Castro Gomes (UFF) 
A debatedora analisará as relações entre PCB e PTB nos anos que 
vão de 1945 a 1965, enfocando os distanciamentos e as aproximações 
entre ambos. Neste percurso serão destacadas três conjunturas 
consideradas paradigmáticas para pensar as relações PTBIPCB. Em 
primeiro lugar, aquela caracterizada pelo movimento queremista, 
marcando o fim do Estado Novo. Em segundo lugar, a segunda 
metade de 50, quando o PCB abriga-se sobre a legenda do PCB. E, 
finalmente, os anos do pré-64, marcados pelas tensões entre projetos 
reformistas mais radicais ou mais moderados. 

da cultura sexual no período colonial, notadamente as performances 
heterodoxas e desvios dos parâmetros. ditados pelo catecismo 
tridentino. Com base em denúncias, confissões e processos 
pesquisados na Torre do Tombo, reconstrói-se as principais 
características da vida sexual dos solteiros e casados de diferentes 
etnias e estratos sociais, privilegiando-se a discussão sobre o 
surgimento de uma proto-identidade sexual entre os sodomitas 
nordestinos e sua relação com a ideologia patriarcal machista. 
Debatedor: Ronaldo Vainfas (UFF) 
Considerações sobre moralidades e sexualidades nas fontes da 
Primeira Visitação do Santo Oficio ao Brasil, especialmente a partir 
da documentação sobre Pernambuco, com ênfase nos casos de 
sodomia e bigamia. 
Debatedora: Sheila Castro Faria (UFF) 
Considerações sobre o problema da família no Brasil colonial, 
especialmente sobre o modelo de patriarcalismo, os preconceitos 
morais e as transgressões sexuais. 

A construção da identidade nacional no Rio de Janeiro de Fins 
do séc. XVIII ao início do XIX (MR 0009) 
Expositor: JoDo Luis Ribeiro Fragoso (UFRJ) 
Tomando o Rio de Janeiro do século XVII ao início do XIX como 
eixo, a apresentaçào do Prof. Dr. João Fragoso Pretenderá discutir a 
formação e sedimentação de uma sociedade colonial. Procurará 
sublinhar, principalmente, a sua hierarquia social excludente e as 
suas formas de acumulação no interior do Império Atlântico 
Português. 
Debatedora: Maria de Fátima Gouvêa (UFF) 
A professora Maria de Fátima Gouvêa proporá o debate que relaciona 
a sedimentação dessa sociedade colonial com a noção de Império 
Luso-Brasileiro no período final do séc. XVIII e início do XIX. 
Subsídios obtidos em pesquisa sobre o senado da câmara do Rio de 
Janeiro serviram de base para a discussão acerca dos caminhos e 
descaminhos do sentimento de identidade nacional na cidade do 
Rio de Janeiro no período. 
Debatedora: Gladys Sabina Ribeiro (UFF) 
O debate-diálogo proposto pela Prof a. Gladys Sabina Ribeiro com 
os trabalhos acima, pretenderá aprofundar as relações sociais na 
cidade, no período. Partindo de sua pesquisa sobre portugueses na 
cidade, comentará as relações sociais de exclusão entre homens 
brancos "de cor" e a importância do antilusitanismo como elemento 
de controle social e de formação de uma determinada identidade 
nacional do período da Independência e do Primeiro Reinado. 

Abolição e identidades: ex-senhores e libertos na destruição do 
escravismo (MR 0010) 
Expositora: Hebe Maria Mattos de Castro (UFF) 
"O senhor Cândido de Oliveira (o interrompe): - Não hámais libertos, 
são cidadãos brasileiros. O sr.' Barão de Cotegipe: - São libertos, 
mas direi, se quiser, até que são ingleses (risadas). Eu uso o termo 
próprio". 
Este pequeno diálogo extraído da transcrição do discurso de Cotegipe 
no senado, em protesto e oposição à aprovação da lei Áurea, dá bem 
a medida dos significados da abolição do cativeiro no Brasil enquanto 
um momento de redefinição de identidades sociais. O discurso de 
Cotegipe se fez em nome de uma identidade senhorial ferida de 
morte que, para sobreviver, necessita de seu contraponto: os libertos 
que não podiam (ou não deviam) se tomar, deste ponto de vista, 
"cidadão brasileiros", como os demais homens livres. A exposição 
irá explorar este ~ema, a partir do desenvolvimento dos pontos 
seguintes: 1) A questão das identidades sociais de ex-senhores e 
libertos na moderna historiografia sobre a destruição na escravidão 
negra nas Américas e no Brasil em particular. 2) A cor inexistente: 

Identidades sexuais DO Nordeste Colonial (MR 0008) designações "raciais", identidades sociais e os significados da 
Expositor: Luiz Mott(UFBA) liberdade nas últimas décadas do cativeiro. 3) A lei de 1871 
A sexualidade humana, diferentemente do instinto sexual entre os revisitada: os clubes da lavoura e a constituição de uma identidade 
irracionais, é um constructo social, variando enormemente sua senhoria defensiva (09 de resistência). 4) O fantasma da desordem 
configuração cultural no tempo e no espaço. Os manuscritos do ou a experiência da derrota senhorial na conjuntura de 1887-1888. 
Tribunal do Santo Oficio da Inquisição Portuguesa relativos ao Brasil 5) A dissolução da identidade senhorial: controle social e ético do 

item reconstituir com ri ueza de detalhes as ctos cruciais trabalho a ós a emanci a ão. 6 Conclusão: cor classe e 
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nacionalidade no final do Império e na Primeira República novas (e 
antigas) questões. 
Debatedora: Marta Abreu (UFF) 
A debatedora procurará explorar a construção de uma determinada 
identidade senhorial nos embates pela aprovação da lei de 1871 
(Lei do "ventre livre"). Nos cinco meses de discussão, os senhores 
das mais importantes áreas escravistas do país (Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo) articularam uma organizada oposição ao 
que consideravam uma enorme agressão aos seus interesses e aos 
dos próprios escravos: a intervenção do governo nos antigos 
mecanismos de dominação especialmente na condição e no futuro 
do ventre da mulher escrava. Neste processo, apesar de derrotados, 
articulam e revelam uma visão bastante própria dos escravos, da 
escravidão e dos caminhos para a abolição. 
Debatedora: Sidney Cha/houb (UNICAMP) 
O debatedor aprofundará através da Literatura de Machado de Assis, 
o processo de dissolução e crise da identidade senhorial entre os 
decisivos anos de 1871 a 1889. Exemplarmente, a trajetória de D. 
Casmurro - vista sob a forma de alegoria - encerra a experiência da 
derrota do projeto político de um segmento importante da classe 
senhorial dos tempos do Império. 

História, Democracia e Direito (MR 0011) 
Expositora: Jlirg{nia Fontes (UFF) 

o exercício na justiça no período Imperial. 
Debatedora: Márcia Maria Mendes Motta (UFF) 
As análises sobre os conflitos da terra no Brasil tem feito tábua rasa 
dos problemas agrários anteriores aos debates que marcaram a década 
de 60 deste século. Em geral, os historiadores e cientistas sociais 
tenderam a relacionar o apelo democrático à luta pela terra, 
desconsiderando um passado onde agentes sociais diversos 
(fazendeiros, arrendatários e posseiros) buscaram definir os 
parâmetros de acesso à terra, substanciado num jogo de forças visível 
na arena da justiça. Assim sendo, pretendo discutir os conflitos de 
terra ocorridos na primeira metade do século XIX, à luz dos debates 
no direito tendo como base os processos civis de embargo no Rio de 
Janeiro. 

Identidade e diferenciação: o Gênero enquanto questão (MR 
0012) 
Expositora: Rachei Soihet (UFF) 
A emergência da história das mulheres e as contribuições decorrente 
da instauração deste campo de estudo constituiu-se no objeto dessa 
reflexão. A desmistificação das correntes historiográficas herdeiras 
do iluminismo que se acreditavam informadas pela verdade e 
polarizadas para o sujeito universal, foi um dos seus mais importantes 
ganhos. Em contraposição, emergem aquelas valorizadoras da 
abordagem do cotidiano, da esfera privada numa unidade com a 
pública, das resistências, desde suas formas mais sutis às diversas 
modalidades de dominação, possibilitando a visibilidade das 
mulheres em sua trama política; plena de conflitos mas também de 
concordância com os homens, no complexo jogo de poderes e contra
poderes. 
A introdução da perspectiva de gêneros, reconhecendo-se a 
construção social das identidades masculinas e femininas, por sua 
vez múltiplas, será, igualmente, foco de nosso interesse. Enfim, 
buscaremos trazer a tona algumas facetas do debate atual sobre tais 
questões. 
Debatedora: Joana Maria Pedro (UFSC) 
As ligações entre o percurso do movimento feminista e aquele das! 
os historiadoras/es que utilizam a categoria "mulheres" e/ou "relações 
de gênero" é o que se propões para o debate. Pretende-se também 
apontar contribuições atuais e problemas que a utilização desta 
perspectiva proporciona, na medida em que tomou-se uma pesquisa 
engajada. 
Debatedora: Maria Izilda Santos de Matos (PUClSP) 
Os estudos de gênero vem contribuindo para ampliar as perspectivas 
de análise histórica, pretende-se no debate, mostrar essas 
contribuições, bem como apontar as dificuldades e destacar novas 
perspectivas. Particularmente alertar para a que identidade de gênero 
não seja vista numa perspectiva meramente essencialista, mas como 
um elemento presente na trama histórica permeada de poder. 

Os últimos anos têm sido marcados pela emergência de um tema 
central: a questão da democracia. A democracia consiste, hoje, a 
base da legitimidade inter-estatal, o eixo das organizações da 
sociedade civil, nacional e internacionalmente e, enfim, o valor básico 
a partir do qual as Ciências Sociais debruçam-se sobre seus objetos. 
Refletir sobre tema tão contemporâneo e complexo toma-se uma 
exigência para os historiadores, se pensamos na permanente 
construção de uma História-Problema. O tema da democracia traz 
consigo implicações de monta quanto as formas de abordagem nos 
processos históricos. Conceitos e paradigmas longamente 
estabelecidos e aplicados como autoridade perdem conteúdo. Em 
contrapartida, emergem novas formas de interpretação exigindo uma 
interlocução vigorosa entre passado e presente para uma construção 
conceitual rigorosa. Trabalharei sobre três eixos principais na 
interseção entre o pensamento democrático e a análise histórica. 
Em primeiro lugar, o conceito de conflito social e suas derivações. 
Ao invés de análises simplistas, articuladas em tomo de uma imagem 
harmônica da sociedade ou, ao contrário, em oposições duais, a 
história deve se debruçar sobre as múltiplas formas assumidas pelas 
lutas sociais, processo formado também dos agentes ·sociais. Em 
segundo lugar, a relação entre conflitos e o Direito. A exigência de 
direitos, fubro do pensamento democrático, atravessa mais 
profundamente o {'rocesso histórico do que a maioria das análises 
deixa entrever. E exatamente no embate entre as múltiplas 
reivindicações de direitos, construídas pelos agentes, e as formas 
dominantes do Direito, mesmo em seus momentos instituíntes, que 
a análise histórica pode demonstrar os momentos cruciais da História e fragmento (MR 0013) 
transformação social e os pOSSíveis então entreabertos. Em terceiro Expositor: Ganther Karl Pressler (USP) 
lugar, o processo de construção de identidade sociais, à luz da O expositor apresentará uma teoria da recepção e uma periodização 
ambigüidade presente na própria idéia de um Direito vs. Direitos: a da recepção Benjaminiana no Brasil, dividida por ele em quatro 
universalidade de certos princípios contrapõe-se às exigências e fases: 1963 - 1974 (o descobrimento do Benjamin Marxista); 1975-
reivindicações específicas dos agentes históricos em conflito. Assim, 1948 (publicação dos primeiros trabalhos escolhidos); 1985 _ 1990 
noções como propriedade e posse, igualdade jurídica e cidadania, (publicação das Obras Escolhidas); 1991 _ hoje (Simpósio Benjamin 
liberdade e mercado toma-se efetivamente histórico, pois incorporam 
conteúdos atribuídos dentro de processos conflitivo, onde marcas e a ampliação da recepção Benjaminiana). A exposição versará 
do poder mesclam-se às reivindicações sociais. também sobre a aplicação, no contexto brasileiro, da filosofia da 
Debatedora: Silvia Lara (UNICAMP) história de Walter Benjamin; sua utilização pela historiografia e 
Nos últimos anos, processos civis e" criminais tem sido cada vez pelos professores de história. 
mais usados pelos historiadores e, freqüente, o recurso às fontes Debatedor: Michel Zaidan Filho (UFPE) 
judiciais está associado as novas perspectivas de análise para temas, Esta exposição distinguirá as principais linhas de recepção da obra 
muitas vezes clássicos, da História Social. No entanto, a História do de Walter Benjamin no Brasil (o comentário filosófico e a aplicação 
Direito e das práticas judiciais no Brasil tem sido um campo da teoria Benjaminiana da modernidade) e buscará situar uma 
relativamente pouco permeável aos debates historiográficos que 
atravessam a recente produção na área da História Social. Pretendo alternativa através da utilização da obra de Walter Benjamin no 
discutir como certas "descobertas" feitas no contato com esta ensino e na pesquisa de História. 
documenta ão oderiam roblematizar inte reta s correntes sobre Debatedor: Luis Manuel Domingues d9 Nascimento (UNICAP) 
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A nossa abordagem trabalhará com a recepção dos principais na nossa exposição. 
paradigmas da obra de Walter Benjamin na historiografia brasileira, Debatedor: Flávio Teixeira (UFPB) 
no início dos anos 80. Trabalhando a questão de como num primeiro Alguns aspectos da década de 20 são decisivos para se pensar a 
momento esses paradigmas se confundem com outros e, construção ,da moderniZação e modernidade na cidade do Recife. 
posteriormente, passam a ser uma linha de explicação histórica crítica Destacaríamos como as elites construíram a necessidade de 
aos mesmos paradigmas contemporâneos à época da sua inserção transformar a cidade, de torná-Ia moderna. É importante para 
na área da produção do conhecimento histórico no Brasil. verificar as contradições entre a teoria e a prática, enfatizando o 

A construção da identidade de uma cidade moderna: Recife no 
início do século (MR 0014) 
Expositor: Flávio Weinstein Teixeira (UFPB) 
O observador que se debruçar sobre o cenário recifense do início do 
século seguramente terá sua atenção voltada para o que poderíamos 
chamar de desejo por ser moderna. 
Com efeito, a partir da própria paisagem urbana - que deveria 
produzir em seus traçados e edificações a inequívoca imagem de 
uma cidade moderna - passando pela assimilação de novos hábitos 
e comportamentos capazes de compor a nova sociedade requerida -
o que vemos no Recife é uma insaciável sede por aparentar-se 
moderna. Tratava-se, certamente, da instituição de um novo conjunto 
de referênciás que permitisse às pessoas construírem as 
representações imaginárias que tanto necessitavam para tecerem a 
identidade de modernos que intensamente buscaram. 
Este texto procura, ainda que sumariamente, expor os vários 
mecanismos que teriam tornado isto possível. 
Debatedor: Fernando Diniz Moreira (UFRN) 
Pretende-se contribuir para o debate sobre a formação do recife 
moderno nas primeiras décadas do século, através da reconstituição 
e análise das invenções urbanísticas sofridas pela cidade do Recife 
no quadriênio 1922-1926. Estas invenções, operadas quando 
Pernambuco se encontrava sobre o governo de Sérgio Loreto, 
configuram um período singular de transformações urbanas na 
cidade. Este período é marcado por obras de expansão urbana através 
de grandes empreendimentos na periferia da cidade, como a 
urbanização da campina do Derby e a construção da Avenida Boa 
Viagem, e da modernização, calçamentos e retificação de antigos 
largos e praças, proporcionando uma nova estruturação para a cidade 
e formando a essência do Recife moderno que hoje conhecemos. 
Debatedor: Raimundo Alencar Arrais (UFRN) 
Na primeira década do século XX, as camadas urbanas do Recife 
passam a expressar, sistematicamente, uma visão negativa e 
pessimista da cidade, ao mesmo tempo se intensifica a presença do 
Estado na sociedade e das forças policiais sobre os meios populares 
e sua cultura, que, por sua vez, ganha maior vitalidade. 
Examinaremos as manifestações culturais populares, procurando 
perceber como nelas se tecem identidades, estabelecem laços de 
solidariedade, constroem sociabilidades, se exibem valores e 
comportamentos próprios. Procuraremos, ainda, os confrontos entre 
as camadas populares e as forças sociais empenhadas em revestir o 
Recife do esmalte civilizatório quase julgava necessário para 
incorporá-lo ao círculo dos povos modernos. 

autoritarismo das elites. 
Debatedor: Maria Thereza Didier 
A relação entre o moderno e o tradicional é uma relação que 
ultrapassa os limites da década de 20 e preocupa intelectuais e os 
movimentos culturais posteriores. É importante assinalar que essa 
polêmica está presente na formulação dos conceitos de cultura 
popular e cultura erudita. O movimento armorial na década de 70 é 
um exemplo histórico significativo. 

Invenções do Nordeste (MR 0016) 
Expositor: Marcos A. da Silva (USP) 
Este trabalho se dedica as imagens do Nordeste construídas pelo 
Desenhista Henfil, abordando especialmente aquelas veiculadas na 
revista Fradim. 
Seus personagens mais diretamente ligados àquele processo são 
Zeferino, Bode Orella~a e Graúna. Indiretamente, todavia, 
referências ao Nordeste figuraram nos trajetos do Fradim e de outros 
personagens ali trabalhados. 
Através de Zeferino, Bode OreIlana e Graúna evidencia-se uma 
abordagem do Nordeste a que se articulam permanentemente 
reflexões sobre miséria, identidades e práticas de gênero 
(especialmente, de mulher, via Graúna)e alcance social do intelectual 
(a dupla Graúna e Bode OreIlana compões as principais tensões 
nesse núcleo). Além de serem questões de peso naquela conjuntura 
política e cultural brasileira e internacional (Feminismo, 
Contracultura, Ditaduras, etc.), vale realçar como essa elaboração 
humorística contribui para redimensionar debates sobre o regional, 
assinalando sua participação ativa em múltiplos níveis de 
historicidade. 
Faces do popular e dos poderes são exploradas nessas construções 
do regional, visando ao debate de suas especificidades e seu poder 
no contexto da ditadura, ultrapassando instituições políticas 
"clássicas". 
Debatedor: Marc Jay Hoffnagel (UFPE) 
Discussão da historicidade na elaboração das imagens do Nordeste. 
Debatedora: Zélia Lopes da Silva (UNESPIAssis) 
Discussão dos diferentes suportes materiais da memória social e 
condições de sua preservação. 

CuIturas africanas e identidades escravas(MR 0017) 
Expositor: Robert W. Slenes (UNICAMP) 
"Raízes negras": A expressão no Brasil evoca imagens dos orixás e 
dos candomblés de origem nagõ. Contudo, a maioria dos africanos 
trazidos para o Brasil veio da África Central, principalmente da 
região "Angola/Congo". Por várias razões, as culturas que essas 

Recife - tradição e identidade (MR 0015) pessoas trouxeram consigo e reelaboraram no Brasil são 
Expositor: Antanio Paulo Rezende (UFPE) relativamente pouco conhecidas. Como conseqüência, nossa 
A relação entre o moderno e o tradicional, entre o novo e o velho é compreensão de pr9cessoS históricos importantes - por exemplo, a 
um dos pontos básicos da análise da modernidade. Aliás, não há própria dinâmica do escravismo - apresenta lacunas sérias. 
uma modernidade homogênea, mas múltipla, contraditória. Podemos Urge, portanto, dar mais atenção a essa outra África no Brasil - e 
analisá-Ia não só através do pensamento dos intelectuais, mas não apenas para resgatar raízes, que também são valiosas. Neste 
também o cotidiano traz elementos importantes, sobretudo para trabalho pretende-se estudar a formação da identidade escrava no 
pensarmos a modernização. Centro-Sul brasileiro, numa época (1800-1850) em que a grande 
O Recife, na década de 20, é um cenário privilegiado para se refletir maioria dos cativos adultos nas fazendas provinha da África Central. 
sobre os caminhos labirínticos dessa modernidade. O percurso dos Utilizando-se da bibliografia africanista para interpretar a 
seus intelectuais, as polêmicas, o impacto das invenções modernas, documentação brasileira, procura-se entender os caminhos pelos 
a dificuldade de se criar rupturas serão analisados historicamente quais os escravos podem ter repensados as fronteiras étnicas dentro 
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das senzalas para descobrir-se como um grupo unido e à parte. Avalia- na historiografia e no pensamento social brasileiro. Esta diversidade 
se a herança cultural que os centro-africanos tinham em comum - não surpreende na medida que se toma a escravidão como matriz 
na sua lingua, vida material e visão de mundo. Finalmente procura- geradora de toda unia série de relações sociais, politicas e econômicas, 
se mostrar paralelos entre a religiosidade e a resistência africana no historicamente definidas, fúndamentais para a formação da 
Brasil e no Reino do Kongo, a partir de considerações sobre a identidade nacional brasileira. Enquanto teses e debates, claramente 
reinterpretação de Santo AntÔnio nas senzalas e sobre um plano de datados, continuam a nos dizer muito sobre os homens e o tempo 
rebelião escrava em 1848. em que fOfam escritos, surgem novas tendências, abordagens e 
Debatedora: Maria Crlstlna C W'lSsenbach (USP) paradigmas que revelam todo um novo horizonte temático para 
Tendo como ponto de apoio a documentação criminal da comarca pesquisa futura .. 
de São Paulo, no periodo da segunda metade do século XIX aos. 
inicios do século xx, minha intervenção no debate se conduzirá no 
sentido de apontar a importância de uma cultura religiosa nos 
processos de luta a de afirmação social dos grupos negros na 
sociedade urbana de São Paulo. Nos espaços de uma religiosidade 
de raizes africanas e através de práticas de curandeifismo e da 
chamada macumba, os escravos e seus descendentes forjaram 
mecanismos através dos quais reconstituiam sua identidade enquanto 
grupo social, cultural e por vezes émico, especialmente ante o risco 

_ de "não ser" impUcito tanto na retificação imposta pelo regime da 
escravidão, quanto· da discriminação social que acompanhou o 
destino histórico dos ex-escravos no processo de modernização da 
cidade de São Paulo. 
Debatedora: Maria Inb Cortes de Oliveira (UFBA), 
A carência de estudos acerca dos "apports" culturais dos grupos 
bantofones tem sido responsável por uma visão distorcida da 
verdadeira multiplicidade de povos que contribuiram para a formação 
da cultura afro-brasileira, ao tempo que tem permitido que se 
continuem reproduzindo certas opiniões de antropólogos e 
historiadores, impregnadas de evolucionismo e de racismo, que 
insistem sobre o caráter "inferior" de suas culturas, ou ainda sobre 
sua "docilidade" e pouca propensão a resistir à escravidão é urgente 
que novos estudos sejam feitos visando resgatar os elementos 
fundamentais do "pensar banto" para que possamos ampliar nossos 
horizontes sobre a real contribuição africana para a cultura brasileira. 

Perspectivas teórico-metodol6gicas da produçio acadêmica em 
História Polftica (MR 0019) 
Expositora: Maria de Lourdes Monaco Janotti (USP) 
Tendo como fonte principal as teses acadêmicas levantadas pelo 
Projeto do Banco de Dados da ANPUH, ser~ analisada a produção 
referente aos temas especificos de história política, bem como o 
espaço ocupado pelo polftico nos trabalhos de história social e 
econÔmica. 
A documentação será selecionada dentro de critérios que contemplem 
a produção nacional em uma perspectiva qualitativa. Também serão 
construidos, embora como registro referencial, quadros estatisticos. 
Considerando as renovadas linhas teóricas da produção da 
historiografia polftica internacional serão estabelecidos pontos de 
contato e especificidades dos trabalhos brasileiros. 
A comunicação não se limitará as constatações, dedicando-se ao 
exercicio da critica histórica avaliando o alcance das perspectivas 
teórico-metodológicas em relação a inovação e avanço do 
conhecimento no campo da historiografia nacional. 
Debatedora: Maria Helena Rolim Capelalto (USP) 
Debatedora do texto-base resultado do levantamento e avaliação 
realizado. 
Debatedora: Vavy Pacheco Borges (UNICAMP) 
Debatedora do texto-base resultado do levantamento e avaliação 
realizados pelo expositor. 

Desconstrufndo identidades: as marcas da escravidio na Identidades polfticas no perfodo Pré-independencia (MR 0020) 
historiografia e no pensamento social brasileiro (MR 0018) Expositor: Istv6n Jancs6 (USP) 
Expositor: John Manuel Monteiro (UNICAMP) Analisando a documentação relativa aos três eventos (A Sedição 
Apesar do peso que tem a ''fábula das três raças" na historiografia e Baiana de 1978, a revolução de 1817 em Pernambuco e a··reunião 
no pensamento social brasileiro, as relações entre indios e negros das Cortes em Lisboa através das representações de São Paulo e 
tem sido pouco exploradàs na bibliografia. No entanto, somada aos Bahia) mostrar-se-á que as identidades politicas assumidas ou 
avanços recentes nos estudos sobre a escravidão, a crescente atribuidas apresentam nos particularismos uma nftida continuidade, 
visibilidade da história indigena levanta novas questões e desafios mas que eram recicladas pela articulação destas com outras, 
para a pesquisa sobre este tema. A partir de uma discussão critica genéricas, com caráter de abrangência, apontando para formas 
das contribuições recentes e de uma avaliação preliminar da alternativas de organização do Estado, mutantes no tempo e, 
potencialidade das fontes inéditas, a exposição enfoca quatro questões tendencialmente excludentes. 
histerográficas fundamentais: 1) a "transição" do trabalho indigena Debatedora: Ilana Bla} (USP) 
para o trabalho escravo; 2) a relação entre a resistência indigena e a O tema Identidades Políticas no Perfodo Pré-independência traz 
africana; 3) o problema da mestiçagem afroindigena; 4) indios e inúmeras questões de debate. Privilegiando as revoltas de 1798 
negros na construção de uma identidade nacional. (Bahia) e 1817 (Pernambuco) pretende-se discutir, por um lado, a 
Debatedora: SOvia Hunold Lara (UJ'IlCAMP) problemática do nacionallregional/local e, por outro, a questão da(s) 
Se a identidade entre os negros e a escravidão tem sido uma constante identidade(s) em movimentos que contaram com a participação de 
na historiografia brasileira, o chamado "perfodo 'da transição" classes e de segmentos diferenciados, por vezes até antagÔnicos. 
constitui um de seus principais paradigmas. Apesar de sua A partir da dinâmica dessas revoltas, seus particularismos e 
diversidade, a bibliografia pretende estabelecer uma teoria explicativa "continuidades" far-se-á uma reflexão acerca da identidade possivel 
para a "passagem" do mundo da escravidão (aquele no qual o trabalho do Estado nacional embrionário. . 
teria sido realizado por seres coisificàdos) para o universo do trabalho Debatedora: Maria Helena P. T. Machado (USP) 
livre assalariado (no qual, fmalmente, poderiamos encontrar sujeitos A gênese da formação do Estado nacional, articulada a sobrevivência 
históricos). Em sua modalidade mais radical, a historiografia da e aprofundamento dos regionalismos e particularidades é tema 
transição postula a tese da "substituição" do escravo pelo trabalho ímportante na agenda de assuntos relativos ao tema. Apesar do tom 
livre; com o negro escravo desaparecendo da história social dos universalizante das elites poHticas aos inicios do século. XIX, produto 
trabalhadores do Brasil. da formação intelectual européia e da adoção de um modelo ilustrado 
Debatedor: Marcus Carvalho (UFPE) de abordagem aos grandes temas - nação, povo, estado - encontra-se 
O problema da escravidão tem sido tratado das mais diversas formas no subtexto destes discursos forte compromisso com a realidade local 
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e com a sociedade escravista. 

1945 - Entre a ditadura e a democracia (MR 0021) 
Expositor: Ricardo Maranhllo (UNICAMP) 
A crise do regime varguista atualiza a prolongada crise de hegemonia 
aberta com a Revolução de 30, crise essa em que se desenvolve a 
preeminência do Estado sobre a sociedade civil como característica 
marcante do regime brasileiro. Ao nível conjuntural, o ditador que 
ampliou os canais da cidadania do proletariado toma a dianteira do 
processo de âbertura democrâtico-liberal, percebendo as inflexões 
da política internacional e as manobras dos norte-americanos e seus 
aliados internos; ao mesmo tempo, Vargas tenta se manter no poder 
arregimentando a multidão proletâria em nome da democracia. 
Contra ele, perfilam-se golpistas temerosos da mobilização popular, 
j1.Ultando-se no movimento de outubro de 45 tanto os fascistas "de 
dentro" do poder quanto seus inimigos liberais da UDN. 
No marco institucional efetivamente democrâtico que se abrirâ no 
inicio de 45, a mobilização sindical operâria é notâvel, crescendo 
muito mais ainda em 46. Contra ela, a aliança política dominante, 
UND-PSD, forjaria a redução das garantias democrâticas e o terror 
anti-sindical, após maio de 47. 
Ikbatedora: SlUUÚ'a PestJVento (UFRGS) 
Regilo e Naçlo: Releituras do Brasil em tempo de Democracia: 
Análise das representações das identidades regional e nacional 
construidas no Brasil ao final do Estado Novo a partir da 
refonnulaçlo do Estado e da incorporação da questão social. 
DdHItedor: AntJJnio Pedro Tota (PUC-SP) 
Brasil: entre o OCIAA e o OSSo Os estados Unidos jogaram todo . 
seu peso politico, econômico e cultural para manter o Brasil ao lado 
dos aliados na Segunda Guerra Além da ajuda e empréstimos, os 
Estados Unidos promoveram uma espécie de espionagem cultural 
para entender a singularidade brasileira O Office of Strategic Service 
de "W"dd" Donavan entrou em choque com o Office ofThe Coordiator 
ofInterAmerican Affairs de Nelson Rockefeller. 
Quem ganharia o direito de entender o Brasil? 

Representaçõcs da identidade pernambucana no inicio do séc. 
XIX: os projetos de Henry Koster, Caetano Pinto Montenegro e 
Josi da Silva Lisboa (MR 0022) 
Expositora: Izabel Andrade Marson (UNICAMP) 
A exposiçao deve apresentar uma anâlise do projeto construído pelo 
inglês Henry Koster sobre a sociedade das capitanias do norte em 
geral e pernambucana em particular, em seu livro "travels in Brazil", 
escrito em 1816, o qual reúne anotações e reflexões sobre o período 
em que o autor viveu em Pernambuco (1810-1815). Dividir-se-â em 
três partes. A primeira apresentarâ as imagens criadas por Koster 
para definir a sociedade do "Antigo Regime" vivenciada em 
Pernambuco e as transformações que vinha sofrendo frente a 
superaçllo do sistema colonial. A segunda tratarâ do projeto de Koster 
para uma reforma desta sociedade, destacando a abolição do trâfico 
e da escravidão. E a terceira, uma conclusão, levantarâ as 
contradições inscritas no projeto de Koster, procurando avaliar as 
llI7.ÕeS de sua estadia no Brasil e as performances políticas de seu 
texto. 
Ikbatedora: Cecilia L de SaJIes Oliveira (Museu Paulista/USP) 
O debatedor fará um diâlogo com o texto principal (o projeto Henry 

destila severas críticas à atuação de lideranças do Recife, é possível 
entrever o delineamento de um projeto de construção do Império e 
de uma "identidade nacional" em que as articulações com a província 
de Pernambuco revelam-se essenciais. 
Debatedora: Maria de Lourdes Viana Lyra (UFRJ) 
O debatedor farâ um diálogo com o texto principal (o projeto Henry 
Koster), contrapondo-o com as concepções políticas do Governador 
e Capitão-General Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que 
administrou a capitania de Pernambuco durante a estadia de Koster 
no Brasil. A administração de Montenegro marcou um momento 
essencial no processo de conformação da identidade nacional, no 
qual Pernambuco contribuiu com especial atuação. Foi no decorrer 
do mandato de Montenegro que a Corte portuguesa instalou sua 
sede no Rio de Janeiro; firmaram-se os Tratados de Amizade e 
Comércio com a Inglaterra; muitos estrangeiros instalaram-se em 
Pernambuco e, sobretudo, acentuaram-se as distinções entre 
"portugueses-brasileiros" e "portugueses da Europa". Procurar-se-â 
traçar possíveis mediações e contrapontos entre as falas de 
Montenegro (um reformista ilustrado) e Koster (um liberal clâssico), 
privilegiando~se as concepções do "Antigo Regime", nação, império, 
cidadania, e as questões da escravidão e da abolição do trâfico. 

Identidade e Modernização no Campo: Elite agrária, Estado e 
camponeses no NE nos séculos XIX e XX (MR 0023) 
Expositor: Marc Jay Hoffnagel (UFPE) 
A partir de meados do século XIX, o governo imperial, ansioso de 
aproveitar os possíveis beneficios trazidos pela nova conjuntura 
econômica mundial instituiu uma série de medidas "modernizantes" . 
que visavam a maior identificação e interação com o Império com 
os centros do capitalismo moderno. Dotar o país com um sistema de 
ferrovias, uniformizar o sistema de pesos e medidas, garantir uma 
maior presença do Estado através do estabelecimento de um registro 
civil, realizar um censo da população e reformar as leis de 
recrutamento militar representava algumas das medidas que visavam 
a integrar o Império com o mundo "civilizado". 
Esta exposição tem como objetivo principal avaliar como essas 
medidas afetaram os homens pobres livres do NE rural. Analisando 
a resistência oferecida a este projeto modernizador pela população 
camponesa procuramos resgatar a forma pela qual este segmento da 
população se identificou com o projeto do Estado, das Elites 
fundiârias e da Igreja. Desta forma procura indicar os elementos 
constitutivos da identidade camponesa no NE no século XIX. 
Debatedor: Francisco José Pinheiro (UFCE) 
A medida que a agricultura comercial se tomou a base da economia 
provincial exigiu uma incorporação crescente de força de trabalho. 
O principal objetivo deste trabalho serâ recuperar as propostas dos 
grupos locais para organizar as relações de Trabalho no Cearâ na 
segunda metade do século XIX. 
Debatedora: Elcia de Torres Bandeira (UFRPE) 
Pretende-se avaliar as relações sociais no campo em PE após a 
Abolição da Escravatura e a Proclamação da República verificando
se as possíveis mudanças ou conservação das antigas formas de 
dominação e exploração da mão-de-obra da Primeira República, 
fazendo um contraponto com as relações de poder nos anos 1980. 
Serão analisadas as alterações no discurso do empresariado induzidas 
pela incorporação da mentalidade do ''NOVO'', do "MODERNO", 
nas relações estabelecidas com os trabalhadores e com o Estado no 
intuito de preservar o poder local. 

Koster), confortando-o com a leitura proposta por José da Silva A crise da utopia socialista e as novas identidades (MR 0024) 
Lisboa acerca dos nexos entre a Corte estabelecida no Rio de Janeiro Expositor: Michel Zaidan Filho (UFPE) 
e a Provincia de Pernambuco nas décadas de 1810 e 1820. Procurar- O objetivo central desta exposição é ver até onde se pode falar num 
se-á traçar mediações e contrapontos com a fala de Koster, novo paradigma político, com a doutrina dos direitos humanos. E 
privilegiando-se o posicionamento político assumido por Silva Lisboa verificar sobretudo se ela garante a universalidade, o respeito aos 
em duas de suas obras: "Memórias dos beneficios do governo de D. direitos bâsicos do indivíduo e a autonomia pessoal. Ou se tal doutrina 
Joio VI (1818)" e "Histórias dos principais sucessos do Império do se consubstancia em uma nova forma de historicismo diluindo 
Brasil (1826-1830>". Nesses textos, ao mesmo tempo em que o autor referências objetivas de valores em prol de uma discutível 
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equivalência das culturas. 
Debatédor: Luciano Oliveira (UFPE) 
Esta exposição pretende ressaltar as lacunas, silêncios e omissões 
na cultura política da esquerda, a propósito dos direitos humanos e 
construir um novo paradigma político a partir de reflexão da 
pensadora alemã Hannah Arendt. 
Debatedor: Jollo Roberto Martins (UFSC-Silo Carlos) 
Pretende-se discutir as virtualidades políticas do movimento 
estudantil, sobretudo nos anos do regime militar. 

Problemas e Paradigmas dos Estudos da história 
Contemporinea: Os acervos e a documentaçAo (MR 0025) 
Expositora: Zilda Márcia Gricoli lokoi (USP) 
As várias representações sociais que são objeto de preocupação dos 
historiadores nos permitem afirmar que para a produção 
historiográfica sobre a contemporaneidade alguns pr()Cedimentos 
devem estar sendo repensados. Em primeiro lugar. a necessidade da 
desconstrução de informações superestimadas em todos os níveis da 
vida pública, uma vez que os interesses de grupos, de setores, de 
classes etc., escondem os dados da realidade e impedem que se possa 
confiar minimamente naquilo que é publicado. Os dados sócio
econômicOs, demográficos, de concentração de renda, escolaridade 
etc., são superestimados pelos burocratas governamentais elevando 
os níveis de eficiência e legitimidade das políticas públicas. As 
denúncias a eles oferecidas por sua vez superestimam pelo negativo 
as informações sobre as ineficácias. As mídias apresentam dados 
equivocados, parciais e sem qualidade informativa As elites e as 
lideranças falam por coletivos que não representam. Acontecimentos 
da história geral se impõem às histórias locais e estas desaparecem 
como se fossem secundárias e de segundo plano. Neste quadro o 
relativo transforma-se em relativismo e as particularidades e 
especificidades se submetem ao campo das generalizações imprecisas. 
Recuperar o lugar do historiador criticar os procedimentos 
ideologizados das investigações são elementos centrais na necessária 
desconstrução histórica, que pode servir de elo motivador para 
introduzir o tema da ética nas relações de trabalho no campo histórico 
e permitir pela critica radical a reconstrução de procedimentos que 
superem o sentido maniqueísta das práticas informativas e dos 
acervos históricos. 
Debatedora: Maria Aparecida Aquino (USP) 
Analisar a partir do texto do expositor os problemas decorrentes do 
uso das fontes jornalisticas na recuperação da história 
contemporânea Nravés do- cortejamento da imprensa operária e ou 
alternativa indicar procedimentos de pesquisa que sejam criticos 
aos critérios de difusão das informações. 
Debatedor: Marco Napolitano de Eug2nio (UFPR) 
Analisar a partir do texto do expositor as dificuldades decorrentes 
de uso de fontes de organizações sindicais, de grupos religiosos, e -
daquelas decorrentes dos organismos da repressão e da censura 
Apontar os possíveis procedimentos que permitam melhor 
entendimento das informações obtidas. 

razão clássica e a busca, como (suposto) ideal teórico, de uma "outra" 
racionalidade. Hoje, talvez, o projeto fundamental do conhecimento 
histórico seja o de descobris as formas pelas quais os atores sociais 
investem de sentido suas práticas e seus discursos - em suma, como 
"se inventa"a história. A regressão aos procedimentos narrativos 
internos da operação historiográfica não seria apenas um sintoma 
dessa notável redução de toda história à "invenção" e à representaçlo. 
Debatedor: Francisco José CalflZ/UlS Falcon (UFRJ) 
A partir de um resumo da historiografia brasileira recente e suas 
relações com a chamada crise da História, tenta-se. sitia' aquestlo 
da identidade, ou melhor, das identidades do próprio historiador. A 
retomada dos percursos historiográficos visa permitir a ~ 
da situação atual da oficina da História, na qual !,,>vas maneiras de 
compreender a disciplina e o oficio vieram mudar radicalmeote o 
sentido da oposição entre os historiadores tradicionais e os novos. 
Como resultado, a identidade tornou-se um problema bem mais 
complexo cujas dimensões a intervenção tenta desenhar a partir da 
comparação entre as posições de dois historiadores completamente 
distintos, opostos mesmo: Chartier e Elton. Por último, algumas 
reflexões irão sintetizar os principais pontos em discusslo e tentar 
explicitar a natureza das diferenças que opõem, na atualidade. 
historiadores de oficio - por mais ~iferentes que possam ser - e os 
não-historiadores que vêm analisando tanto as práticas historiadoras 
como, principalmente, o discurso histórico. 

Os estudantes e a politica. 1962-1992 (MR 0027) 
Expositor: Jollo Roberto Martins Filho (UFSC-S1o CtuWs) 
O texto começa com o exame do movimento estudantil do início dos 
60, apresentando-o como parte da luta pelas reformas de base e como 
conseqüências do processo de abertura da universidade brasileira às 
camadas médias. Em seguida, examina a participaçlo dos estudantes 
no momento do golpe de 1964, para depois acompanhar a retomada 
das lutas universitárias contra a ditadura militar e a reforma 
autoritária da Universidade. Dá relevo à crise de 1968. estudando 
seu surgimento, apogeu e descanso. Avança pelos anos 70, até chegar 
ao pouco estudado movimento estudantil de 1971-1979. Por fim, 
conclui com uma comparação entre as formas de participaçlo 
estudantil tradicionais e as reveladas no movimento "Fora Collor". 
A principal tese do texto é a sucessão de diferentes "gerações 
estudantes", nos anos 60, 70, 80-90. 
Debatedor: Marcelo Ridenti (UNESP) 
A exposição critica a visão de Martins Filho do movimento estudantil 
como expressão do radicalismo de classe média, dando relevo aos 
fatores culturais que configuraram as diferentes formas de 
participação dos estudantes na politica brasileira. 
Debatedor: Marco Aurélio Guedes (UFPE) 
Esta exposição visa discutir as relações do movimento estudantil 
com o movimento politico dos partidos de esquerda e. sobretudo, 
com a esquerda comunista Discutem-se os paradigmas abrangentes 
da própria militância da esquerda nesta época. 

A questio da identidade nas regiões Platioa e Andi .. : o .. YiIIo 
A historiografia cootemporAnea e identidade do historiador (MR comparada (MR 0028) 
0026)_ Expositora: Ieda Gutfreind (UNISINOS) 
Expositor: François Dosse (lUFR-Versalhes) O cónceito da região corresponde a um espaço geográfico que. por 
Depois das ilusões cientificas dos anos sessenta - com a desagregação sua vez, é uma realidade objetiva e a história se inscreve nele através 
da disciplina histórica em objetos crescentemente fragmentados, uma de uma relação complexa. Entretanto, apesar de nIo poder ignorar 
verdadeira sacudida vem ocorrendo no modo de escrever a história que os elementos geográficos exercem uma influencia real, COIlCIda, 
O fato se verifica com uma reorientação pragmática qual nas ciências sobre o processo de configuração regional, é o processo histórico 
humanas que tomam o ator mais ciência em descrever o que o agir que o constrói, o delimita, o transfonna . 
significa Além do mais, a discussão interpretativa e memorial da A partir da vivência do papel unificador do capitalismo e da ruptura 
História vem sendo progressivamente considerada Isto tem por efeito das fronteiras geo-politicaspelo grande capital, passou-se a pensa" 
uma maior atenção ao discurso singular. A crise afmal dos sistemas uma relação sociedade-espaço como base do conceito de regilo. 
de causalidade incita além do mais a. consideração o material Sendo assim. a sociedade com as suas necessidades, desde o trabalho 
histórico na sua complexidade, sua incompletude, relativizando a e forma de organização para a Produçlo até as suas lJUIIlifestaçOe 
relação acontecimento/estrutura. Esta evolução permit~ reabilitar o culturais, configura formas diferenciadas desta relaçlo, ou seja, 
papel e o lugar do acontecer na operação historiográfica delimita regiões. 
Debatedor. EUas Thomé Saliba (USP) A partir do entendimento de região, localizamos duas regiões na 
U~a das ten~ências mais gerais da historiografia, na sua atual América do Sul. Enquanto aregillo Andina se destaca pela resistencia 
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com uma influência européia dominante, porém, não exclusiva. responsáveis pela preservação urbana) atuem na perspectiva da gestão 
Debatedora: Heloisa Jochims Reichel (UNISINOS) da mudança, guiando-a e não impedindo-a, na medida em que toda 
A configuração desta região se dá a partir da colonização, quando o nova ação implica em uma (re) interpretação do consolidado, 
contato do colonizador com o habitante primitivo da área estabeleceu somando-lhe novos aportes simbólicos-psicológicos-relativos ao 
novas formas de subsistência A partir daí, estrutura-se uma sociedade comportamento social vigente, aos gostos e sentimentos 
com suas relações sociais específicas que gera seu universo próprio contemporâneos e, à percepção moderna de convivência social. 
de valores culturais, seu cotidiano, seu imaginário. Debatedor: Jaime de Almeida (UNB) 
Durante o período colonial e o de formação dos estados-nações, Balanço provisório da historiografia voltada para as cidades latino-
estabelecem-se uma fronteira étnica de valorização do urbano e do americanas como objeto de estudo. 
europeu ( civilização), com a expulsão e o extermínio da cultura e da 
população indígenas que ocupavam seus campos (Barbárie). 
Debatedora: Phüomena Gebran (UFRJ) 
Distintamente da região Platina que deu início a um desenvolvimento 
peculiar a partir da colonização, a região Andina foi marcada, desde 
milênios. por uma permanente dialética entre continuidade e . 
transformações sócio-econômicas, político-culturais. Tendo 
coribecido o auge de seu desenvolvimento no Seco XV, à época dos 
Incas - que. em apenas um século, criaram um dos mais poderosos 
estados da América antiga; o TAUNTINSWYU - a sociedade Andina, 
de predominio étnico indígena tem vivenciado um processo histórico 
de forte presença e influência da cultura incaica. 

A visio do passado colonial do Brasil no pensamento de José 
Bonificio (MR 0029) 
Expositor: D2nis Bernardes (UFPE) 
Propomos algumas reflexões sobre o papel do conhecimento do 
~ colonial na elaboração do projeto de independência do Brasil. 
Trata-se de examinar em que medida a tomada de consciência da 
situação colonial e a vontade de separar-se da metrópole estiveram 
associadas a um explícito conhecimento do passado, ou como os 
participantes do movimento da independência puderam elaborar um 
projeto nacional. Ou, em outros termos, sobre quais elementos 
histórico buscou-se apoiar a afirmação de uma consciência nacional 
e qual tradição histórica invocada como patrimônio opunha-se 
àquela, vista como parte integrante do sistema colonial. 
tais questões são aqui examinadas a partir da obra de José Bonifácio 
de Andrada e Silva, não somente pela sua importância literária e 
científica, mas também pelo papel que o mesmo desempenhou em 
todo o processo da independência do Brasil. 
DelHlledor: Marcus Carvalho (UFPE) 
Debatedor do texto-base e avaliação conhecimento do' passado 
colonial à época da independência do Brasil. 
DeIHIIedor: Luis Domingues Sávio (UFAL) 
Debatedora do texto-base e da elaboração do projeto de independência 
do Brasil. 

Memória, imagem e identidades (MR 0030) 
Expositora: Nancy Alessio Magalhães (UNB) 
Professores/pesquisadores e estudantes da Universidade de Brasília, 
com participação de moradores da Vila Planalto - DF, vêm estudando 
a história de Brasília, desde o contexto da construção até os dias de 
hoje. 
São considerados diferentes sujeitos em tempos diversos; a ocupação 
do espaço; as relações entre os ocupantes e a terra e estratégias de 
construção de identidades/direitos pela manipulação de concepções 
e categorias como pioneiro e moradia como patrimônio cultural. 
Os resultados preliminares permitem indicar que o trabalho com a 
memória, cultura e história oral, associado ao vídeo e à fotografia 
tem possibilidades como instrumento valioso para captar modos de 
ver e agir de diferentes sujeitos da memória e da história. E como 
recurso para se obterem outros meios mais ágeis de socializar, 
estender e difundir conhecimento e subsidiar processos de 
intervenção. através de materiais escritos e visuais .. 
Debatedor: Marcelo Brito (ENAIlPHAN) 
A aceitação dos diversos fenômenos urbanos (preservação, renovação 
e expansão urbanas enquanto marcos referenciais da construção de 
cidades) pelos diretamente responsáveis pela gestão urbana, a partir 

Uma cultura quilombola: construções simbólicas e experiências 
históricas (MR 0031) 
Expositor: Joel Ruflno dos Santos (Fundação Palmares) 
Relato do caso Serra da Barriga. "Quilombo dos Palmares". Palmares 
antes e depois de sua descoberta pelos movimentos negros. Visão e 
entendimento de Palmares pela historiografia anterior a 1980. 
Palmares como um problema epistemológico; conceito de 
singularidades exigentes. As razões do nascimento de Palmares para 
a história. O direito à história. História e etnicidade. O tricentenário 
de Palmares (1995). O artigo 68 das Disposições Transitórias da 
Constituição (manda a União expedir títulos de propriedade definitiva 
aos remanescentes de Quilombo). 
Debatedora: Maria Helena Pereira Toledo Machado (USP) 
Discutir os diferentes modelos de organização dos quilombos, 
contextualizando-os nos diversos momentos históricos, é tarefa que 
conduz tanto a desmistificação de uma certa mitologia purista a 
respeito desses eventos, quanto contribui de maneira concreta para 
o mapeamento das construções das identidades negras. Identidades 
negras, por seu turno, constituídas tanto a partir experiência concreta 
das o,rganizações quilombo las, quanto pela apropriação realizadas 
pelos agentes nela envolvidos. 
Debatedor: Flávio dos Santos Gomes (UFPA) 
Nosso objetivo nesta comunicação será discutir a historiografia 
brasileira sobre os Ouilombos e a Resistência escrava. Pretendemos 
fazer uma reflexão a respeito de que maneira os modelos explicativos 
formulados para estes temas estavam permeados de visões 
cristalizadas e polarizadoras. De um lado, as estratégias de 
enfrentamentos dos quilombolas foram vistas tão somente como 
"resistência cultural". De outro, passou-se posteriormente a destacá
las como a essencial "negação do sistema escravista", enfatizando
se apenas o aspecto econômico. 
De outra forma, abordaremos algumas formações e as conseqüentes 
transformações de diversas comunidades de escravos fugidos no 
Brasil. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, em várias regiões 
brasileiras, desenvolveram diversos quilombos. Seus habitantes 
mantinham comércio, trocas mercantis diversas, contatos e 
"comunicações" junto aos taberneiros, pequenos negociantes, 
escravos nas plantações e outros mais setores da sociedade escravista 
Muitos destes quilombolas em suas comunidades acabaram quase 
sendo aceitos e reconhecidos como "camponeses" independentes em 
determinadas regiões. Enfrentando diversas formas de perseguição, 
os quilombolas tentavam - na medida do possível - organizar uma 
sociedade alternativa em busca de autonomia. Contando com a 
solidariedade e convivência não só de taberneiros e vendeiros locais, 
mas também dos cativos das fazendas vizinhas, escravos remadores, 
libertos, regatões, mascates. tropeiros, indígenas, desertores, donos 
de embarcações, pequeno~ lavradores e até mesmo de alguns grupos 
de escravos fugidos de colônias estrangeiras vizinhas, os fugitivos 
escravos no Brasil transformaram-se em verdadeira "hidra" em 
variadas regiões, que como aquela da mitologia grega, parecia 
indestrutível. 

Missões religiosas no Nordeste brasileiro (MR 0032) 
Expositora: Gabriela Martin Avila (UFPE) 
Debatedoras(es): Socorro Ferraz (UFPE), Virginia Almoido 
(UFPE) e Paulo Tadeu de S. Albuquerque (UFRN) 

domarcoseletivoqueintorporanesseprocessodegestãoapopulação A partir do ano de 1992, vem se desenvolvendo no âmbito do 
como ator social. implica em adotar estratégias onde as instituições Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco 

úblicas res nsáveis la estão urbana e ai se incluam a uelas o Pro'eto de Pes uisa Inte ado sobre Missões Reli iosas no 
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Nordeste Brasileiro, especificamente ligado ao Programa de Pós
Graduação e à Divisão de Pesquisa História, a qual compete subsidiar 
histórico/documentalmente as prospecções arqueológicas realizadas 
nas áreas identificadas como sendo das Missões. Na abrangência 
espacial do Projeto, contemplando-se pesquisas que versam sobre o 
tem, realizadas em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Envolvendo-se nelas professores e alunos dos níveis de ensino de 
Graduação e Pós-Graduação. O objetivo principal do Projeto é 
recuperar a história desses espaços religiosos na região Nordeste do 
Brasil. Pretende-se compor um referencial mais amplo sobre o 
processo de colonização porque passou a sociedade brasileira, 
preenchendo-se uma lacuna da sua historiografia. Tem-se difundido 
a idéia de que as Missões religiosas foram fenômenos típicos da 
colonização da região sul do País, deixando de se considerar o papel 
desempenhado por esses sodalícios, quando da ocupação e 
transformação do espaço territorial nordestino, privilegiado por 
Portugal, para o desenvolvimento da agro-indústria açucareira. O 
projeto colonizador para o Brasil demandou a utilização de 
instrumentos capazes de garantir à metrópole o êxito da empresa 
colonial, na efetiva posse da terra, comprometida pela resistência 
oferecida por seus naturais, que se materializava na forma de 
constantes ataques as populações costeiras, feitorias e fortes, durante 
os séculos XVI e XVII. Assim, onde não foi suficiente a utilização 
da força militar para a "domesticação"e a escravização do indígena, 
entrou a "força desarmada", representada pela ação missioneira e 
evangelizadora da Igreja Católica, por meio das diversas Ordens 
regulares, estabelecendo-se Missões religiosas, que vieram a ocupar 
inúmeros pontos de toda a região Nordeste. 

vista europeu. Nesse sentido, a música em questão estimulou a 
discussão sobre o significado, para os povos indígenas, da presença 
do homem branco na América há mais de 500 anos. 
A reflexão e o debate da letra da música favoreceram não apenas 
um maior envolvimento do aluno com o tema como também a 
produção de poemas sobre "Os conflitos entre brancos e índios na 
atualidade", estabelecendo a devida relação entre passado e presente. 
Racismo à brasileira. 
Expositor(a): Maria Lúcia Silva Fructuoso (ESEBA-UFU) 
A música "Lavagem Cerebral" de Gabriel O Pensador foi trabalhada 
na 73 série da escola de Educação Básica da UFU, pelas professoras 
Aléxia Pádua Franco e Maria Lúcia Silva Fructuoso, para subsidiar 
a discussão sobre o preconceito racial em relação ao negro no Brasil 
e, especialmente, em Uberlândia. 
Após a análise da letra através de debates e atividades escritas, os 
alunos realizaram, em grupos, pesquisas de campo com temas 
diversificados relacionados ao preconceito e discriminação do negro 
atualmente. 
Esta atividade foi realizada nas aulas de história durante o estudo 
do tema "Escravidão e Preconceito Racial". 

Da Europa para o Brasil: os imigrantes europeus, a circulaçio 
de idéias e o pensamento político brasileiro no fim séc. XIX e 
inicio do XX (CC 0002) 
Fascistas e antífascistas italianos na formaçio do pensamento 
politico brasileiro entre as duas guerras 
Expositor(a): João Fábio Bertonha (UNICAMP) 
Durante muito tempo, a historiografia tratou as contribuições dos 
imigrantes europeus para a criação de idéias e alternativas sociais 
no Brasil de uma forma dicotômica: ou se ressaltava a absoluta 

COMUNICAÇÕES COORDENADAS filiação européia de certas idéias presentes nos meios sociais 
A música como recurso didático nas aulas de História no 10 grau brasileiros (que estariam, pois, fora do lugar) ou se negava quaisquer 
(CC 0001) colaborações dos imigrantes europeus na formação dessas idéias. 
Álbum musical para o ensino de história e geografia no 10 grau. Nosso projeto nessa comunicação é mostrar como a circulação de 
Expositor(a): Aléxia Pádua Franco (ESEBA-UFU) idéias via imigração afetou bastante o pensamento político brasileiro, 
A publicação do livro "Álbum Musical para o Ensino de História e mas não da maneira absoluta como se via antes. Para tanto, nos 
Geografia no 10 grau" visa divulgar as atividades como músicas basearmos em nossas pesquisas sobre a ação do fascismo e do 
desenvolvidas nas aulas de História e Geografia da Escola de anti fascismo italianos em São Paulo e nas relações desses 
Educação Básica da Universidade federal de Uberlândia (ESEBA- movimentos na formação de um pensamento político fascista e de 
UFU). . uma ação anti fascista na São Paulo do entre guerras. 
Acreditamos que a música é um importante recurso didático para a O projeto sindicalista revolucionário e os militantes italianos no 
compreensão e illterpretação de temas históricos e geográficos, pois, Brasil 
na sua letra e sonoridade, ela transmite os conflitos, paixões e Expositor(a): Edilene Toledo (UNICAMP) 
manifestações sociais de diferentes espaços geográficos e períodos Nas primeiras décadas deste século, um projeto sindicalista 
históricos. Assim, ela enriquece a discussão de um assunto, internacional se constituía através da circularidade das formas de 
complementando o texto narrativo, resgatando a sensibilidade e luta, das práticas e modelos de organização. Anarquistas e socialistas 
emoção do aluno, incentivando a formação de leitores atentos e travavam grandes debates em tomo da questão do sindicalismo. O 
indagadores. sindicalismo revolucionário, entretanto, propunha um sindicato que 
Esperamos, assim, que este trabalho contribua para a construção de não fosse nem anarquista e nem socialista, mas simplesmente 
um processo de ensino-aprendizagem mais crítico e dinâmico. operário e que pudesse ver o instrumento da autonomia operária. O 
Isto é Uberlândia. estudo da atuação de militantes sindicalistas revolucionários italianos 
Expositor( a): Romilda de Novais Degani (ESEBA -UFU) que viveram ou estiveram no Brasil pode ajudar a compreender essas 
O hino "Isto é Uberlândia" foi trabalhado nas aulas de história, com idéias e experiências do sindicalismo revolucionário que circularam 
alunos de 38 série, com o objetivo de analisar a visão de seus através da imigração. 
compositores - Remi França e Moacir Lopes Carvalho - em O socialismo dos modernos e o socialismo dos antigos 
relação a Uberlândia do final da década de 60, fazendo a relação Expositor(a): Marcos Vinícius Pansardi (UNICAMP) 
passado-presente. O surgimento da República vê aflorar as primeiras tentativas de se 
Através de análises, interpretações e conclusões sobre o hino, os criar um movimento socialista em moldes modernos, segundo o 
alunos conseguiram refletir criticamente sobre as questões sociais modelo da social democracia alemã. Contudo, seu vocabulário ainda 
de sua cidade. este impregnado do socialismo "pré-científico" (Fourier, Proudhon, 
"Civilizados x Selvagens": confronto cultural e violência no "novo Rousseau, etc). É apenas com a derrocada desse primeiro movimento 
mundo" e com o posterior surgimento de um movimento socialista em São 
Expositor(a): Leide Divina Alvarenga Turini (ESEBA-UFU) Paulo, a partir de 1895, que o Brasil assiste ao desembarque das 
A música "índios" de Renato Russo foi trabalhada nas aulas de "modernas idéias socialistas". 
História, com alunos de 6

8 
série, na conclusão de um estudo sobre o A influência dos imigrantes, particularmente italianos, e 

tema "A Chegada do europeu na América a partir do século XV e o principalmente a incorporação da literatura socialista internacional 
confronto com os povos nativos". recoloca nossos socialistas em seu próprio tempo. O objetivo da 
No estudo do tema procurou-se romper com uma visão eurocêntrica comunicação é discutir essa apropriação do vocabulário socialista 
pela qual a História da América é analisada tendo como referencial nesses anos turbulentos do nascimento da República. 
os acontecimentos da História Européia, privilegiando o ponto de Franceses foueristas no Brasil do século XIX 
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Expositor(a): Ivone Cecília D 'ávila Gallo (UNICAMP) 
Em meados do século XIX, grupos distintos de foueristas franceses 
imigraram para o Brasil em busca de realização de uma colônia 
industrial baseada nas idéias socialistas do pensador Charles Fourier. 
A falência do projeto ocasionou a dispersão dos colonos, muitos dos 
quais permaneceram no Brasil, integrando-se de várias formas à 
vida política e econômica do país. Analisar a contribuição legada 
pelos operários franceses socialistas ao posterior movimento operário 
brasileiro, através de idéias como associação e cooperativismo, é 
um dos objetivos da comunicação que pretendo apresentar nesse 
encontro. 

Imaginários da nordestinidade (CC 0004) 
Curral de bárbaros 
Expositor( a): Frederico de. Castro Neves (UFCE) 
Em 1915 o Governo do Ceará resolveu criar uma nova instituição 
para cuidar do problema dos refugiados das secas: o Campo de 
Concentração do Alagadiço, em Fortaleza. Numa área "cercada e 
arborizada", vigiada permanentemente por guardas armados, 8 mil 
retirantes foram confinados durante o período da seca entre maio de 
1915 até inícios de 1916. Esta iniciativa resultou numa mortalidade 
somente comparável à seca de 1877-80, ativando ainda mais o terror 
urbano das epidemias e invasões. Para compreender esta instituição 

Trabalho e trabalhadores do Brasil do século XIX (CC 0003) é preciso refazer o percurso dos conflitos urbanos em Fortaleza no 
Filhos do trabalho: a construção da classe operária no Brasil do período entre 1877 e 1915. Na seca de 1877-80 a cidade foi invadida 
século XIX por uma multidão de 100 mil retirantes famintos, causando um 
Expositor(a): Cláudio Henrique de Moraes Batalha (UNICAMP) profundo impacto sobre a população. Outras secas (1889 e 1900) 
A partir de meados do século XIX no âmbito das associações vêm renovar este impacto sobre a cidade: Invasões de retirantes, 
operárias de auxílios mútuos, tem início um processo de construção epidemias, aumento de criminal idade, atentados à moralidade, etc. 
de uma noção diferenciadora de classe operária. Em fins do século 

. XIX, essa noção de classe está praticamente consolidada e pode ser Ao mesmo tempo, distúrbios políticos se somaram a esta montagem 
sintetizada no termo "filhos do trabalho". Essa noção de classe é de um clima de pânico diante dos "bárbaros" que tudo destroem: em 
fundamental para0 entendimento do movimento operário do início 1912 uma insurreição popular derruba o Presidente do Estado, 
do século XX, que é seu herdeiro direto. Nogueira Accioly, e em 1914 a Sedição de Juazeiro traz os sertanejos 
Esta comunicação, portanto, aponta para um processo de construção irados até as portas da capital. Ao longo desses conflitos, a cidade 
da classe operária, conduzido sobretudo por trabalhadores busca modernizar-se sob· o signo do "aformoseamento"; a 
qualificados (artesãos), que se dá antes do período onde se intensifica remodelação urbana de Fortaleza valoriza a vaidade estética de ruas 
a implantação de indústrias (a década de 1880) e do fim da limpas e bem calçadas, adaptadas à moral rigorosa da província. Os 
escravidão. Evidentemente, isso implica numa revisão das versões equipamentos modernos (bondes, postes de iluminação, fábricas, 
correntes sobre a formação da classe operária no Brasil. praças) _ destruídos em 1912 - simbolizavam o progresso. 
Galegos, negros e caboclos: trabalho e relações étnicas em Belém 
(1880-1890) Nos destinos da fronteiras: a desconstrução da identidade 
Expositor(a): Edilza Fontes (UFPA) nordestina 
Na comunicação pretende-se discutir as relações de trabalho entre Expositor(a): Durval Muniz de Albuquerque Júnior (UFPB) 
etnias no momento do "boom da borracha" em Belém (Pará), no Esta comunicação trata da emergência de um objetivo de saber e de 
período compreendido entre 1880 e 1890. um espaço de poder, a região Nordeste. Discutir através de que 
Discute-se as relações de trabalho a partir das experiências práticas regionalizantes e de que discursos regionalistas se gestou 
estabelecidas entre estrangeiros (imigrantes portugueses) e os no começo do século a idéia de Nordeste. Como os discursos, sejam 
nacionais (os libertos, os escravos e paraenses) que num determinado acadêmicos, sejam artísticos foram dotando este recorte espacial de 
momento histórico disputam o mercado de trabalho urbano, em uma imagem e de um texto, uma visibilidade e uma dizibilidade, 
Belém, no período áureo da borracha. que lhe deram conteúdo e o tomaram uma poderosa arma nas lutas 
Pretende-se analisar a experiência dos trabalhadores privilegiando políticas nacionais. Como estes discursos constituíram esta 
redes de convivências, solidariedades e conflitos. A Análise, embora 
preliminarmente, discute a cultura do trabalho associada a identidade especial, formularam uma idéia de uma cultura regional 
nacionalidade e /ou etnia. diferenciada que foi subjetivada por todos que habitam este espaço. 
Hierarquizar e regulamentar: a organização do mercado de Trata-se de entender como esta região foi sendo reelaborada 
trabalho em Porto Alegre, século XIX permanentemente pelos vários movimentos culturais do país, 
Expositor(a): Beatriz Teixeira Waber (UFSanta Maria) começando pelo regionalismo-tradicionalista até o tropicalismo. 
Através das posturas municipais de Porto Alegre, ao longo do século Uma fonte para a História social do Nordeste: s obra romanesca 
XIX, discute-se a organização do mercado de trabalho pela definição de José Lins Rego 
de uma ordem que devia ser mantida nos limites da honestidade, Expositor(a): Francisco José Alves (UFSE) 
morigeração, disciplina e submissão, tentando assegurar um padrão Esta comunicação situa e caracteriza a Obra romanesca de José Lins 
de comportamento que o trabalhador devia apresentar. Rego (1901-1957). Destaca, em primeiro lugar, a sua filiação aO 
A AssociaçAo Tipográfica Fluminense e a nobilitaçAo do trabalho movimento regionalista liderado por Gilberto Freyre (1900-1987) e 
no século XIX em seguida a natureza documental da sua ficção. Considera, por 
Expositor(a): Artur José Renda Vitorino (UNICAMP) fim, com a sua literatura pode ser usada como fonte para a História 
As primeiras associações de trabalhadores no século XIX, foram as Social do Nordeste no período entre o fim da escravidão (1888) e os 
mutualistas. Em face do caráter dominante da questão do escravismo anos 30. 
no período, que determinou uma separação entre homens livres e O patrimonialismo nosso de cada dia - história e identidade 
escravos, e criou uma divisão profunda no interior do mundo de política em São Bernardo 
trabalho, algumas associações de trabalhadores (as mutualidades) Expositor(a): Antônio Jorge de Siqueira (UFPE) 
excluíram de seus quadros sociais os que não fossem de condição A partir da trama ficcional do romance São Bernardo de Graciliano 
livre. Diante disso, procuraremos mostrar que, se de um lado, os Ramos é possível estabelecer várias leituras. Uma delas é a 
tipógrafos da Corte do Rio de Janeiro estavam estruturados desde persistência dos imaginários axiais do patrimonialismo, nas 
1853 na Associação Tipográfica Fluminense, pela qual construíram representação da cultura brasileira, especialmente nordestina. Paulo 
a sua identidade em tomo da noção de dignificacão pelo trabalho e Honório, o herói do romance, vive o drama da cultura política 
orgulho profissional em meio à ordem escravista; por outro lado, os autoritária e de rapinagem que isola os atores sociais na sua 
tipógrafos participaram ativamente da campanha abolicionista e mundivivência gananciosa de mando autocrático e prepotente. Este 

rocuraram moralizar socialmente o mundo do trabalho. inviabiliza o exercício da política que, na essência, é o 
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reconhecimento do outro a partir da percepção e vivência tanto da originários tanto de intelectuais, como de ONGs ou de associações 
limitação, quanto da grandeza de que cada um de nós é portador. diversas. Na primeira, uma atribuição de significados voluntarista e 

Cristianismo, identidade e alteridade (CC 0005) 
Identidade clerical na reforma tridentina 
Expositor(a): Lana Lage da Gama Lima (UFF) 
O processo de construção de uma identidade clerical crista:, assentou
se, desde os primeiros tempos, em dois eixos: o conhecimento 
doutrinário e a excelência moral, associada à continência sexual. 
Consolidando a reforma gregoriana, o IV concilio de latrão traçou 
definitivamente a linha que demarcaria a identidade do clérigo em 
relação ao leigo, isto é, a obrigatoriedade da observância da castidade. 
O concilio de trento, por sua vez, aprofundou o processo de 
clericalização da igreja católica, reafirmando e colOcando em prática 
os princípios que garantiam a especificidade do estado clerical em 
sua posição privilegiada na hierarquia social e no próprio corpo da 
igreja Analisaremos o conjunto de princípios que sustentaram a 
identidade clerical tridentina num momento em que surgia, dentro 
do próprio cristianismo, um outro modelo de clérigo: o pastor 
protestante. 
A morte como tempo e lugar como outro no imaginário medieval 
Expositor(a): Vânia Leite Fróes (UFF) 
No imaginário medieval a morte ocupou sempre um lugar 
significativo. A grande aspiração e fim da vida dos homens da época 
era a salvação eterna segundo a doutrina escatológica cristã. Na 
ascética do cristianismo medieval a mortificação era procurada como 
meio de salvação já nesta vida. A idade média imaginou com 
pormenores plásticos. o t~mpo e o lugar da morte, acrescentando 
mesmo aos dois lugares já tradicionais - o céu e o inferno - um 
terceiro: o purgatório. No entanto, a dimensão mais fundamental da 
morte era a relação entre identidade e alteridade. O imaginário 
medieval infigurou de maneira específica essa relação. 
Os judeus como lugar de outro na idade média 
Expositor(a): Francisco José Silva Gomes (UFF) 
Os judeus enquanto uma minoria étnica e religiosa na cristandade 
ocidental medieval tomaram-se marginalizados a partir o século 
XI. Como subsistema particular, os judeus construíram a sua 
identidade e possibilitaram a construção da identidade da maioria 
inclusiva, a saber: a cristandade. O estudo da minoria judaica 
permite-nos perceber a relação identidade x alteridade Como um 
fenômeno espetacular. Os judeus foram objeto de várias táticas de 
integração desdt; a conversão persuasiva ou forçada até a segregação 
xenófoba e racista e, por fim, a exclusão, com as expulsões definitivas 
de grande parte da cristandade ocidental. 
O fndio e o renascimento português 
Expositor(a): Ronald José Ramine//i (UFPR) 
Os humanistas portugueses do século XVI pouco se preocuparam 
com os costumes bárbaros dos povos recém descobertos. Nem mesmo 
a nudez e o canibalismo provocaram debates em tomo da viabilidade 
da colonização e da catequese dos ameríndios. Em contraste com as 
inúmeras publicações dedicadas aos povos do oriente, ocorreram 
poucas edições sobre o Brasil durante o primeiro século após o 
descobrimento. Sem um estado constituído nos moldes europeus, os 
índios não suscitaram a mesma atenção dispensada aos orientais e 
suas sociedades, cuja complexidade, riqueza e luxo fascinavam os 
cronistas. Mas ambos ameríndios e orientais serviram de parâmetros 
para que Portugal pensasse a questão da alteridade. 

identitária, apoiada na idéia de que o processo histórico se explica 
por uma seqüência de projetos implementados pelos grupos . 
vencedores (ou perdedores). Nesse nivel, a História adquire peso de' 
autoridade, embora se eliminando de sua perspectiva os conflitos 
que originaram e atravessaram tais "projetos" nacionais. Num 
segundo nível, a formulação de projetos nacionais questiona os 
historiadores ao explicitar os principais temas do presente, 
instaurando os termos necessários para a construção de uma efetiva 
História-problema. 
Projetos de futuro, naçlo e direito 
Expositor(a): Márcia Maria Menendes Motta (UFF) 
Dois temas se destacam na elaboração dos p~ojetos alternativos: o 
primeiro, a questão nacional, pela insistência em reconstituir uma 
identidade acoplando o Estado a uma figura de Nação unitária e 
sem fissuras. Compete aos historiadores explicar os princípios 
conflituais da construção do que se convencionou chamar "identidade 
nacional". A ressurgência de movimentos identitários "fortes", tanto 
de cunho nacionalista quanto de cunho fundamentalista balizaram, 
historicamente, processos de exclusão social e de xenofobia A relação 
entre Estado e Nação (ou Sociedade) deve pois merecer um 
questionamento mais consistente por parte dos historiadores. O 
segundo tema assume relevo pela ausência: o termo cidadania aplica
se de forma indiscriminada, esquecendo-se de suas relações com as 
reivindicações de direitos e conquistas pela sua inscrição no Direito. 
Para explicitar a importância de tal tema, utilizaremos aos 
fundamentos contemporâneos, comparando as reivindicações atuais 
e as soluções alternativas presentes nos projetos de futuro. 
As ONGs - novos agentes históricos? 
Expositor(a): Ricardo Valente Meire//es (UFF) 
As organizações Não Governamentais (ONGs) aparece hoje como 
um dos espaços centrais na formulação de alternativas sócio-politicas. 
Destacam-se como um novo locus de produção de intelectuais e como 
agentes históricos portadores de identidades delimitadas e precisas. 
Exatamente porque se trata de fenômeno recente, não contam ainda 
com uma análise histórica de seu surgimento, suas bases sociais, 
suas formas de sustentação e suas relações internacionais. Essa 
comunicação tem por objetivo expor a formação histórica das ONGs 
no Brasil, suas reivindicações identitárias e seus principais projetos. 
Algumas interrogações balizam nossa reflexão: como repensar a 
relação entre o espaço público e o espaço privado através ~ ONGs? 
Como pensar a prática nacional das ONGs e sua inserção 
tansnacional? 

Construindo objetos: a história na encruzilhada da pós
modernidade (CC 0007) 
Construindo objetos: a história na encruzilhada da pós
modernidade 
Expositor(a): José Roberto Braga Portella (UFPR) 
Expositor(a): Luiz Geraldo Santos da Silva (UFPR) 
A partir de experiências de pesquisas diversas - o modo de vida e 
a cultura profissional de pescadores, canoeiros e marinheiros 
escravos e libertos, entre os séculos XVII e XIX, e práticas de 
suicídio entre descendentés de alemães em meados do século XX -
Procura-se sugerir a criação de um campo teórico-metodológico 
comum como base numa reflexão sobre modos de recortes de 
objetos. Intenciona-se propor que aspectos metodológicos 

A construçlo do futuro no Brasil contemporineo e a História decorrentes da história social podem buscar auxilio em elementos 
(CC 0006) de análise textuais e culturais. Procura-se, em suma, indicar como 
A História como base do futuro: um novo Brasil? a construção daqueles objetos refletem debates contemporâneos, e 
Expositor(a): Virgínia Maria Gomes de Mattos Fontes (UFF) dialoga com linhas mais gerais de processos históricos mais amplos, 
Há uma dupla operação concernindo a História nos principais articuladamente com tradições intelectuais estrangeiras, nacionais 
projetos alternativos elaborados para o Brasil na atualidade, e interdisciplinares. 
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As imagens do poder e o poder das imagens (CC 0008) 
Reflexos e reflexões: as imagens do poder no Rio de Janeiro -
1890/1920 

expectativa internacional, serão tomados como exemplo as 3 mais 
representativas mostra pluri. 

Expositor(a): Marilene Rosa Nogueira da Silva (UFRJ) Representações e construção das identidades (CC 0009) 
Estabelecer conceitos, racionalizar, esquematizar, tentar ler pelos A colônia_sobre duas bandeiras 
códigos da língua a fluidez das imagens. Compreender, entretanto, Expositor(a): Ana Maria da Silva Moura (UFRJ) 
que as palavras e as imagens apesar de representarem linguagens A ação jesuítica na colonização permite-nos perceber a conquista 
diferentes se encontram na qualidade de realidade observáveis, sendo tanto sob a esfera do espiritual como do temporal. A bandeira aparece 
resultados de reflexões e estímulos artificiais. Todas as imagens no discurso cataquético em suas diversas expressões: sermões cartas 
representam um modo de ver que tenta capturar e isolar o tempo. e relatórios. 
No momento destacamos a fotografia como uma das possibilidades Como identidade do dominador e da dominação, esta representação 
de observação das estratégias empregadas pelo poder republicano - emblema e imagem - tllflcionaem planos distintos, mas interativos: 
na construção de seus domínios visíveis, ou invisíveis. As imagens remete os grupos que construíram a preservar e reproduzir a 
aqui discutidas são basicamente produzidas por Augusto Malta, sobre memória/conhecimento/história, vista e sentida no universo dos 
a cidade e sua população. Estas são percebidas com toda a carga signos. Transmiti-la ao outro toma-se estratégia de conquista, ao 
valorativa implícita naquele que controla o olho mecânico - ou seja destruir o valor expressivo de outras possibilidades culturais,. "Quem 
: o fotógrafo. transmite uma imagem submete um inocente". O código no visual 
Imagens e identidades: a cidade oficial x o cinema oficioso/Rio para submeter e ao mesmo tempo marcar a identificação entre os 
de Janeiro 1898-1935 dominadores. 
Expositor(a): Marcelo Pais Tabachi Furtado (UFRJ) O não trabalho e a identidade senhorial- Rio de Janeiro no século 
A cidade remodelada é um grande "Pan6ptico", onde uma de suas XVIII 
janelas é o cinematográfico. Este em sua representação do poder Expositor(a): Carlos Alberto"Medeiros Lima (UFRJ) 
serve como objetivo de uma cidade que se metarfoseava. O écran O monopólio da habilidade perdeu importância na vigência da 
serviria como gigantesca janela para a cidade permitida. As médias escravidão. O estudo do artesanato da cidade do Rio de Janeiro no 
normalizadoras e estetizantes tão sonhadas pela elite são tomadas século XVII comprova este enunciado: primeiramente, isso ocorria 
em nome do discurso higienista de contenção das pestes que porque o escravismo produziu uma sociedade marcada por uma 
assolavam a capital. A Era das Grandes Inaugurações nos divisão do trabalho bastante singela. 
presenteavam as imagens de uma cidade em busca de uma identidade Daí não ter havido uma expectativa elevada pela perícia dos artesãos 
que refletisse a modernidade capitalista. O cinema reproduz as e o controle de difusão da perícia era uma das razões de ser o 
imagens das festas das inaugurações, dando um relato do processo monopólio corporativo. Em segundo lugar, o fato de escravos serem 
de exclusão daqueles considerados uma memória que assim como a jogados na produção artesanal, como propriedade de artesãos, criava 
velha cidade deveria desaparecer. um monopólio do produto da atividade artesanal, sem necessidade 
Traços, permanências e identidades: o muralismo de Diego de monopólio de habilidade artesanal - a produção dos escravos 
Rivera pertencia aos seus senhores, e os cativos, por definição, não 
Expositor(a): Carlos Arimatheia de Moura Alvarenga (UFRJ) ameaçariam seus próprios senhores com sua concorrência. 
Duas linhas orientam as preocupações deste trabalho: a primeira Nos labirintos da burocracia a identidade do poder -Rio de 
destaca a permanência em constante reinvenção de traços da cultura Janeiro 1890/1920 
indígena mexicana que marcam uma trajetória que vai do período Expositor(a): Marilene Rosa Nogueira da Silva (UFRJ) 
pré-corteseano a contemporaneidade. Estes aparecem em momento O labirinto é recuperado com alegoria na representação de outro 
de excelência na constituição de elementos iconográficos elaborados mito em processo de construção - o mito da modernidade. No discurso 
por Rivera (ptesentes tanto na obra mura)ista como na pintura de crítico da modernidade burguesa, a cidade é um labirinto nas 
cavalete). A segunda está relacionada com a idéia de constituição possibilidades que o seu anonimato propicia, no perder-se constante 
de uma nova nacionalidade como redefinição do espaço ocupado do seu traçado e principalmente na sua relação com o poder. O Rio 
pelo "índio". A pintura mural confere à massa anônima da população de Janeiro, por suas características de centro político e cultural, 
indígena o direito de ser protagonista da arte de seu país. Revive o apresentava-se no período analisado, como espaço privilegiado para 
orgulho pelo grandioso passado asteca, ao mesmo tempo que promove o projeto de reordenação do país em busca do que se considerava 
uma aproximação entre a população e a obra de arte (uma vez que modernidade. Na cidade lentamente construindo vai se construindo 
os espaços ocupados pelo mural é de domínio público). Nesse aspecto um mundo de leis e decretos que daria contorno ao labirinto projetado 
a pintura muralista atua como agente aproximador do Estado à pela burocracia republicana na definição de sua identidade como 
Naç~ ~a 
A arte contemporânea: identidade e afirmação internacional Arcaismo e modernidade na representação do homem do campo: 
Expositor(a): Cyriaco Lopes (UFRJ) Maranhão 1920/1940 
A arte contemporânea brasileira é o produto de um longo ajuste de Expositor(a): Lílian da Fonseca Maranhão (UFRJ) 
produção local em relação a produção artísticas dos países ricos. O discurso liberal dos látifundiários necessitados de mão-de-obra 
Essa sintonização tem sofrido desde o seu início, a angústia de uma numerosa e trabalhando em ritmo intenso, traduz a negação da 
aparente contradição entre dois pólos, aos quais se deve prestar vida autenticamente camponesa, cadenciada pela natureza. As leis 
contas. Por um lado a conformação de um povo - que se está republicanas foram refutadas pelo campesinato, habitualmente 
inventando a si próprio - a um modelo de produção cultural chamado guiado por costumes pautados na legislação colonial, que garantia 
Arte, que só existe, com as significações sociais com que a a posse produtiva da terra. O equilíbrio relativo entre as duas formas 
entendemos, na cultura ocidental. Por outro lado, a necessidade de de produção rural do Maranhão foi rompido a partir dos anos 1930, 
traduzir as vivências únicas desse povo em algo suficientemente quando essas leis passaram a impedir a autonomia do campesinato, 
original de modo a impor-se nas histórias da arte linear que fala da até então mantida pela disponibilidade de terras para lavoura, caça, 
produção de alguns poucos países da Europa, e mais recentemente, pesca e coleta, frequentemente autorizadas em grandes 
nos Estados Unidos. Como indícios de uma atual mudança na propriedades. 
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Intelectuais, Estado e Poder no Bra~1 do Rculo XX (CC (010) Jornais di'rios e ~oóstruçlo de identidades 
Sindicato agricola na Primeira República: embate intelectual e ExposJtm(Il): Marialva Carla, Barbosa (UFF) 
polissemia de uma naçAo Mostrar o discUJ'S() preferencial criado pelos jornais diários mais 
ExposltOr(Il): Sônia Regina Mendonça (UFF) importantes do Rio de Janeiro no primeiros vinte anos deste século 
Discutir as principais representaçOes vigentes no contexto da - Jornal do Brasil, Jornal do Commercio, Gazeta de Noticias, O 
Primeira República no que se refere ao Sindicato Agrirola. Este é Pafz e Correio ~a Manhlo - como via indispensável para o exercicio 

linha eral tema da 0caçlo o OI °ará dO do poder na sociedade canoca. 
em 8 o comunl que pnvI ega a ISputa Através de conceOtos °ficad Id _II~ 

tre 
o telectuai° de· .~ dO o d fi o d o I uni os, mo avam llau apenas uma nova 

en 10 S extr8Çau IStlOta na e mçlo o ronceatoo faceurbanaparaacidade sedinientandotodaum °deol o modul 
A ênfl orá bate ad fi o o da o . ' a I ogla ar, 

asereC81 noem trav o entre pro SSIOD81S agronomia como também dissimulavam o conflito ° Pelo discurso esses 
formad~ pela Escola Superior de Agricultura do Rio de Janeiro e periódicos criavam uma auto-identidade que define ~bém a 
bacharéiS, porta-vozes da grande burguesiacafeeira, com a vitória tipologia do discurso que veiculavamo 
dos primeiros na imposiçlo de uma fala legitima, uma vez Discurso e construçlo da insdncia jurfdica no Brasil Império 
aparelhados esses agentes no Ministério da Agricultura, Indústria e ExptJsitOr(Il): Théo Lobarinhas PiFleiro (UFF) 
Comércio. A apreenslo do discurso jurldico, como fenêmeno social, nlo se 
Dirigentes dos jornais di'rios: relaçks significativas com o poder esgota no estudo da norma legal, sendo necessário entender-se a 
Exposltor(Il): Marialva Carlos Barbosa (UFF) existência de uma instAnciajuódica, dotada de dinâmica e discursos 
Procurando impor uma vislo de mundo como dominante na próprios, muitas vezes incompreensiveis para os nIo detentores desse 
sociedade carioca, 'Os jornais diários moldaram um discurso código. 
caracteristico. Aliado a isso, os dirigentes dessas publicações A construçlo dessa instAnciajurldica no Brasil Império correspondeu 
estabeleceram estreitas relações coin a sociedade polftica de forma a a uma luta que transformou, no âmbito criminal, a revoluçlo em 
aumentar o seu efetivo poder. Assim, através do discurso e de relações rebelilo e, no administrativo, a unidade enquanto categoria principal, 
de natureza social, esses dirigentes alegaram a sua área de influência, o que significou o abandono dos principios liberais que formalmente 
participando de um embate intelectual, poUtico e simbólico, que instrufram a independência. 
criou condiçOes indispensáveis até mesmo para a formaçlo de um Es~ práticas sim~licas ronstruiram a identidade das classes 
público consumidor desse tipo de publicaçloo ~omlDantes a partar da redefiniçlo de direitos, identificado à 
ISEB e USP: a deBcia como insdneia legitimadora do Estado hberdadepessoal. 
ExposltOr(Il): Álvaro Luiz Freixo (UFF) SPHAN: discurso e construçAo de identidade 
Pretendemos enfocar os embates travados entre duas agências ExptJsltOr(Il): Maria Regina Ribeiro Chuva (lPHAN) 
públicas: o ISEB e a FFLCH da USP - nos anos SO e 60 em tomo Um estudo do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artfstico 
n~ apenas da codificaçlo de um c~rpus de saberes ~ práticas Nacionoal), no perlodo de s~ implantaçlo no Estado Novo, através 
clentificos, mas também pelo rontrole de recursos materiais e da anáhse de dISCursos e práticas que resultaram na seleçlo e protcçlo 
simbólicos capazes de viabilizar, para seus detentores, um projeto de determinados bens culturais. Essas práticas materializaram uma 
cientffico-polftico. Se, por um lado, as "condições ótimas" para o dada his~ória e identidades nacionais, através do tombamento, 
desenvolvimento da ciência, implicavam à existência de recursos monop6ho dessa agência pública. Esse foi um perfodo de imposiçlo 
~ni~, financeiros e humanos, por outro elas configuram de um ~e ';""a ~ala, ~ue as consolidou dentro ~o órglo e definiu o próprio 
determlOado modelo de estadoo hmlte discursiVo desse campo, construmdo um critério de verdade. 
O estudo pressupõe que a oposiçlo canônica entre objetivismo e 
subjetivismo exclui das interpretações o lugar de onde falam os 
intelectuais, bem como os esquemas de percepçlo e apreciaçlo da 
realidade social que estio na origem das suas práticas. 
Com idéias e atitudes: um intelectual orglnico na ACRJ 
ExpositOr(Il): Maria Bernadete Oliveira de Carvalho (UFF) 
Partindo da teoria gramsciana de intelectual orgânico, examino o 
discurso do presidente da Associaçlo Comercial do Rio de Janeiro 
Rui Gomes de Almeida, que durante as décadas de SO e 6Ô 
representou oficialmente seus pares, dando voz às demandas da 
ftaçIo da classe que representava, face à sociedade civil e ao Estado. 
Empresário de vulto, com grande espaço na midia e nos "cfrculos 
de poder", forjou para si e para a associaçlo classista que presidiu 
uma imagem combatistae decidida, frente a um Estado em crescmte 
hipertrofia. Analiso a sintonia entre representantes e repreSentados, 
suas idéias é atitudes dentro e fora das instancias. decisórias da 
associaçlo e elo Estado que faz crescer seu controle sobre a sociedade 
ampliando os '!SPaços entre seus próprios aparelhos para a resoluç'; 
de ronflitos. É a tentativa de abafar, no Estado, os conflitos da 
sociedade civil. 

Hist6ria e identidade: Naçlo e Estado no Brasil (CC 0012) 
A Independência e o lugar da naçlo no imaginArio da eUte polftica 
brasileira 
ExpOSltOr(Il): Rodrigo Patto Sá Motta (UFOP) 
A proposta do trabalho é analisar a construçlo do imaginário polftico 
nacional num perfodo crucial: a independência. No momento da 
ruptura com Portugal, abriu-se a necessidade de elaborar um novo 
arranjo polftico, o qual passava também pela constituiçlo de um 
imaginário nacional. 
Nesse sentido, nossa atençlo se centrará principalmente nas elites 
condutoras do processo de independência, atores privilegiados no 
cenário polftico. Analisaremos as discussões e os embates travados 
em tomo da temática nacional, que encerrava definições polfticas 
fundamentais para o funcionamento do Estado brasileiro. 
Estado e identidade nacional na "Primeira República" 
ExpOSltOr(Il): Adriano S. Lopes da Gama Cerqueira (UFOP) 
O objetivo deste trabalho é discutir as formulações acerca do papel 
do Estado no Brasil, no perfodo da "Primeira República", efetuadas 
por eminentes pensadores do perfodo, como Alberto Torres, Oliveira 
Vianna, Francisco Campos, bem como os expoentes do chamado 

Discurso, Poder e construçlo de identidades (CC (011) "positivismo ilustrado". Através do exame das principais bases 
Discurso Cooperativista na primeira metade do século XX teóricas desenvolvidas por esses pensadores, pretende-se investigar 
ExposlttJr(II): Sdnia Regina Mendonça (UFF) o modelo institucional do Estado brasileiro assim formulando, 
A represen~ oficial da cooperativa rural no Brasil, a partir da notadamente no aspecto que tange as relações entre a estrutura 
lIláhse do diSCurso produzidos pelos agentes técnicos ligados ao institucional e um idealizado perfil da identidade nacional operado 
Ministério da Agricultura e DAC, demonstrando: pelos mesmos. 
10) seu caráter de posiçlo vitoriosa no seio do campo de debates; Identidade nacional e historiografia brasileira no Rculo XIX 
20) seu papel na definiçlo do lugar a ser ocupado pelo produtor ExptIslttJr(Il): Joilo Pinto Furtado (UFOP) 
rural na hierarquia social do campo; Análise de uma das vertentes da historiografia brasileira no século 
30) o caráter ideológiro dessa prática que se legitima identificando a XIX, de caráter marcadamente conservador, e que, apesar de um 
cooperativa à elevaçlo do nivel de vida do pequeno produtor. forte viés regio~alista, contribuiu p~ o processo ~ consolidaçlo 

de uma determinada con de Identidade nacional ° O estudo 
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procura investigar as relações entre historiografia e memória a partir mesmo tempo próximo e diferente de suas matrizes, e que se 
do exame da constituição de um processo de mediação entre elas constituía nua identidade religiosa dos homens de cor na sociedade 
pela práxis social. escravista. 

Movimentos de esquerda e identidade dos trabalhadores (CC 
0013) 
Trabalhismo: a construçllo "ambfgua" de uma identidade 
Expositor(a): Francisco Carlos Palomanes Martinho (UFRJ) 
A construção do trabalhismo encerra uma ambigüidade instigante 
para a reflexão sobre a experiência sindical brasileira. De um lado, 
ele é fruto de uma articulação pelo alto, tendente à manipulação e 
ao controle. Por outro, ele é uma opção dos trabalhadores que se 
apropriam do discurso oficial dando-lhe novo significado. 
Por dentro desta contraditória ambigüidade formou-se o movimento 
do tipo reformista que foi, durante longo período, predominante da 
conduta da classe trabalhadora brasileira 
O PT: da expressllo organizada dos trabalhadores ia polftica de 
alianças 
Expositor(a): Ivan Antônio de Almeida (UFOP) 
Marcado como expressão organizada do movimento social e sindical 
o PT surge como algo novo e original dentro da tradição partidária 
de esquerda. Uma década e meia sucessivas eleições moldaram o 
partido à ordem institucional e, cada vez mais, aparecem semelhanças 
com a experiência da sócio-democracia européia e, com elas, o 
questionamento da relação entre partido político e identidade da 
classe trabalhadora 
Partido e formaçllo de classe: a militAneia comunista e a 
identidade dos trabalhadores (1945/1964) 
Expositor(a): Marco Aurélio Santana (UFOP) 
A conjuntura 1945/1964 serve como um importante centro de anâlise 
da relação estabelecida entre os comunistas e o movimento dos 
trabalhadores. Talvez como era em uma outra a influência comunista 
junto à classe operária, que se deu de forma ampla, permita-nos 
refletir sobre os limites e as possibilidades abertas com a prática 
politica comunista, os mecanismos por ela utilizados para direcionar 
a ação dos trabalhadores, bem como os impasses e resistências 
causados pelas alianças politicas, pelos trabalhadores e pela própria 
militância comunista que, muitas vezes, recusou as orientações de 
sua direção partidária. 

Henrique Assumano Mina do Brasil: um estudo de identidade 
religiosa 
Expositor(a): Mariza de Carvalho Soares (UFF) 
Esta comunicação parte da anâlise de um processo judicial por mim 
localizado no Arquivo nacional que relata, no ano de 1927, a prisão 
em flagrante de um homem acusado de exercício ilegal da medicina 
(Art. 158 do código penal). O referido artigo, juntamente com o 
artigo 157 (falso espiritismo e cartomancia), eram frequentemente 
usados à época para a perseguição das casas de candomblé na cidade 
do Rio de Janeiro. A partir desta anâlise pretendo colocar questões 
sobre os conceitos de sincretismo e identidade, tentando refletir sobre 
os mecanismos de identidade religiosas de um grupo de negro na 
cidade do Rio de Janeiro, nos anos 20. 
Santos negros e negro devotos: a irmandade de Santo Elesbllo e 
Santa Efigênia na cidade do Rio de Janeiro (1840-1888) 
Expositor(a): Anderson José Machado de Oliveira (UFF) 
O processo de evangelização do elemento negro, desde o período 
colonial, teve como um de seus efeitos a criação de inúmeras 
irmandades controladas pelos "homens de cor" e que deram um 
toque especial à religiosidade brasileira. 
A irmandade era a única instituição legal onde era permitida a 
associação de negros. Neste sentido, negros, cativos ou não, se 
empenharam como o maior zelo em fundar e manter os templos de 
suas irmandades rivalizando muitas vezes com as instituições 
mantidas pelos brancos. 
Entretanto, restam algumas perguntas. Até que ponto essas 
instituições foram apenas conformações ao sistema escravista? Até 
que ponto elas podem ser vistas somente como concessões ao homem 
negro? 
O objetivo desta comunicação se constrói a partir dessas perguntas. 
Procurarei refletir através do estudo da Irmandade de Santo Elesbão 
e Santa Efigênia, como as irmandades negras, até certo ponto, 
permitiram a esses segmentos uma leitura autônoma da religião e 
da sociedade, contribuindo ao mesmo tempo para a formação de 
uma identidade cultural que se colocava em contradição com a 
própria lógica de uma sociedade escravista. 

Religiosidade e identidade negra na cidade do Rio de Janeiro A imprensa e a formaçllo de identidades polfticas (CC 0015) 
(CC 0014) Crise e sucessllo 1954-1955: papel da imprensa na formação de 
Sincretismo e identidade: uma discussão uma identidade polftica 
Expositor(a): Francisco José Silva Gomes (UFF) Expositor(a): Alzira Alves de Abreu (CPDOC/FGV) 
Esta comunicação apresentará a discussão de algumas questões Um estudo do comportamento dos jornais de maior circulação no 
relacionadas com os conceitos de sincretismo e identidade. Os dois Rio de Janeiro e São Paulo, para o período de julho/agosto de 1954 
conceitos serão, por sua vez, repensados dentró de uma perspectiva e outubro/novembro de 1955, permite conhecer os momentos 
diferente, qual seja a da (História Cultural) e da noção de significativos de mudanças no pensamento politico brasileiro e o 
"apropriação" como vem sendo apresentados por Roger Chartier. papel que a imprensa desempenhou na cobertura e na condução das 
Com esta discussão pretendo dar uma introdução mais teórica à crises políticas. A imprensa revela ao mesmo tempo as 
apresentação das outras três comunicações que integram esta transformações que se operam no regime democrático-liberal, como 
perspectiva e que são partes de pesquisas mais amplas em fase de introduz novas formas de pensar, ou seja, ela é parte integrante de 
elaboração. todo o processo político. 
Funerais sincréticos: prliticas fúnebres na sociedade escravista Na cobertura e na condução da crise de 1954, ela construiu junto 
Expositor(a): Claudia Rodrigues (UFF) com os outros atores politicos uma saída legal para a situação politica 
Este texto trata da anâlise dos costumes fúnebres adotados por negros, existente mas a partir da carta-testamento ela passou a ser um dos 
no Rio de janeiro, nos séculos XVIII e XIX. Buscarei uma artífices da solução extra-legal, fora da constituição, isso já em 1955, 
compreensão dos elementos constitutivos de tais costumes que o que levará aos desdobramentos e chegará até 1964. 
configuravam, para eles, uma rede de significados religiosos, Eleições 89/94: flagrantes da elaboração de uma identidade de 
vinculados aos sistemas de crenças africano e católico. elite através da imprensa 
Tratar da religiosidade dos negros implica falar de SINCRETISMO. Expositor(a): Fernando Lattman Weltman (CPDOC/FGV) 
Este texto pretende fugir das anâlises tradicionais acerca do tema, As anâlises do processo eleitoral de 1994 dirigiram-se no sentido de 
onde o sincretismo religioso é associado a dois tipos de sua comparação com o de 1989. Continuidades nas esferas das 
comportamentos do negro. O primeiro, significando uma introjeção alianças eleitorais, das distribuições sociais do voto, das polarizações 
"a-crítica" dos valores senhorias/dominantes; o segundo, implicando ideológicas e das temáticas predominantes do discurso da mídia 
na elaboração de estratégias dissimulatórias frente à Igreja Católica, parecem se verificar, induzindo à elaboração de hipóteses sobre 
que lhes permitissem manter, às escondidas, seus cultos de origem. possíveis tendências históricas em ação. 
O caminho que proponho é o que vê no sincretismo uma prática que O papel estratégico dos meios de imprensa na conformação de uma 
implicaria na apropriação, de forma consciente e autônoma, de identidade contemporânea de elite brasileira será aqui explorado 
elementos da reli iosidade africana e católic roduzindo al o ao em suas condicionantes históricas e socioló icas ais e em 
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suas implicações para a evoluçlo de nossa cultura polftica e para os 
equilfbrios de poder no pais. 
A imprensa alternativa e a constru~o de identidade de grupo e 
minorias poIfticas no Brasil durante as década.s de 70 e 80 
Expositor(a): Maria Paula Nascimento Ar~o (UFRJ) 
A imprensa alternativa teve importante papel na construção da 
identidade de grupos e minorias poUticas no Brasil durante os anos 
70 e 80. Não só como veiculos de expressA0 destes grupos mas 
essencialmente como o éspaço de formulação de concepções 
alternativas referentes aos valores, visões de mundo e à própria 
poHtica. Estas concepções pautavam-se em umanoçlo de identidade 
construida a partir de uma experiência especifica de opressão e 
exclusão social: uma identidade marcada pela diferença. Ao longo 
da década de 80 estes elementos se transformaram e a ênfase na 
diferença é substituida pela busca da integraçlo no processo poHtico 
e social mais geral. A análise da imprensa feminista dos anos 70 e 
80 é um bom exemplo de como a imprensa alternativa pode ser 
utilizada como fonte para a história das mentalidades e para a história 
das idéias polfticas. 

o papel do bistoriador nos novos cenários de trabalbo: o caso da 
Embratel (CC 0016) 
Implantar, expandir, operar: a Embratel comouemplo de estudo 
de bistória empresarial 
Expositor(a): Newton Augusto Cardoso de Oliveira (EMBRATEL) 
Será uma exposiçlo de uma pesquisa em andamento sobre a tngetória 
de uma empresa estatal de ponta e suas conjunturas no contexto da 
história do Brasil contemporâneo, privilegiando as relações entre 
gerentes e subordinados, e o papel da informação como valor, a 
parir de uma perspectiva critica. 
Projeto Memória: resgate da história das telecomunicaç6es no 
Brasil 
Expositor(a): Rosângela de Oliveira Dias (EMBRATEL) 
Em 1844 o telégrafo foi inventado, e já em 1852 foi instalado em 
nosso pais. Desde então o sistema de comunicações vem se 
ampliando. integrando as principais regiões do pais e tomando-se 
elemento de fundamental importância para integraçlo nacional e 
controle do território. A EMBRATEL, empresa criada em 1965 e 
integrante do sistema TELEBRÁSbusca, através do Projeto Memória 
resgatar a história da instalaçlo e do desenvolvimento das 
telecomunicações no pais, COIIl especial destaque para a história da 
própria empresa. 
Temas como: a missão da EMBRATEL, as dificuldades iniciais para 
a instalação das redes de telecomunicações. o desenvolvimento dos 
serviços oferecidos estilo sendo pesquisados através de documentos 
da própria empn:sa e periódicos. 
Acreditarrios que o Projeto Memória fornecerá subsidios para o 
aprofundamento da questlo das empresas estatais no Brasil. além 
de registrar o clescnvolvimentodas telecomunicações em territõrio 
nacional. Esta comunicaçllo visa relatar como a pesquisa esta se 
desenvolvendo e qual a importAncia da história das telecomunicações 
no momento atual. 
História e telemáticL Um novo paradigma bistoriogrifico para 
o terceiro mnfnio? 
ExposItor(lI}: MtlI'a!lo Carlos Gantas (EMBRATEL) 
A comunicaçlo tem como objetivo, em primeiro lugar. apresentar 
uma leitura preliminar das conseqoencias gerais do impacto 
tecnológico da chamada "terceira revoluçlo indtmrial" no universo 
cotidiano do historiador (enfatizando seu mundo do trabalho e suas 
relações tanto interpcssoeis como institucionais), visando formular 
um diagnóstico da situaçlo c, posteriormente, uma prospectiva dos 
efeitos a curto prazo da iJTupçIo do modo informacional de produçlo, 
no contexto da disciplina historiográfica. Finalmente, serão 
analisados o conceito de telemática como elemento chave para a 
configuraçlo de um novo paradigma técnico-cientifico, suas 
implicações diretas no campo da historiografia, assim como seus 
possiveis desdobramentos e sua articulação prética como o maior 
desafio atual para o trabalho do historiador. 
Projeto reforço e suplemeBta~o de seguBdo ... au 

" : Luiz Fernando Mello (1 'MBRATEL 

A comunicaçlo tem como objetivo apresentar e caracterizar à 
comunidade acadêmica os lineamentos fundamentais· e as 
potencialidades contidas no chamado projeto "Reforço e 
suplementaçlo de segundo grau", iniciativa idealizada e coordenada 
pelo Departamento de Desenvolvimentos de Recursos Humanos da 
EMBRATEL. Este projeto foi criado originalmente com o objetivo 
de oferecer aos empregados com um nivel de segundo grau a 
possibilidade de acrescentar a sua formação profissional conteúdos 
curriculares de excelência e que, ao mesmo tempo, reforcem e 
suplementem os conhecimentos com informações de caráter técnico
econômico e cultural. DO ponto de vista do Departamento de RH da 
EMBRATEL esse projeto é essencialmente formador da cidadania e 
dado que a EMBRATEL é empresa pública e que conteúdos 
curriculares estão sendo desenvolvidos em regime de mutirão com 
diversas universidades, escolas e centros profissionalizantes, uma 
vez validados estarão disponiveis tanto para os próprios empregados 
como para a sociedade em geral através de instituições como SENAl, 
Secretarias de Estado de Educaçlo, entre outras. Em resumo, a 
proposta busca a implementação de um novo conceito de educaçlo: 
o da Escola Virtual, onde os conteúdos curriculares poderão ser 
acessados de modo remoto. 

Escravos e senhores de escravos das cidades do Salvador e do 
Recife (séculos XVIU-XIX) (CC 0017) 
O pequeno proprietário de escravo: Salvador; 1850-1888 
Expositor(a): Carlos Zacarias FigueirÔQ de Seno Júnior (UFBA) 
A comunicação pretende abordar o pequeno proprietário de escravo 
na cidade do Salvador, na segunda metade do século XIX, em meio 
às crises econômicas e sociais, estabelecendo com seus pares, os 
escravos, relações de propriedade singulares, o que nos leva a 
questionar a pertinência de se observar tais relações sob um ponto 
de vista de que se concebe enquanto uma clàssica relaçlo senhor! 
escravo. 
Organizaçlo do trabalho escravo urbano em Pernambuco 
Expositor(lI}: Cláudia Viana Torres (UFPE) 
No Pernambuco do final do séc. XVIII existiam organizações 
promovidas pela Irmandade de N. S. do Rosário do bairro de S. 
Antônio, no Recife, onde os escravos de ganho se organizavam de 
acordo com suas profissões e elegiam um Uder - a quem chamavam 
de "govemador". Esses "governadores" recebiam patentes, assinadas 
pelo Governador da Capitania, como forma de reconhecimento da 
organizaçlo. 
A pesquisa procura analisar a importância dessas organizações no 
cotidiano dos escravos, mesmo tendo como pano de fundo o fato de 
que elas eram estratégias de controle social adotadas pelas 
autoridades pernambucanas e levadas a cabo pela Irmandade de N. 
S. do Rosário. 
A Irmandade de N. S. do Rosário dos Pretos pelo Pelourinbo 
Ex:po.itor(a): Sara Oliveira Farias (UFBA) 
Nesse estudo reconstituiremos a história da Ordem da Terceira de 
N. S.· do. Rosário. dos Pretos do Pelourinho, ex-irmandade, no séc. 
XIX. O estudo de seus compromissos (espécie de estatuto que ditava 
as normas e estabelecia os direitos e deveres dos associados) nos 
fornece preciosas informações para a compreenslo da vida social 
dos negros (escravos e libertos), bem como as disputas e conflitos 
entre os grupos étnicos. Perccbe-se, pQrtaJlto, as teias ·de relações 
polfticas, sociais, econômiCas e culturais que se desenvolveram entre 
os membros da irmandade. Como também, a relação desta com a 
sociedade. 
"No escuro, todos OS latos do pardos" - O Recife escravista como 
cidade esconderijo (1840-1850) 
Expositor(a): Wellington Barbosa da Silva (UFPE) 
No Brasil escravagista, o ambiente urbano propiciava uma maior 
flexibilidade e autonomia de movimentos para aqueles que estavam 
presos nas teias do cativeiro. O Recife dos anos quarenta do século 
passado nlo constituia uma exceçlo à regra. Sendo assim, esta 
comunicaçlo busca mostrar como o velho burgo duartino do periodo 
em tela, oferecia um contexto favorável para o tecimento de variadas 
estratégias de sobrevivencia por parte daqueles escravos que, 
diferentemente dos uilombol nlo buscavam com as suas fu 
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otn rompimento total com a sociedade escravista. 

Identidade do brasil: visOts do popular, da tradiçlo, do moderno 
(CC 0018) 
Identidade e cultura: o Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro 
nosanosSO 
Exposltor(a): Mauricio B. A. Parada (pUC-Rl) 
Os anos SOexercem uma forte influência sobre o imaginário social 
brasileiro como exemplo vitorioso de modernidade. O Museu da 
Arte Moderna do Rio de Janeiro é uma das muitas representações 
sobre o moderno que surgem na Capital da República e em sua 
direçlo convergiram expectativas que mobilizaram uma parcela 
significativa da elite carioca desse período. A fundaçlo do MAM 
pode ser apreendida, portanto, como um discurso sobre a construçlo 
de uma comunidade capaz de superar o atraso cultural, teatralizando 
para todo aquele que nele ingressa a experiência de viver numa 
sociedade cosmopolita, estetizada e profundamente marcada pelas 
tradições de civHidade do mundo ocidental. Ao criar par si uma 
identidade moderna esse grupo de banqueiros, capitaes de indústria, 
donos de jornais, burocratas e intelectuais pretendeu reunir um 
capital cultural e simbólico cujos ganhos se realizaram na medida 
em que se tornaram capazes de interferir no processo de 
modernização, transformando-se consequentemente, em um 
interlocutor legitimo, reconhecido, tanto pelo Estado como por outros 
setores da sociedade, como integrado ao esforço do desenvolvimento. 
Ao mesmo tempo, como instituiçlo do campo artistico, o MAM 
contribuiu para a construçlo de uma tradiçlo de arte moderna, uma 
vez que, o modernismo que ele pretende registrar como memória 
está relacionado ao abstracionismo, produção artistica que só 
aparecerá no Rio de Janeiro na sua forma mais acabada após o 
surgimento do próprio museu. Assim sendo, esse estudo procura 
investigar a construçlo da identidade social de um determinado grupo 
destacando seus desdobramentos politicos e simbólicos e como esses 
elementos inventam tradições e constroem a realidade: 
Nossa Senhora Aparecida: tradiçlo e identidade na primeira 
república brasileira 
Exposltor(a): Juliana Beatriz Almeida de Souza (UFF) 
Em 1930, Nossa Senhora da Conceiçlo Aparecida foi proclamada a 
padroeira o Brasil. A decislo coincidia com todo um cenário de 
busca da conciliaçlo das forças sociais e da tentativa por parte do 
Estado de encontrar sfrnbolos que representassem uma nova ntlção 
que se queria construir. Essa comunicaçlo, a partir da noçlo de que 
os simbolismos sIo elementos poderosos de projeções de interesses 
e aspirações, plasmando visões de mundo e modelando 
comportamentos, se propõe a refletir sobre a proclamaçlo da Virgem 
Aparecida como uma proposta católica de forjar um simbolo para a 
identidade nacional brasileira. A elite eclesiástica, através da 
invenç40 dessa tradiçlo, parece ter encontrado uma forma de intervir 
culturalmente na sociedade. O conceito de tradiçlo, pensado aqui 
como possuidor de uma dimenslo organizacional e outra simbólica, 

sobre manifestações culturais populares na cidade do Rio de Janeiro. 
Os ranchos, os blocos, os cordões, enfim, associações culturais 
populares relacionadas ao samba e ao carnaval ganharam neste 
momento um tratamento ao mesmo tempo includente e idealizado 
por estes intelectuais. Assim, pretendo nessa comunicaçlo refletir 
sobre a tentativa de apropriaçlo por esses homens destas praticas 
culturais, bem como analisar considerações a respeito de um dos 
tipicos espações populares onde tais práticas se manifestavam 
cotidianamente, a saber: a favela. 

Tênues limites: prAticas mjgicas, médicas e curativas no Brasil 
do Rculo XIX (CC 0019) 
Pniticas de cura no Rio de Janeiro imperial 
Expositor(a): Gabriela dos Reis Sampaio (UNICAMP) 
Para se compreender as diversas manifestações de cura presente no 
Rio de Janeiro Imperial é preciso buscar a relaçlio entre a medicina 
cientifica oficial e as demais medicinas, alternativas a ela, existente 
naquela conjuntura. Faz-se necessário um estudo da atuaçIo dos 
médicos higienistas, e do significado da ~rangente categoria do 
"charlatlo": Esse termo incluia todo e qualquer agente ligado a cura 
que fosse diferente dos próprios médicos - desde curandeiros e 
espiritas até homeopatas e parteiras. 
As concepçks médicas na Santa Casa de Miseric6rdia de Porto 
Alegre 
Expositor(a): Beatriz Teixeira Weber (UFSanla MarialRS) 
O trabalho discute as diferentes concepções de medicina que eram 
praticadas na principal instituiçlo hospitalar do Rio Grande do Sul 
na segunda metade do século XIX, a Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre, considerando que nlo havia limites precisos entre 
saberes considerados "cientificos" e populares quando se atuava na 
prática curativa. 
O marad e estetosc6pio: imbricaçGes médicas e curativas na 
Amazônia do Rculo XIX 
Exposltor(a): AÍdrim Moura de Figueiredo (UFPA) 
A comunicaçlo pretende discutir as múltiplas imbriCBções médicas 
e curativas existentes em Belém do Pará nos fins do século passado, 
ou de como médicos formados em faculdades utilizavam-se de 
"remédios da terra", mesmo a despeito dos discursos "cientificistas" 
que eles mesmos apregoavam nos anúncios de suas especialidades 
nos jornais da época, do mesmo modo comjapés e curandeiros faziam 
uso de remédios vendidos em farmácias e boticas, associadas as rezas 
e cantorias xamanisticas próprias dos seus rituais de cura. 
Além disso, objetivamos refletir como diversos segmentos da 
populaçlo urbana se utilizava desses "serviços", apoiando-se ao 
mesmo tempo eQl propostas terapêuticas que pareciam, pelo menos 
à primeira vista opostas em se tratando de práticas curativas. 

nlo se opõe diametralmente ao de moderno, mas sim se constitui de Monarquia e República: dimensões da mudança (CC 0020) 
pluralidade e movimento. A criaçao do mito da Senhorll de Aparecida Festas religiosas no Rio de Janeiro: perspectivas de controle e 
estende suas raizes, por um lado na tradiçlo católica mariana e por tolerAneia do Rculo XIX 
outro, no mito da democracia racial brasileira, estando em Expositor(a): Martha.Abreu (UFF) 
conformidade com a proposta modernista de valorizaçlo das tradições Através da discusslo sobre a realizaçlo de "batuques de pretos" e 
brasileiras. sobre a decadência da festa religiosa mais popular da cidade do Rio 
A cultura popular e OI modernistas no Rio de Janeiro dos anos de Janeiro, a festa do Divino Espirito Santo, procurarei analisar as 
lO: tradiçlo, identidade e apropriaçlo ambigUidades das estratégias de controle e tolerAncia exercidas tanto 
Exposltor(a): Sérgio B. A. Perdigão (UFF) por autoridades municipais como representantes do pensamento 
No inicio da década de 20 um esforço de identificaçlo do que seria católico reformador, sobre as comemorações religiosas populares. 
o "verdadeiro caráter nacional" mostrava-se vigoroso: tratava-se do QuestGes em tomo da medicalizaçlo e da loucura 
movimento modernista cujo ponto alto passou a ser conhecido como Expositor(a): Magali Engel (UFF) 
a Semana da Arte Moderna, já no ano de í 922. Tal movimento Através da reconstituiçlo e a análise da trajetória percorrida pelos 
tinha como emblema central a valorizaçao da cultura popular, a médicos e psiquiatras brasileiros durante o século XIX e principios 
pura manifcstaçllo do que no Brasil havia de mais verdadeiramente do xx, bem como das discussões que tiveram lugar na Câmara dos 
brasileiro, segundo seus participantes. Dentre eles encontravam-se Deputados, Senado e imprensa do Rio de Janeiro, pretendo 
Nóbre da Cunha e Di Cavalcanti que concentravam sua atençlo aprofundar a relaçlio entre o advento da República e os rumos das 
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poUticas em relação à doença mental no Brasil. 
Identidade e perseguiçlo religiosa: quermesse e batuques na 
eidade do Rio de Janeiro 
ExposltOr(II): Mariza de Carvalho Soares (UFF) 
Estudo das relaçOes entre as comunidades religiosas e o Estado e 
das formas de aceitaçlolperseguição dos festejos religiosos de acordo 
com a identidade dos" grupos. 
A análise dos festejos católicos dos batuques deverá partir da 
legislaçlo federal e municipal, assim como do código de posturas e 
de documentaçlo variada a eles referida. 
Mies solteiras, filbas modernas e a poUtica de liberdade e 
virgindade no Rio de Janeiro 1900-1~40 
ExposltOr(II): Sueann Caulfield (Untversity 01 Michigan) 
A leitura de 170 processos de critnes sexuais sobre o perfodo permite 
discutir como os conceitos de virgindade e honra eram definidos e 
manipulados por homens e mulheres na cidade do Rio de Janeiro. 
Muito longe de representarem uma tradiçlo begemônica e sem 
mudança de tempo os processos mostram desacordos fundamentais 
em tomo da definiçlo de famfliahonesta, dos requisitos necessários 
para que uma mulher merecesse proteçlo e dos parâmetros para 
definição de liberdade e honra. 

" cidade, como também pela constituiçlo de um pacto polftico que 
visava assegurar a autonomia polftica e administrativa da capital da 
República. A partir do estabelecimento das bases do Partido 
Autonomista no Distrito Federal, podemos perceber com clareza a 
tassitura de uma larga estrutura de apoio das forças polfticas do 
Distrito Federal ao projeto autonomista referendado na Ãssembléia 
Nacional Constituinte e consubstanciado pela eleição do corpo " 
legislativo municipal em 1934. Assegurado por essa expressiva base 
politica, Pedro Ernesto aprofundaria as diretrizes ideológicas de seu 
mandato e do perfil PADF, pondo-se em nftido desacordo com as 
linhas - mestras do governo federal, fazendo surgir uma vez mais o 
espectro da intervençlo federal sobre o espaço polftico da cidade. O 
objetivo deste trabalho é, através do acompanhamento da atuaçlo 
das bancadas federal e municipal do corpo legislativo carioca, 
perceber os principais vetores do debate politico do período e 
estabelecer um painel que apresente alguns elementos da cultura 
polftica carioca, balizada pelos eixos da autonomia e da intervençlo 
federal. 

ISC: a formaçio da brasilidade (CC 0022) 
ltajaf vai l guerra 
ExpOSltOr(II): Luiz Felipe FalclJo (UDESCIUN/VAU) 

O Rio de Janeiro sob fogo cruzado: intervençlo, autonomia e Algumas familias de imigrantes alemães e seus descendentes 
cultura polftica (CC 0021) conseguiram, desde a segunda metade do século passado, integrar-
A estraUgia do desmonte: Campos Sales e a polftica carioca se as elites luso-brasileiras jâ ali estabelecidas, utilizando-se para 
ExposltOr(II): Américo Oscar Guichard Freire (UFRJ) isso de comportamentos de identificaçlo com o novo pais onde 
Este trabalho examinará a intervençlo promovida pelo presidente sobressafram as atitudes diante dos conflitos mundiais que opuseram 
Campos Sales na vida politica carioca durante a sua gestlo. Foi no a Alemanha e seus aliados contra coligações de paises que acabaram 
contexto da consecução da "politica dos governadores" que Sales incluindo também o Brasil. Como conseqüência, ao inverso de outras 
promoveu um verdadeiro desmonte na politica carioca. A cidade cidades relacionadas com a imigração alemã (como Blumenau e 
do Rio de Janeiro era dominada até entlo por um esquema politico Joinville), Itajai projetou com sucesso lideranças polfticas que 
de fortes relaçOes com o PRF de Francisco Glicério. A base desse apresentaram e seguem apresentando a cidade como exemplo bem 
esquema era um grupo de corte rural denominado pela imprensa de sucedido de integração. 
trilngulo. Este grupo, através do controle eleitoral de áreas rurais Formaçlo olig'rquica em Santa Catarina 
da cidade, obtinha vitórias expressivas e tomara-se o çentro de ExpOSitor(II): Cristiane Manique Barreto (UFRS) 
gravidade da polftica carioca. Para Sales, o caminho mais curto para A formaçlo de uma elite oligârquica a partir do vale do Rio ltajai, 
afastar os grupos dissidentes gliceristas cariocas foi quebrar o em Santa Catarina, ao longo da República Velha, assumiu 
inexpugnâvel triAngulo. Através da cooptaçlo e da imposição do caracteristicas" peculiares tendo em vista sua origem (descendentes 
nome do outsiderBarata Ribeiro para o Senado, Sales atingiu seu de imigrantes alemles), seus procedimentos (associação, inclusive 
intento e transformou o resumo polftico local. matrimonial, com farnflias Iuso.brasileiras), seus conflitos (inclusive 
A estrat~a da ameaça:. intervençlo federal no goveno Carlos com outros grupos de imigrantes que nlo aceitavam esta integraçlo), 
Lacerda e, sobretudo, seu sucesso econômico e polftico que ultrapassou as 
ExposltOr(II): Marli da Silva Mota (FGV) fronteiras municipais e mesmo, em alguns momentos, as próprias 
Este trabalho tem por objetivo mais amplo discutir a Intervençlo fronteiras estaduais, alcançando importAncia nacional. 
Federal do RiQ de Janeiro, na medida em que julgamos seresta um Caça e tiro: uma viagem ao soeial 
dos componentes da memória poUtica da ex-capital, e, como tal, Exposltor(II): Ângela Cristina Argôlo da Silva (UN/VALE) 
elemento fundamental da sua identidade polftica. O governo Carlos A construçlo de uma sociedade teuta em ItJüai organizada para o 
Lacerda no Estado da Guanabara (1960-1965) foi tomado como divertimento (1895 e 1920). Schuetzen Verein- Sociedade dos 
objeto por duas 1V&s principais. Em primeiro lugar, porque este Atiradores - que tem sua fundação em 28 de abril de 1895, 
foi o momento em que a ex-capital se transformou em estado da majoritariamente porel~tos de origem teuta, radicados na cidade, 
federaçlo indicando assim que a questlo" da intervençlo federal pertencentes a algumas das mais ilustres e tradicionais familias 
deveria tomar novos contornos. Mas; principalmente, porque a locais. 
intervençlo federal no novo estado foi entlo usada como uma Constroem uma sociedade que busca como principal finalidade a 
estratégia polftica pelos dois lados. Pelo governo fedcral- Jango eorganizaçlo esportiva e recreativa no final do séc. XIX. Quando de 
Castelo Branco -, para ameaçar o "turbulento" governador, e por sua fundaçlo, as principais atividades eram a prâtica de Tiro ao 
Lacerda que aproveitou essa "ameaça" como combustfvel de sua Alvo, Bollo e os Bailes programados pela diretoria. 
campanha para a presidencia em 1965. Analisar a importAncia do Clube na construção de um espaço para o 
Umites da utopia: autORomia e intervençAo na cidade do Rio de lazer e a diverslo da sociedade local, percebendo o significado da 
Jaaeiro DOIanOl30 tradiçlo teuta no cotidiano dos membros desta sociedade. 
ExpoJItor(tI}: Carlo& Eduardo Barbosa Sarmento (UFRJ) Uma experifncia dOI soIteirol na conltroçAo da ale" p6blica 
A administraçIo do interventor federal Pedro Ernesto Baptista na polfdca 
primeira metade da ~a de 30 foi marcada pelo eSforço de Exposltor(lI): Marlene de F6veri (UFSC) 
restruturação dos serviços p6blicos da municipalidade, Este 6 um estudo que pretende perceber a construçlo das elites em 
principalmente no que tange aos sistemas de saúde e educaçlo da ltajai (SC), nas d~ de trinta a cinqoenta, na perspectiva das 

4 O ASSOCIAçl0 NACIONAL DE õíST6RIA - ANPUH, Recife, 231128 de juIIuJ de 1995 



Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
sociabilidades. Como pano de fundo, temos a f~nnação de um "clube da inculcação de maneiras de ver, sentir e conservar a realidade 
de solteiros" que, com o fato de criar um espaço próprio para colonial foi pouco pesquisado. Nessa situação de contato, observado 
diversões, (ré) inventam um clube privado, onde códigos e condutas sob o prisma da cultura, notamos que muitos aspectos do caráter 
são importantes para distinções e afrrmação da identidade social, ao individual e coletivo dos indígenas: negação assimilação simulação 
mesmo tempo em que os prepara para exercerem papéis relevantes e deformação da cultura colonizadora constituem modalidades 
na esfera pública politica nesta cidade. diversas de resistir que iam além dos confrontos bélicos. Pesquisando 
Dentro das relações que se praticavam no interior deste clube, o Ceará colonial a partir da exegese de cartas jesuíticas, cartas régias, 
percebe-se um cuidado no sentido de assegurar poder politico e. provisões e patentes de governadores e capitães-mores, identificamos 
econômico, polarizado contratos nupciais e preservando familias e alguns momentos e espaços onde a resistência indígena se 
nomes no círculo da elite local. manifestarâ de natureza nem sempre violenta. 

História e identidade dos fndios no Brasil (CC 0023) História Oral: experiências institucionais de pesquisas no Rio 
SPI, positivismo e militarizaçio do indigenismo oficial brasileiro de Janeiro (CC 0024) 
Expositor(a): Edinaldo Beze"a de Freitas (UNIR) Memória do cativeiro e identidade étnica 
O serviço de proteção aos índios foi criado em 1910 como instituição Expositor( a): Hebe Maria Mattos de Castro (UFF) 
oficial de aplicação da política indigenista brasileira. Como órgão Esta comunicação visa apresentar alguns resultados do Projeto 
republicano atualizou os pendores do regime que abolirâ o sistema Memória do Cativeiro e Identidade Étnica (1888-1940), desenvolvido 
de padroado, secularizado a atividade "civilizadora" dos índios e no Laboratório de História Oral e Iconografià do Departamento de 
combatendo a catequese religiosa. Com forte influência positivista História da UFF,parcialmeóte financiado pela Fundação Ford através 
o Serviço destinava-se em termos doutrinârios a desenvolver a do concurso de dotações do Centro de Estudos Afro-Asiáticos. O 
"proteção fraternal" aos indígenas considerados em estâgio projeto busca viabilizar pesquisas individuais que se baseiem na 
"Fetichista". Era a ordem para a integração do índio ao Progresso. produção de depoimentos orais, permitindo a organização, no 
A instituição apresentou forte caráter militarizante, bastando recordar LABHOI, de um acervo sobre o tema proposto. Testando as 
a figura de Rondon, seu idealizador e presidente, típico militar possibilidades de uma segunda leitura, a partir do acervo assim 
positivista da época, além do grande número de fardados que constituído, venho desenvolvendo uma reflexão sobre as relações 
ocuparam os cargos mais importantes de um organograma entre memória e cativeiro e identidade étnica no Brasil pós
nitidamente de quartel. emancipação. O primeiro ponto que se problematiza nesta abordagem 
As implicações dessa politica militarizante irão atuar sobre o destino é a própria possibilidade de produção de tais entrevistas sob este 
do indigenismo no pais e sobrevivem aos nossos dias. eixo principal, procurando dar dimensão histórica à construção da 
Os tndios e a colonizaçio recente em RondÔnia identidade negra dos depoentes. Neste esforço, não apenas os 
Expositor(a): Lilian Maria Moser (UFPE) entrevistados e sua identidade étnica, mas também o pesquisador e 
O Estado de Rondônia estâ inserido num espaço geográfico suas questões, bem como a forma pela qual interagiam, são pontos 
denominado Amazônia, que se tomará o "palco" de conquistas desde essenciais para a análise. 
o século passado e intensificando-se recentemente com o seu Histórias de vida e história institucional: a produçio de uma 
povoamento a partir da colonização. fonte histórica 
Rondônia, por suas características intrínsecas: ârea federal, terras Expositor(a): Marli Silva da Mota (CPDOC/FGV) 
disponíveis e ligação Centro-Sul, foi selecionada pelo estado para Este trabalho tem por objetivo apresentar a experiência do Programa 
concretizar sua estratégia de ocupação, tomando-se assim o espaço de Histórià Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
de ação direta do Estado, que interviu num processo dirigido e Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas, 
controlado de apropriação e utilização, representando o cenário mais na coleta e no tratamento de entrevistas de histórias de vida, com 
expressivo de colonização no âmbito nacional. personalidades destacadas da burocracia técnica do Estado. Através 
No final do século passado até a década de 20, com a exploração da de convênios com a Petrobrás, a Eletrobrás, o Banco Central, e o 
borracha, a construção da estrada de ferro madeira-márQtore e a BNDES, pÔde o CPDOC reunir um considerável acervo de 
instalação e a instalação das linhas telegráficas por Rondon, a depoimentos que se constituí numa fonte muito rica para o debate 
migração foi intensa e seus efeitos fizeram-se sentir sobre as sobre os rumos da política eCODÔmica brasileira nos últimos cinqOenta 
populações indígenas, com lutas e mortes, bem como destruição de anos, permitindo acompanhar ~ montagem de uma nova arquitetura 
suas memórias e suas próprias identidades. do aparelho estatal, por meio da criação de novos órgãos políticos e 
"Confundidos com a massa da populaçio": a expropriaçio das do crescimento de seu potencial de regulação e intervenção na vida 
terras indfgenas no Nordeste no século XIX econômica do pais. 
Expositor(a): Edson Hely Silva (UFPE) A História Oral na construçio da histórias de doenças - Mem~ria 
Nos relatos oficiais e outros discursos na documentação do século da tuberculose no Brasil 
XIX, é comum encontrarmos nas referências aos grupos indígenas Expositor(a): Dilene Raimundo do Nascimento (FIOCRUZ) 
habitantes no Nordeste, expressões de negação da identidade desses Esta comunicação tem por objetivo apresentar alguns dos resultados 
grupos. Tais afirmações sistematicamente utilizadas, serviram como do projeto Memória da Tuberculose no Brasil, desenvolvido na Casa 
justificativa para "medição" e "demarcação" em lotes individuais de Oswaldo CruzlFiocruz. Os depoimentos orais de tisiólogos, cuja 
das terras indígenas em âreas de conflitos, o que significava a atuação profissional se inicia na década 1920 e se estende até os 
legitimação de tradicionais invasores e a extinção de antigos dias de hoje, reconstroem vivências que nos colocam frente à história 
aldeamentos. da tuberculose no Brasil. Os depoentes ao expressarem suas próprias 
Confrontos "invisiveis": cultura e resistência indfgena no CearA versões sobre o fato, não vivificam essa história, como permite-nos 
Colonial (1603-1759) identificar e informações que a documentação escrita já existente 
Expositor(a): Paulo Sérgio Ba"os (UFPEi nílo revelara. 
A historiografia tradicionalmente privilegiou o aspecto belicoso e • 
deletério do contato entre europeus e ameríndios com a essência da As sociabilidades intelectuais no Rio de Janeiro dos séc. XIX e 
resistência ao colonialismo. O comportamento dos indígenas diante XX (CC 0025) 
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As sociabilidades intelectuais no Rio de Janeiro do sic. XIX e Resumindo: o paper trabalha com a percepção de anarquistas e 
XX comunistas em relação a sua ação no movimento dos trabalhadores 
Expositor(a): Tânia Maria Tavares Bessone (UERJ) e na sociedade brasileira. 
No Rio de Janeiro na transição do século XIX para o XX muitas Luiz Carlos Prestes: da narrativa do mito l glorificaçlo do herói 
bibliotecas particulares tornaram-senúcleos de conviviabilidade que Expositor(a): Jorge Luiz Ferreira (UFF) 
carreavam os interesses de profissionais liberais, homens de letras e O objetivo, neste trabalho, é resgatar as imagens e as representações 
bibliófilos. Algumas foram preservadas e doadas as instituições elaboradas por militantes, dirigentes e meios de comunicação 
públicas que as mantiveram integras. Outras, no entanto, apesar de comunistas que elevar:am Luiz Carlos Prestes à condição de herói 
serem conhecidas apenas através de noticias indiretas, cartas ou milico. A epopéia da coluna militar, sob seu comando, detonou o 
documentos judiciais definem as preferências de leituras destes processo que elevaria Prestes à categoria de Homem Providencial, 
grupos de sociabilidade do periodo. seu Chefe, de Guia, de Salvador. O movimento de heroificação de 
Oralidade e leitura: nota sobre uma audiência iletrada prestes, talhado por ele mesmo nos sertões, foi apropriado pelo PCB, 
Expositor(a): Nelson Schapochnik (UNESP-FRANCA) particularmente após 1945, e amplificando várias vezes a partir de 
Se é verdade, que a palavra "leitura" remete para um conjunto de uma leitura revolucionária e comunista. Tudo aquilo que se dizia 
práticas difusas, o estudo dessas práticas na sociedade carioca do acerca de Prestes pode ser definido como um mito, COmO um evento 
século dezenove impõe a necessidade de atentarmos para um exemplar. As eloqüentes descrições de seus feitos entre seus 
segmento que se inseria em uma situação comunicacional que se admiradores, além das biografias impressas em livros, panfletos e 
caracterizava pela predominância de uma cultura notadamente jornais, narravam como e por gue uma realidade veio à existência. 
auditiva em meio a uma prática sócio cultural que se formalizava Se nas sociedades antigas os personagens miticos eram os entes 
através da escrita. Esta comunicaçào pretende resgatar os "todo- sobrenaturais, em nosso caso, trata-se das ações exemplares na vida 
ouvidos", isto é, aqueles que embora alijados da experiência da de um personagem não menos mitico: Luiz Carlos Prestes. 
leitura, mas não do prazer suscitado pelas narrativas textualizadas O movimento trotsldsta brasileiro nos anos 30 
que circulavam no Rio de Janeiro, constitufram-se numa parcela Expositor(a): Ricardo Figueiredo de Castro (UFF) 
significativa, na maioria das vezes anÔnima, de uma audiência O movimento trotskistas surgiu no Brasil sobretudo a partir da critica 
rarefeita. que alguns militantes faziam à polftica de alianças e sindical do 
A cultura dos saraus do Rio de Janeiro PCB e foi viabilizada graças ao debate realizado por um grupo de 
Expositor(a): Paulo Krauss de Mendonça (UFF) militantes intelectuais pecebistas em torno da correspondência que 
Trata-se de caracterizar os saraus como ponto de encontro de sujeitos Mário Pedrosa enviava da Alemanha. Este grupo viria a formar a 
históricos e lugar de circulação' de informações e idéias. seção brasileira da Oposição da Esquerda que, liderada por Leon 
Pretende-se com isso discutir a sociabilidade mundana no Rio de Trotsky,opunha-se à poUtica do Comintern. A Oposiçao de Esquerda 
Janeiro do inicio do século XX. O estudo de caso proposto é o salão brasileira pretendia reformar o PCB embora fosse perseguida 
de Coelho Neto, figura de destaque do universo intelectual da época. politicamente pelo partido. Ainda assim, conseguiram certa inserção 
A sociedade Felipe d'Oliveira e os intelectuais cariocas dos anos orgânica na "grande polftica", como a organização da Frente Única 
30 Antifascista em 1933-34. Em 1934, seguindo resolução da Oposição 
Expositor(a): Ângela Maria de Castro Gomes (UFF) de Esquerda internacional que convocou uma IV internacional, 
O Rio de Janeiro torna-se, durante os anos que Var:gas controla o deixam de se collsiderar oposição do PCB e partem para organização 
poder, uma cidade de referência inequfvoca para todo o pais, até de partido próprio. Em 1935, o trotskismo brasileiro divide seu tempo 
mesmo porque toda a vida intelectual sofrerá o impacto da criação entre fugir da: repressão do EstadoNovo e tentar organizar-se em 
do Ministério da Educaçao e Saúde. E, nesse periodo, organizam-se partido. 
várias instituições cientificas e artfsticas, entre elas a Sociedade O socialismo democritico 
Felipe d'Oliveira que reunirá intelectuais expressivos de todo o pais Expositor(a): Carlos Augusto AMor (UFF) 
e publicará uma revista - A Lanterna Verde - durante cerca de uma Nossa comunicação tem Por objetivo contribuir para a análise do 
década. processo de (ré)construção de uma proposta e de uma identidade 
Esta comunicaçao pretende destacar o papel destas sociedades e especifica no campo da esquerda no Brasil (pós 30): o socialismo 
periódicos que, ao longo dos anos 30 e 40, marcaram os projetos democrático. Situado em meio caminho entre a proposta Iiberal-
intelectuais da capital federal. ... democrática e a proposta comunista, o socialismo democrático 

Esquerdas no Brasil: propOstas e identidades: 1920,,1935 (CC 
0026) 
Primeiras disputas: anarquistas e comunistas. 1920-1935 
Expositor(a): Helena Isabel Mueller (UFF) 
A disputa entre anarquistas e comunistas é histórica, ou seja, desde 
as primeiras manifestações socialistas organizadas que tem lugar 
na 1. Internacional. No Brasil dos finais do século passado até a 
década de 20, os anarquistas mantêm sua hegemonia no movimento 
e na cultura da classe trabalhadora. A partir de 1992 passa a ·se 

procurou sempre articular uma defesa intransigente das liberdades 
poUticas e civis com a perspectiva da socialização dos meios de 
produção. É exatamente essa articulação - Socialismo e democracia, 
socialismo e liberdade -. que confere. especificidades ao projeto 
socialista democrático, assim como lhe confere relevância e 
atualidade, sobretudo após a desagregação da URSS. Os Anais da 
Assembléia Constituinte de 1946 constituirão nossa principal fonte, 
a partir da qual será possivel analisar a especificidade do socialismo 
democrático na conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial. 

defrontar com seu inimigo histórico com a fundação do Partido Identidade e normatizaçlo nos espaços urbanos e nacionais (CC 
ComUnista, por eles denominados maximalistas e mais tarde sempre 0027) 
referidos como bolcheyiques. Entre eles se estabelece um confronto, Identidade e normatizaçlo no espaço urbano 
uma tentativa de diálogo impossivel, que é manifesto desde os Expositor(a): Elizabeth Cancel/i (UNB) 
primeiros momentos e se intensifica em periodos eleitorais, como Parto do estudo de processos criminais no inicio do século onde são 
27-28, quando se torna explicito um dos motivos fundamentais da buscadas, fundamentalmente, atitudes sociais que se traduzem em 
disputa: a participação ou não na politica institucional, a percepção identidades. 
de politica como sendo ou não necessariamente vinculada ao poder. Por isso, o ponto a ser analisado não se restringe à criminalidade e 
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à repressão, mas ao crime inserido no contexto de padrão expressavam as contradições existentes na situação. 
normatizador e definidor de identidades sociais no espaço urbano Cabeza de Vaca - confronto de identidades 
brasileiro. A análise dos símbolos sugestivos, que desvendam a Expositor(a): Maria Luisa Luz Távora (UFRJ) 
realidade social do início do século xx, passam a apresentar, neste Alvar Nuflez Cabeza de Vaca foi um dos quatro sobreviventes da 
estudo, um inventário ético da sociedade. expedição de Panfilo de Narváez que, em 1527, partiu de Sanlucar 
Juventude e marginalizaçlo: a identidade das crianças e em direção à Flórida. Fracassada a expedição, retomou à Espanha 
adolescentes configurada nos dispositivos da justiça - Brasilia - após dez anos de peregrinação pelo território da América do Norte. 
1960-1990 Cruzou com mais três sobreviventes os atuais estados do Texas, Novo 
Expositor(a): Rosana Uehôa Botêlho (UNB) México e Arizona. 
Esta pesquisa tem como tema os mecanismos disciplinares dajustiça Esta sua extraordinária aventura de provações, perigo e escravidão, 
de menores, acionados de 1960 a 1990, no Distrito Federal. narrada em 1537 e 1540 em "naufrágios", tomou-o um dos mitos 
Numa perspectiva historiográfica, interessa acompanhar como foi da conquista do sudoeste dos Estados Unidos. 
sendo configurada a imagem do menor submetido à justiça, a partir Retomou à América, em direção ao Sul, atraído pelas notícias das 
dos diagnósticos dos especialistas encarregados de fundamentar os riquezas do Peru. Cabeza de Vaca conseguiu do Imperador Carlos 
pareceres do Juiz de menores. A identidade do menor traçada pelos V a nomeação como segundo Adiantado do Rio da Prata, para onde 
especialistas visando à normalização de comportamentos partiu em 1540. Esta segunda experiência encontra-se relatada em 
"desviantes" é o,ponto central a ser enfocado, considerando ainda "COMENTÁRIOS" escritos por Pedro Hemández, secretário de 
as transformações ocorridas nos atos tidos como ilícitos e nas Cabeza de vaca, sendo publicado em 1555, em Sevilha. 
referências entre o proibido e o permitido. NAUFRÁGIOS E COMENTÁRIOS, integram-se às crônicas e 
Juventude e marginalizaçlo: a questio do gênero na formaçio relatos do séc. XVI, por sus agudeza'de observação e detalhamento 
da identidade de "menores infratores" em Brasflia - 1960-1990 preciso dos fatos. 
Expositor(a): Eleonora Zieari Costa de Brito (UNB) Permitem, enquanto tal, o estudo do confronto de identidades vivido 
Esta pesquisa tem como preocupação investigar em que medidas as por Cabeza de Vaca. 
relações de gênero interferem na construção de diferentes estatutos Em NAUFRÁGIOS, tem-se o relato da experiência de uma realidade 
de marginalização atribuídos à menina e ao menino infrator, em sócio-cultural diversa da sua com a qual se precisou, por 
Brasília no perfodo de 1960 a 1990. sobrevivência, identificar-se. 
Estudos tem demonstrado que a normatização de papéis atribuídos Em COMENTÁRIOS, apresenta o relato.de sua administração, no 
a cada sexo tem levado à definição de padrões de' normalidade! Rio Prata, quando lançou as bases de uma política indigenista voltada 
anormalidade que variam de uma sociedade para outra. para a pacificação das tribos e o repúdio à escravidão dos nativos, 
Investigamos se, na constituição da marginalidade infanto-juvenil fatos que se excluem da identidade conquistadora espanhola. 
pelo discurso normatizador da justiça de "menores", as relações de Com base em fragmentos desses relatos, buscaremos, em nossa 
gênero tem um papel determinado e, em caso positivo, quais comunicação, analisar a questão vivenciada por Cabeza de Vaca 
transformações poderiam ter ocorrido nesse discurso no período quanto ao confronto de identidades. 
analisado. Garcilaso de La Vega: a vivência do conflito de identidade de 
Comnnista: a identidade do outro sob o olhar de órgio de um Inca 
segurança (Bruil- 1946-1950) Expositor(a): Laudieéia de Souza Pinto (UFRJ) 
Expositor(a): Débora Bithiah de Azevedo (Câmara dos Deputados) Reflexão e análise do texto "Comentários Reales", de Garcilaso de 
No Brasil, durante o governo Dutra, o discurso oficial elegeu o La Vega, publicado em Lisboa, em 1609: onde se apresentam os 
comunismo como um inimigo especial. Uma série de atos, como a Incas, suas formas de vida, seus costumes e os acontecimentos 
cassaçIo do registro do PCB, o fechamento de órgãos de imprensa históricos que marcaram suas vidas. 
do partido, a perseguição aos considerados comunistas, podem ser A importância deste relato e o que o determinou como opção de 
vistos como anunciadores de um determinado padrão de conduta análise, se faz porque Garcilaso de La Vega em descendente do povo 
política Estes pretendiam afirmar uma noção de marginalidade a Inca, pela linha materna e, de um nobre espanhol pela linha paterna. 
partir da associação entre comunismo e desordem. O comunista seria A infância e a adolescência passou, o Autor, com seus parentes 
o outro. algo que não faria parte da nacionalidade. o infiltrado. o "Incas", e depois, já adulto, foilevadoparaaEspanha, onde assimilou 
principal agente da desordem, um símbolo de todo comportamento a religião católica e os valores europeus. 
poUtico desviante. Essa imagem uniformizadora permitia legitimar Neste fato coloca-se a sua originalidade e interesse. As diferentes 
o combate aos comportamentos que não se adequassem a esse modelo possibilidades de um choque cultural entre os valores incaicos e 
oficial. Esta pesquisa trabalhou com a atividade de órgãos de espanhóis (ou europeus) se colocam abertamente no texto, que vão 
segurança, vendo-os como uma instância que, na intervenção da recusa à aceitação da representação do "inca". 
cotidiana, sancionava certas normas e padrões de comportamento A luta interna entre o "inca" que ainda existia nele e o "europeu" 
que pretendia fossem do âmbito geral. por formação intelectual e religiosa,' aparece nesta obra, servindo de 

base para entender melhor a dominação ideológica e religiosa 
Ideatidadelcoaflitolresislencia: uma questAo na crônica do séc. empreendida, inicialmente. pela invasão espanhola e consolidada 
XVI - América Espanhola (CC 0028) na COlonização. 
Bartolomeu de Las Casas: identidade religiosa e um projeto Suas duas formas poderosas de representação social e de identidade 
colonial - inca e européia - que marcam cada parágrafo escrito no texto. 
Expositor(a): Venusia Cardoso Neiva (UFRJ) O desafio é identificá-los. 
Busca-se entender a postura crítica daquele cronista. fazendo A contribuiçio da crônica do século XVI para a questio de 
confrontar sua identidade social religiosa em frente às questões identidade social na América Espanhola. 
colocadas pelo desafio da invasão espanhola na América e que Expositor(a): Philomena Gebran (UFRJ) 
resultaria numa visão de política colonial que não vingou. Analisa- É inegável que a primeira construção histórica realizada sobre a 
se em parte os motivos e empecilhos que levaram ao fracasso de sua América Espanhola foi aquela escrita pelos cronistas espanhóis que 
proposta, assim como os interesses colocados em jogo que chegaram. juntamente com os primeiros invasores europeus. Isso 
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não podemos negar. No entanto, podemos analisar elou criticar até 
que ponto a crônica do século XVI, impregnada de valores e conceitos 
europeizantes, conseguiu colocar, de fonna clara e inequívoca, a 
questão da identidade das sociedades aqui encontradas. 
Neste sentido, é que ao mesmo tempo que as crônicas do século XVI 
constituem uma fonte primária importante para a análise da invasão 
e colonização espanhola, elas também, devem ser vistas como "fonte 
oral" de histórias transmitidas pelos infonnantes nativos aos 
cronistas. 
Outro fator a considerar é analisar até que ponto, ao chegar em um 
mundo tão diferente do seu universo, o espanhol ao escrever as 
crônicas não mesclou a infonnação do "real" encontrado com seu 
imaginário. 
Assim sendo, é importante considerar, com muito cuidado, o cronista 
e a crônica a serem analisados, sua própria identidade e a identidade 
social que encontraram e/ou o que os espanhóis pretendem construir. 
Pois não podemos esquecer que faziam parte, também, da invasão e 
colonização espanhola e eram espectadores da própria.fonnação 
social colonial do Peru do século XVI. 

Cultura Popular e construçio da identidade nacional (CC (029) 
Reflexões sobre a tnjetória da pesquisa 
Expositor(a): Rachei Soihet (UFF) 
O carnaval carioca de 1890 a 1920 como espaço privilegiado da 
atuação e da resistência dos segmentos populares, assim como de 
interpretação entre a cultura Popular e a dominante foi objeto da la 
fase da pesquisa. Constatamos que os populares através dessa 
manifestação cultural garantem sua identidade e coesão; além de 
ocupar espaço da cidade que se lhes pretendia restringir durante a 
Primeira República. Esta cultura tem nas escOlas de samba o seu 
ponto mais alto, quando passa a simbolizar a identidade nacional. 
As Escolas sintetizaram manifestações de origem portuguesa e 
negras, mais recuadas no tempo, as quais estamos buscando focalizar, 
visando decodificar os seus diferentes significados e examinando as 
imagens construi das sobre essas manifestações por outros segmentos 
como viajantes, intelectuais, etc. 
Escola de samba cQmo sfmbolo da identidade nacional 
Expositor(a): Mônica Thereza de Oliveira Monteiro (UFF) 

Rugendas, etc. Essa construção não se deu somente pelos seus ldIIIos, 
depoimentos escritos, mas também através de seus pincéis.. Tais 
imagens preservam-se até hoje em livros e cartOes quando se aponbl 
o passado escravista no Brasil. 
A iconografia é um instrumento privilegiado para a análise do oU..
do viajante acerca do negro e de sua cultura. A partir de um csIDdo 
iconológico é possível encontrar as manifestações negras nan!ICIIIIR 
perceptíveis pelos relatos, buscando, em contrapartida, a visIo do 
estrangeiro sobre o negro. 

Identidade indfgena e representações europBu (CC 0038) 
O ubá indfgena nos relatos de Botero e Ou "arrie 
Expositor(a): Ronaldo Vainfas (UFF) 
O italiano Giovani Botero e o ftancês Pierre Ou Janic, ambosjcsuilas,. 
descreveram uma seita indígena difundida no Brasil nos anos IS80: 
a Santidade Jaguaripe. Jamais estiveram na colônia portuguesa, .... 
descreveram, com certo detalhe, apresentando como um .dbdico 
sabá tropical. A presente comunicaçlo examinari os dois rdIms, 
quase idêntico e inspirado na mésma fonte. Buscando ~ 180 

dos caminhos por meio dos quais os descobrimentos amc:ricaIos 
alimentaram a demonologia européia. 
Mulheres canibais na iconognfia europãa 
Expositor(a): Ronald Raminelli (UF Paraná) 
Diversas gravuras e pinturas dos séculos XVI e xvn deram dcsIaquc 
ao papel da mulher indigena nos rituais antropofágieos dos 
tupinambá. A presente comunicação cotejario regisaro icoIqpifico 
e o escrito acerca da antropofagia indigena, refletindo sobre a 
projeção de estereótipos da feitiçaria européia nas culturas 
amerindias. 
Theodor de Bry e a imagem do fndio no Rc. XVI 
Expositor(a): Thereza Baumann (Museu NadEM:. B. kIa) 
A presente comunicação examinará as imagens do fndio na 
iconografia de T. de Bry, um dos principais gravadoR:s do s6cuIo 
XVI, responsável pela ilustraçlo e edição de diversos livros e blllldos 
sobre os descobrimentos americanos. Será dada enfase .. nc:xos 
entre o olhar europeu e a cultura indigena registrada no texto escrito 
na fonte iconográfica. 

A escola de samba constitui-se numa demonstração da resistência Escravidio e liberdade: pesquisas integradas na U.naWd.de 
popular, frente a um longo processo de estigmatização. Através desta Federal Flumin .. nse (CC 0031) 
comunicação pretendemos mostrar as fonnas· de solidariedade De como rr ~l., seu senhor: os escravos e as açaa de liIJa'd8de 
desenvolvidas pelos populares presentes na trajetória desta no Brasl. oitocentista 
manifestação. O fenômeno de sua ascensão é fruto da conjugação de Expositor(a): Hebe Maria Mattos de Castro (UFF) 
interesses. De um lado, esses segmentos dispostos a garantir um O Arquivo Nacional guarda 'em seu acervo, relativo 1\ Corte de 
espaço reconhecido a suas práticas carnavalescas e de outro do Estado Apelação do Rio de Janeiro, mais de 400 ações de liberdade j ....... 
após 1930, disposto a estabelecer uma articulação entre elites e durante o século XIX. Na maioria delas, escravos pruc:essavan 
populares, valorizando sua cultura como base da nação que pretende aqueles que se diziam seus legitimos senhores, visando aItcnr la 

construir. O exame de sua estrutura de 1930 a 1945 será ,gualmente justiça sua condição civil: de cativos para livres. Em alguns poucos 
objeto de atenção, afim de acentuar a interpretação cultural. casos eram os pretensos senho~ que se propunham a Kduzir • 
Imagens negns - relatos dos viajantes escravidão individuos que, segundo eles se forma ilegal, vivúm como 
Expositor(a): Aless(lndra Frota Martinéz (UFF) se livres fossem. Qual à abrangênciâ desta prática? Quais seus 
"A cidade é um teatro etiope", escreveu. Thomas Ewbank acerca do significados para o conjunto daqueles que viviam reduzidos ., 
movimento cotidiano dos negros na cidade do Rio de Janeiro do cativeiro? De que fonna ele se relacionou como processo de 
séc. XIX. O trabalho, a música, o canto e a dança, as manifestações progressiva deslegitimação do cativeiro que caracterizou o sá:uIo 
negras nas festas religiosas e populares foram objetos de atenção de XIX? A análise das ações dé liberdade com vistas a responder CSbIS 
muitos vi.gantes estrangeiros. Através de alguns de seus relatos, e outras questões, pennite repensar também os próprios signifícwlos 
objetivamos resgatar as manifestações da cultura negra em diversos da liberdade no Brasil oitocentista. 
aspectos da vida social, tendo como ponto de partida as representações A lei da ambigOidade: escravos alforriados por via J ..... _ 
e visões acerca do outro - as construções e imagens negras sob a Brasil oitocentista 
ótica dos "olhares brancos" dos viajantes. Expositor(a): Keila Grinberg (UFF) 
Imagens negras - uma análise iconológica A presente pesquisa baseia-se no levantamento, no Arquivo Nacional 
Expositor(a): Kaori Kodama (UFF) do Rio de Janeiro, de 380 Ações de liberdade. Concentrando-se no 
Muitas representações sobre o negro no cotidiano da vida carioca século XIX, mas distribuindo-se por todo o Sudeste e Sul brasileiro, 
foram construidas por viajantes do século XIX, como Debret e o peculiar desta documentação é que, em 500,4 dos CMOS encontrados. 
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os escravos conseguem ser libertados. 
É interessante que, sendo a Corte de Apelação um tribunal de segunda 
instância, todas as decisões são tomadas por altos magistrados, 
participantes da administração e da organização do Estado imperial. 
Aliando-se a este o fato de que boa parte das sentenças favoráveis à 
libertação dos escravos foi resolvida com uma modificação, por parte 
deste tribunal, das sentenças proferidas por tribunais de primeira 
instância, chega-se à questão central: como foi possível que escravos 
pudessem ser libertados no Brasil por via judicial? Que argumentos 
eram usados a seu favor? 
Esta fonte possibilita, pois, análises mais profundas acerca do papel 
do Estado nas relações entre senhores e escravos no Brasil do século 
XIx, sobre o lugar do direito e da organização judiciária no processo 
de deslegitimação da escravidão no Brasil. 
Processo de banbos matrimoniais - séculos XVIII e XIX -
propostas e resultados de pesquisas 
Expositor(a): Sheila Siqueira de Castro Faria (UFF) 
Os processos de Banhos Matrimoniais, existentes na Cúria 
Metropolitana do Rio de Janeiro e na Mitra Arquidiocese de Niterói, 
são documentos ainda pouco explorados por historiadores que tratam 
do Brasil. Os dados que contêm nos permitem entrever fragmentos 
altamente expressivos do cotidiano amoroso, sexual e legal das 
relações amorosas/sexuais, para todos os grupos sociais - livres, 
libertos e escravos. Detectam-se, na abordagem de longa duração, 
modificações importantes no comportamento dos que se pretendiam 
unir legalmente em face da Igreja Católica, mas que, através dos 
inúmeros entraves estipulados por ela tentam explicar normas de 
conduta que se desenvolviam à revelia das disposições eclesiástica. 
Por este motivo, os processos tomam-se fundamentais para estudos 
sobre as bases sobre as quais se constituíam as famílias legais, no 
nosso passado, e o seu significado. Diferenças marcantes entre os 
grupos podem ser detectadas, mas, em linhas gerais, podemos 
perceber processos mais amplos que extrapolam diferenças de 
riquezas, etnia e status social. São as inúmeras possibilidades de 
trabalho e alguns resultados específicos que compõem a presente 
exposição. 
Casamento c: valores sociais: o triunfo do discurso romlntico 
Expositor(a): Sílvia Maria Jardim Brugger (UFF) 
Com base em romances de época, teses médicas e, principalmente, 
processos de banhos e dispensas matrimoniais podem ser analisadas 
questões relativas às vivências e aos sentimentos conjugais. Neste 
trabalho, proponho-me a abordar mudanças que ocorreram nestes 
aspectos, a partir do século XIX, no bispado do Rio. de Janeiro, 
inserindo-as num contexto mais amplo de transformações 
vivenciadas pela sociedade brasileira, no decorrer do último século. 
Ao longo dos séculos XVlII e XIX, preponderaram os matrimônios 
arranjados pelas familias, segundos seus interesses s6cio-econômicos. 
Porém, a partir de meados do século passado, uma nova moral 
conjugal passou a se estabelecer, com base nos valores românticos. 
Os textos literários defendiam a importância do sentimento amoroso 
e das escolhas individuais, para a felicidade não mais. das famílias, 
mas dos próprios cônjuges. Teses médicas propunham-se a 
«diagnosticar" as origens das "paixões" e dos "afetos d'alma", 
procurando difundir um padrão de "casamento higiênico". A Igreja 
Católica perdia, assim, o "monopólio", que até entlo vigente 
continuou preponderando, mas encoberto por uma moral romântica. 
Os diversos grupos sociais -livres, libertos e escravos - vivenciaram 
de forma diferenciada este processo, produzindo cada um sua própria 
visão acerca da nova moral que se constituia. 

Expositor(a): Carla Eicheler de Almeida Silva (UFF) 
Ao enfocar a urbanização da cidade do Rio -de Janeiro através de um 
episódio pontual, o calçamento da Rua do Lavradio, pretende-se 
caracterizar as posturas assumidas pelo Senado da Câmara do Rio 
de Janeiro e pelo poder régio, bem como as relações estabelecidas 
entre ambos, no que diz respeito as práticas administrativas relativas 
ao planejamento e execução das obras públicas na referida cidade 
no periodo entre 1763-1821. 
Aspectos da identidade luso-brasileira no contexto da 
administraçio colonial: o caso de BaltbaZar da Silva Lisboa 
Expositor( a): Gustavo Gomes Lopes (UFF) 
A comunicação pretende examinar alguns episódios de conflito de 
jurisdição entre setores da administração colonial, mais 
especificamente entre o Juiz de Fora do Rio de Janeiro, Balthazar 
da Silva Lisboa, e o vice-rei, Conde de Resende, na década de 90 do 
séc. XVIII. Destes conflitos buscar-se-á elementos que possam 
clarificar e identificar de maneira mais precisa as atribuições do 
cargo de Juiz de Fora e, de forma mais ampla, detectar a capacidade 
do Senado da Câmara de expressar e conformar identidades de grupos 
sociais em meio a certa popularidade de poderes manifestas na 
heterogeneidade do ordenamento administrativo colonial. 
A "Graça do Perdio" e a identidade luso-brasileira nos anos de 
1808 e 1817 
Expositor(a): Luciana Mendes Gandelman (UFF) 
Esta comunicação visa discutir a relação da chamada "Graça do 
Perdão" consistia na anulação da pena, muitas vezes pelo degredo 
ou morte, de determinados presos ordenada pelo soberano. Esta não 
era, no entanto, uma prerrogativa da qual o soberano fazesse, ou 
mesmo, pudesse fàzer uso cotidianamente. A concessão da graça 
era sempre feita por ocasião de algum acontecimento festivo, 
envolvendo o Rei, o Estado ou a familia real. Tendo em vista esta 
especificidade, a qual toma bastante rica a questão, analiso-a com o 
reconhecimento de sua autoridade e de si mesmo como súdito e 
júbilo em tomo da familia real. 

o arquivo nacional nos SOO anos do d~cobrimento (CC 0033) 
O arquivo nacional nos SOO anos do descobrimento 
Expositor(a): Maria do Carmo Teixeira Rainho (Arquivo Nacional) 
A comunicação tem por objetivo discutir que contribuição o arquivo 
nacional - uma das principais Casas de Memória deste pais - pode 
dar reflexão sobre os quinhentos anos de descobrimentos portugueses 
que tiveram o Brasil como um dos marcos do Renascimento cultural 
lusitano. 
As culturas do Brasil: as ciências naturais nos registros do 
Arquivo Nacional 
Expositor(a): Cláudia Beatriz Heynemann (Arquivo Nacional) 
O conhecimento cientifico desenvolvido em Portugal e no Brasil: 
naturalistas, jardins botânicos, remessas de produtos exóticos de 
plantas e animais. A comunicação pretende comentar os códices 
(correspondências e legislação ultra-marinas) existentes no Arquivo 
Nacional, relativos ao tema. 
Diplomacia, guerra e relações internacionais e Portugal no antigo 
regime (séculos XVII e XIX) 
Expositor(a): Oswaldo Munteal Filho (Arquivo Nacional) 
Portugal é a estratégia de manutenção do poder real no contexto 
especifico da península ibérica nos séculos XVII e XIX. Essa 
comunicação terá como eixo: correspondência entre autoridades, 
registros militares, tratados, regulamentação de limites territoriais 
e memórias militantes e politicas. 

Poder e identidade no contexto do Império luso-brasileiro: o caso A história da bistória (CC 0034) 
do Rio de Janeiro (CC 0032) A bistoriografia cientificista 
O Senado da Clmara e as transformações no espaço urbano do Expositor(a): Francisco José Calazans Falcon (pUC-RlO) 
Rio de Janeiro 1763-1821 Capistrano de Abreu - texto e contextos. O discurso histórico nos 
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textos de Capistrano ,nos lugares da sua produção. governamentais e com a Justiça do Trabalho. 
Hist6ria e identidade nacional: Sérgio Buarque de Holanda e as Acompanharemos o cotidiano do movimento através da imprensa. 
"Raizes" da brasilidade Os jornais construiam suas histórias, de acordo com sua filiação 
Expositor(a): Berenice Cavalcante (PUC-RIO) partidária. Cada uma dessas narrativas forjava identidades para os 
Partindo da premissa que em Raizes do Brasil Sérgio Buarque propõe autores envolvidos no movimento fundamentadas em sua percepção 
a se compreender o Brasil a partir de sua singularidade, ou como da arena polftica. 
preferiam os modernistas, de sua brasilidade, a comunicação analisa Saúde e trabalho: em foco. a construçlo da identidade dos 
aquele texto destacando: a identificação brasileiralherança cultural médicos do trabalho 
e a concepção de história como "interpretação", consoante as Expositor(a): Anna Beatriz de Sá Almeida (FlOCRUZ) 
atividades intelectuais do autor como critico literário e como O trabalho tem por objetivo· analisar a construção do campo da 
historiador de matriz romântico. medicina e da higiene na conjuntura das polfticas sociais do pós-30. 
Os "historiadores romAnticos" e a identidade do povo e do Estado . As condições de saúde do trabalhador já vinham sendo objeto de 
Imperial debates e reivindicações por parte de médicos e trabalhadores desde 
Expositor(a): limar Rohloff de Mattos (pUC-RIO) o inicio do século, com destaque para a questão das doenças do 
Por meio de suas obras e do ensino da história do Brasil,aqueles trabalho. 
que são identificad~ como "historiadores românticos" - em especial Consideramos os médicos do trabalho atores fundamentais no 
Francisco Adolfo de Varnhagen, João Francisco Lisboa e Joaquim processo da construção dos. saberes sobre a questão da saúde no 
Manuel de Macedo - elegiam temas, recortavam figuras, forjavam trabalho e, em especial, sobre a relação trabalho e doença Estes 
imagens e operavam com conceitos que possibilitavam a atores circulavam em importantes agências públicas e privadas, 
reconstituição da genealogia do "Império do Brasil", contribuindo espaços de disputas, veiculação e implementaçlo do discurso 
para definição da identidade do povo e do Novo Estado americano. especializado e do conhccimento cientifico. 

Tres estudos sobre identidade e trabalho (CC 0035) A pintura em 'reas cafeeiras (Juiz de ForaIMG. Ribeirlo Pretol 
Sobre o "novo" e o "velho" na construçlo da identidade sindical SP e Vit6ria/ES): a construçlo de uma identidade visual (CC 
do Rio de janeiro (1955-1988) 0036) 
Expositor(a): Marcelo Badaró Mattos (UFF) Juiz de Fora: cafeicultura e arte na Belle-Époque 
Quando em fins dos anos 70 uma onda de greves, detonada a partir Expositor(a): Maraliz de Castro Vieira Chruto (UFJF) 
do ABC paulista, sacudiu o pais, estendendo aos limites as amarras Por ser Juiz de Fora· uma cidade do século XIX, cuja economia 
da estrutura sindical oficial e alargando os horizontes políticos do egroexportadora e industrial possibilitava uma dinAmica vida cultural 
processo de "abertura", C)S analistas do movimento operário brasileiro próxima ao cosmopolitismo do Rio de Janeiro, a pintura, ali 
cunharam a expressA0 ··novo sindicalismo" para qualificar o desenvolvida, não estabeleCeu um diálogo, e mesmo, nlo se fez em 
fenÔméilo. Como toda novidade, ao ·<novo sindicalismo" opunha-se oposiçlo à culturá colonial mineira. Esta pintura também nlo 
uma tradiÇAo, um "velho sindicalismo", ou ·-Velhos sindicalismos". conheceu uma rica expressA0 popular como em outras regiOes como 
A identidade dos sindicalistas que protagonizaram ,estas novas em outras regiões do Estado. A adoçA0 de um modo de viver 
manifestações sindicais foi definida em contraste com os sindicatos sofisticado, próprios das áreas de concentraçlo de renda cafccira, 
controlados do periodo da ditadurá, mas também em relaçlo ao trouxe à cidade pintores, em sua maioria estraÍlgeiros, dedicados ao 
movimento sindicál de pré-64, genericamente definido como retrato e a decoração. A incorporação de padrO!es estéticos 
"sindicalismo populista". neoclássicos exigiu dos artistas locais a busca de um aprendizado 
Esta comunicaçio objetiva avaliar o nível de rupturas e continuidades muito distante do artesanal. A maior parte desses artistas constituia
no movimento sindical no Rio de Janeiro noperiodo 1945-1988. se de filhos de imigmntese tinha como maior ambição o estudo na 
Com uma abordagem que privilegiem tais recortes - espaciál e Academia Imperial de Belas Artes - com a República, Escola 
temporal - propOc-se uma melhor qualificaçlo da noção de ··novo Nacional de Belas Artes. Também a indústria local incorporava o 
sindicalismo", a partir de uma maior atençlo retrospectiva e do trabalho artistico, principalmente o desenho litográfico. 
privilégio de uma especificidade regional que só recentemente vem A partir de Hipólito Caron, pertencente ao Grupo Grimm, inaugurou
sendo estudada de forma mais sistemática se em Juiz de Fora uma tradiçlo ligada ao paisagismo, inicialmente 
A greve dos tecel6es cariocas e a rtnovaçlo do movimento desenvolvida como temética periférica ao retrato e a decoraçIo, mas 
openrio DO segundo governo que, com a queda econômica da regiAo, será retomada, agora como 
Exposltor(a): Maria Carolina Granato da Silva (UFF) objeto principal. É através do paisagismo que se estabelecerá os 
Desde o final do século XIX até o inicio dos anos 60, o Rio foi palco primeiros diálogos com a estética moderna, por parte de pintores 
do crescimento, apogeu e dccadencia dos tccelOes. Durante muitas que já nAo sobrevivem do próprio trabálho artistico. 
décadas, eles formaram a categoria mais numerosa entre os operários O pintor italiano e a eonstruçlo da identidade careeira em 
fabris da cidade, estando submetidos a um patronato poderoso e Ribeirlo Preto (SP) 
muito rigido. Embora a literatura nlo enfatize a sua combatividade, ExpoIitor(a): Maria E/izia Borges (UNESP) 
os têxteis estiveram presentes nas grandes mobilizações de Quando ocorreu a proclamaçlo da República, a regilo de Ribeirão 
trabálhadores da capital Fedcràl. Na década de 50, a categoria reunia Preto, Estado de SIo Paulo, já tinha sua economia voltada à 
cerca etC 30 mil opcrérios. monocultura cafccira A comunidade se transforma com a chegada 
Eles romperam o ano de 1953 em greve. Em 04 de dezembro de dos imigrantes e com os desdobramentos existentes ao nivel da 
19S2 iniciaram umá paralisaçAo que se estendeu até 26 de janeiro formação da classe dirigente. A cidade em processo de consolidaçlo 
de 1953. No decorrer do movimento, numa dinamicaentre comunhAo constrói edificios ccléticos, simbolos de uma cultura laica e bw-guesa. 
e conflito, os tccelOes cariocas ultrapassaram os limites impostos A identificaçio desse imaginário sociál fica impregnada no tecido 
pela estrutura sindical corporativa à mobilizaçAo dos trabalhadores. sociál e sobretudo na elite cafccira e nos pintores, em sua maioria 
Ocorrida no centro do poder poUtico, esta greve evidencia as tensões italianos. Eles registram paisagens de um espaço urbano (Victório 
que envolviam o movimento sindical e as complexas relaçOcs que Gregolini, Carlos de Agostini); o cotidiano da lavoura cafccira 
passa a desenvolver com os diversos poUticos, com representantes (Antônio Fcrrigno); o cafCZàl, propriamente dito (Nelson Nóbrega) 
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e o retratismo pelo "status" que ele conferia aos representantes do 
poder eclesiástico e da elite cafeeira (Benedito Calixto, Cândido 
Portinari, etc). Assim desenvolveram o gosto pela arte acadêmica, 
principio estético em voga nas cidades interioranas no país. 
Ecoaomia cafceira e desenvolvimento artfstico capixaba: 1880-
1930 
l!JqJositor(lI): Almerinda da Silva Lopes 
A euforia desenvolvimentista, gerada pelo cultivo do café, foi 
responsável por transformações na vida s6cio-econômico-social, em 
proporções jamais experimentadas pela Província, até então. A 
emergência da burguesia cafeeira terá, também, repercussões 
marcantes de maneira de viver e no pensamento local. Para 
demonstrar o seu poder e "bom gosto". recorre à pompa, adquire 
bens, pratica atos de benemerência: edifica residências sofisticadas, 
contribui para a construção, decoração e manutenção de'hospitais, 
escola, igrejas e~, fundajornais, contrata e promove o trabalho 
de artistas locais, nacionais e estrangeiros, principalmente italianos. 
Para eleger estilos e modelos, mira-se no espelho do Rio de Janeiro, 
por ser a Capital e o centro cosmopolita de maior contato com a 
Europa, mas, também, em razão de sua proximidade geográfica. 
Começam a destacar-se o desenho (retratos e caricatura e a pintura 
paisagistica, reveladora de uma visão encantatória local). 

fundamentais para acumulação de capital no seu setor mais 
importante - o agro-exportador - durante todo o período do trabalho. 
Formaçlo de plantéis de cativos na implantaçlo do na zona da 
mata mineira 
Expositor(a): Mônica Ribeiro de Oliveira (UFJF) 
O trabalho tem por objetivo analisar as origens e os custos da 
formação dos plantéis de cativos na montagem do núcleo agrário 
exportador da Zona da Mata mineira. Verificar a absorção de plantéis 
de cativos já instalados na própria região da Mata - voltados para a 
produção mercantil de subsistência; verificar a formação de novos 
plantéis condicionados a ofertas de cativos da antiga região 
mineradora proporcionados pelas redes do tráfico internacional; 
analisar a participação da formação dos plantéis de cativos no 
conjunto das invasões representativas durante a montagem do sistema 
agrário da Mata; comparar a estrutura de custos da formação dos 
plantéis na Zona da Mata com os núcleos fluminense e paulista. 
Os industriais de Juiz de Fora: açlo politica e articulaçlo de 
interesses (1925-1935) 
Expositor(a): Ignacio GodiT}ho Delgado (UFJF) 
O trabalho objetiva compreender a prática dos industriais de Juiz de 
Fora, num penodo em que este constitui organismos próprios de 
articulação, de interesses, logo sobrepujados pelos organismos 
coorporativos, propostos pelo Estado e criados pelos industriais do 

EcoDomia e polftica na Zona Sul da Mata mineira: fragmentos centro de Minas, particularmente ligados a siderurgia. Sugere-se 
de ... identidade regional (CC 0037) que a reticência dos industriais de Juiz de Fora em absorver o formato 
Mi ... de dentro para fora: elites mineiras na Primeira República corporativo, criou dificuldades à veiculação de suas demandas e 
ExposiIDr(II): Cláudia Maria Ri'fJeiro Viscardi (UFJF) favoreceu os industriais do centro de Minas para viabilização de um 
A pesquisa consiste no estudo das elites polfticas de Minas Gerais projeto que colocava a siderurgia como núcleo fundamental da 
no contexto da Primeira República. Tem como objetivo principal industrialização mineira. Serão pesquisados documentos do centro 
perc:eber de que forma as relações interegionais, caractensticas do industrial de Juiz de Fora, FIEMG, jornais, mensagens e relatos do 
chamado mosaico mineiro, interferiam e/ou condicionaram na governo. 
definiçlo da aliança com São Paulo. Pretende especificamente 
anaIism- como se processava a polftica de representação de interesses Identidade e Modernidade (CC 0038) 
por parte das regiões produtoras e não produtoras de café internas A modernidade ibero americana e a tradiçlo Ibérica 
., estado em contextos defmidos, a saber: a Constituinte Estadual Expositor(a): Beatriz Helena Domingues Bitarello (UFJF) 
de 1891, onde se discutiu, entre outras coisas, a autonomia dos Quero discutir a força da tradição ibérica na conformação da nossa 
municipios, a polftica de tributação da cafeicultura e a construção modernidade e, consequentemente, da nossa identidade. Parto do 
de uma noVll capital; o convênio de Taubaté; a sucessão de Afonso pressuposto de que a América, enquanto continente, já nasceu 
Pena na presidencia do Brasil; o governo estadual de Arthur moderna. Mas que a América colonizada pelos pafses ibéricos foi 
BernardeS. Nossa hipótese consiste em afiançar que as elites das afetada por uma inserção diferente no que se convencionou chamar 
regiões cafeicultoras do estado tendiam a se aliar politicamente as Modernidade devido a opção feita por nossas metrópoles nos séculos 
de SIo Paulo, mesmo não ocorrendo com os representantes poUticos XVI E XVII: de continuidade, ao invés de rompimento com a 
das zonas não ligadas à agro-exportação. E que apesar das mesmas tradição medieval. 
serem economicamente hegemônicas em Minas Gerais, sofreram Isto não implica um caso de estagnação, mas de constituição de 
sucessivas derrotas politicas no'interior do Estado até conseguirem algo diferente. A modernidade ibérica que eu denomino Medieval 
o controle da executiva do Partido Republicano Mineiro, o que (aristotélico - tomista) em oposição a Modernidade Moderna 
ocorreu com o governo estadual de Bernardes. Para esta pesquisa (cartesiana - galileana) moldou, em grande medida, a nossa 
estio sendo utilizadas sobretudo fontes do Legislativo estadual e identidade. O que pode ajudar a explicar o nosso sentimento de não 
federal, a imprensa do penodo e arquivos privados de polfticos indução completa na modernidade mundial, nossa resistencia a nos 
mineiros. modernizarmos nos padrões dos anglo-americanos ou europeus. Pois 
Capital agririo e investimento na cafeicultura de Juiz de Fora a nossa modernida~e - e nossa identidade _ tem ainda uma 
E:xpnsitor(tJ): Anderson Pires (UFJF) proximidade com aspectos do mundo medieval, não suficiente 
O trabalho temo (.Omo objetivo a verificação do destino dos individualismo politico, mas suficiente separação entre ciência e 
investimentos do capital agrário identificado com a economia agro- religião, entre público e privado, etc. 
exportadora de Juiz de Fora, e da Zona da Mata de Minas. Sua A identidade nacional e a arte moderna brasileira 
assertiva mais importante é que este capital ultrapassou os limites Expositor(a): Lauro Valério Pinto Ferreira (UFJF) 
definidos pela esfera produtiva que o originou e atingiu outros setores Partindo do tema da especificidade da modernidade ibérica e ibero 
da economia participando da transação capitalista que permeia todo americana interpreto as divergências e as convergências entre a 
o perlodo da an6Iise. Para isto, no entanto, faz-se necessário o primeira geração modernista, penodo da arte que teve seu ápice 
escIarecimedto de alguns pressupostos, destacando-se, entre eles: a) com a semana da Arte Moderna de 1922 e a Segunda Geração 
o reoonhecimento de que a economia regional desenvolveu Modernista, fase que iniciou-se a partir da década de 1930. Busco 
mecanismos bésicos para a retenção de excedente econômico, tanto compreender porque a primeira foi tão restrita, hermética e elitista 
no Imbito microeconômico, quanto naquele identificado como espaço e como dessa arte tão "moderna" derivou-se a segunda, mais aberta, 
regional; b) a verificaçlo de que esta economia manteve as condições mas mais tradicional, que conseguiu atingir um público muito maior 
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que sua predecessora. A explicação que defendo é que: a primeira, 
por ser urna arte influenciada pela arte européia, era "muito moderna" 
para que pudesse ser assimilada pela nossa mentalidade mais 
tradicional. Já a segunda realizou a simbiose entre a modernidade 
européia e a tradição ibero americana 
A redescoberta modernista do passado brasileiro: viagem às 
cidades hist6ricas de Minas Gerais em 1924 
Expositor(a): Maria Tardia Ferreira GUedes (UFJF) 
O movimento modernista, formulado na década de 20, desdobrou
se c:m duas fases fundamentais: urna, que se iniciaria antes mesmo 
da década de 20, em 1917, e que teria como meta a renovação da 
literatura e das artes plásticas; e outra, que começaria em 1924 e 
que se procuraria, primordialmente, com a afrrmação da cultura 
brasileira 
Esta comunicação volta-se principalmente para esta segunda fase, 
que segundo nossos estudos iniciais, está diretamente relacionada a 
viagem dos modernista, às Minas Gerais, em 1924. 
Considero que, a partir da viagem, os modernistas ampliam a 
perspectiva do Movimento Modernista com a mudança das temâticas 
e a revisão do nosso acervo de tradições até então menosprezado 
Presen~a da arquitetura colonial, especialmente a mineira, na 
arquitetura modernista brasileira. 
Expositor(a): Marcos Olender (UFJF) 
Tentamos, nesse estudo, traçar as relações possíveis entre a 
arquitetura colonial, em especial a mineira, e a formação do 
pensamento e da produção de certos arquitetos urbanos, brasileiro 
na fase modernista Destacamos dentre eles dois: Oscar Niemeyer e 
Lúcio Gita 
Entendemos, e é o que procuramos confirmar em nossa pesquisa, 
que a preocupação com a filiação a urna "essência cultural" brasileira 
colabora na construção de uma tradição cultural e filia importantes 
expressões da nossa arquitetura modernista à postura romântica do 
século anterior. 

Expositor(a): José Alves de Souza Júnior (UFPA) 
O Diretório, regime implantado pelo Marquês de Pombal primeiro 
na Amazônia depois estendido para o restante da colônia, constitui
se na estratégia culminante do processo de transformação do índio 
em colono, dentro da "doutrina de fndio-cidadão", vista como a única 
forma eficaz de garantir o domínio português no Norte do Brasil. 
Pelo menos retoricamente, o regimento do Diretório procura igualizar 
brancos e índios em direitos e, logo em deveres, indicando aos 
responsâveis pelos aldeamentos mecanismos para levar os índios a 
interiorizarem o projeto colonizador português. 
Hist6ria e identidade: a incorpora~l(). lid(gena dos bens 
industriais 
Expositor(a): Lúcia Hussak Van Velthem (Museu Paraense EmUio 
Goeldi/CNPq) 
Trata-se de urna comunicação a respeito das representações W8Y.8fl8 
(Pá) sobre os homens brancos e os bens industriais. Há dois séculos, 
seguramente, produtos industriais fixaram-se entre os povos 
indígenas amazônicos. As diferentes facetas da identificaçlo Wayana 
do homem branco revelam-se rparcadas por registros de a1teridade 
sociológica e ontológica que enquadra numa siinbóliCa de guerra e 
canibalismo. Os bens e materiais advindos do contato interétnico 
são regidos por parâmetros simbólicos semelhantes enquanto fruto 
de indústria de "inimigos canibais", os brancos. 
'Finalmente eles entenderam que n6s existimos': hist6ria e 
identidade étnica entre os (ndios do médio Rio Negro (AM) 
Expositor(a): Márcio Meira 
Esta comunicação visa apresentar a história recente das lutas 
indígenas de Barés, Tukanos, Baniwas, habitantes do médio rio 
negro,acerca da demarcação de seu território tradicional, enfocando 
as relações desse processo com o movimento politico indigena, a 
reelaboraçAo de identidade e a ação indigenista 

Memória, cotidiano e identidade: modos de ver (CC 0048) 
O canto da terra: reRexGes sobre a identidade dos sem terra 

"FinalmeDte eles entenderam que Dlo existimos": Estudo sobre Expositor(a): Cléria Botelho da Costa (UNB) 
história ind(gena e do indigenismo na Amazônia (CC 0039) A preocupaçlo é mostrar como a identidade de um grupo de 
Soldados, comereiante e (Ddios: a disputa européia pela foz do trabalhadores rurais sem terra vai construindo sua identidade coletiva 
Amazonas no Hculo XVII através de confrontos e recuos, improvisando açôes e forjando~, 
Expositor(a): Mauro Viana Barreto (UFPA) ou seja, através do cotidiano desses sujeitos sociais. Esse cotidiano 
Esta comuniCaçAo Procura analisar os aspectos polfticos e econômicos será trabalhado fundamentalmente por meio das músicas por eles 
que caracterizaram a disputa européia pela foz do rio Amazonas no produzidas e por suas histórias de vida. 
perfodo de 1616-1648, isto é, entre a fundaçlo de Belém do Pará, Quando retornam os ancestrais: história e identidade conforme 
primeiro entreposto colonial luso na região, e a expulsA0 dos últimos Nathan Wacbtel 
contingentes holandeses da costa amapaense, ao fim do qual estava Expositor(a): Jaime de Almeida (UNB) 
firmado O controle de Portugal na regiAo. O historiador francês Nathan Wachtel, que tanto influenciou -a 
Destaca-se o impacto destrutivo do conflito travado entre os europeus renovação da historiografia dedicada à América com o seu livro La 
sobre as sóciedades indfgenase de que maneira estas foram afetadas Visiondês Vaincus de 1971 (Los Vencidos, na cdiçlo espanhola), 
por sua presença lançou em 1990 Le retour des ancêtres, resultado de 20 anos de 
Os segredos da Roresta: relistenda indfgeDa t conflitos pesquisa e reflexAo acerca da identidade dos indios Urus do altiplano 
interitnicos na Amazônia (1700-1750) boliviano. Nessa leitura privilegiará o tfatamento dispensado por 
ExpoaItor(a): Décio Marco Antdnio de Alencar Guzán (UFPA) Nathan Wachtel às fesúlSna produçlo social das memórias e da 
Durante o longo processo de constituição da sociedade colonial na identidade. 
Amazônia portuguesa, diversas etnias indigenas-foram contactadas "Cascarigundum": identidade e cidadania na obra de AdoIIiram 
e escravizadas em prol dos interesses de colonos, padres e da Coroa Barbosa 
portuguesa, através das tropas de resgates e descimento de indios Expositor(a): Maria T. NegrlJo de Mello (UNB) 
com variações de número e qualidade destas investidas escravistas. A comunicação articula as categorias identidade/cidadania/cultura 
As etnias contactadas reagiram de formas variadas, obedecendo aos local tendo como "corpus" fragmentos da obra do compositor 
padrOes de vida e comportamento próprio a cada urna, combinados AdoniramBarbosa. Ali, uma cultura urbana-paulistana se configura 
as situações históricas do processo colonizador português Amazônia. em registros plurais do cotidiano e nos remete a urn "modo de ver e 
Destacarei nesta comunicação o caso de resistência da sociedade sentir" quanto à casa, trabalho e prâticas de cidadania. 
Mura, do rio Madeira, e do seu conflito com os religiosos, colonos e -Memória de professores uonstruçlo da ideDtidade: a experifnda 
soldados da Coroa Portuguesa Da primeira metade do século XVII dos giDAsios voeaelonals (1960nO) 
na Amazônia. Expositot(a): Diva do Couto Gontijo Muniz (UNB) 
O projeto pombaUno Da Amaz6nia: a "doutrina do (ndio cidadto" Trata-se de uma comunicação onde si<> abordadas as questões da 
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profissllo docente e da construção da identidade deste profissional. preferências, em muito diversas das bibliotecas profissionais 
A partir de uma pesquisa baseada em relatos de vida de professores masculinas, concentrando os títulos de folhetins, romances e poesias. 
que atuaram nos Ginásios Vocacionais de São Paulo, onde foi Alegavam nos anúncios para venda viagens ou necessidade de se 
priorizada sua trajetória de vida profissional~ Buscou-se uma melhor atualizar seus livros. Suas leituras se faziam em caráter individual 
compreensllo da feitura da identidade desses atores, uma vez que, ou em público, em voz alta nos saraus, mas não chegavam a 
ao rememorar, o depoente se esforça na construção de sua própria concentrar grupos de sociabilidade estáveis a exemplo das bibliotecas 
identidade. particulares masculinas neste mesmo perfodo. 

Visões sobre Roma Imperial (CC 0041) 
Legislador e chefe da Guarda Pretoriana: a figura do prefeito 
do Pretório Romano no lU ~culo D.C. 
Expositor(a): Ana Teresa Marques Gonçalves (UFGO) 
O objetivo deste trabalho é analisar as diversas atribuições e funções 
dos Prefeitos do Pretório durante a Dinastia dos Severos, enfocando, 
principalmente, as figuras de Papiniano, Júlio Paulo e U1piano. Num 
perfodo histórico considerado pelos estudiosos da Antiguidade como 
afirmaçllo do podér militar, é necessário verificar como importantes 
legisladores passaram a ocupar o cargo de Chefe da Guarda 
Pretoriana, força militar responsável pela segurança pessoal do 
Imperador, de sua familia e de seu Palácio. 
Interesses subjacentes e interesses manifestos no contexto das 
Usurpações Romanas 
Expositor(a): Gilvan Ventura da Silva (UNESP - FRANCA) 
Esta comunicação tem como objetivo principal delinear uma 
introduçllo a obra do Imperador Juliano. Tendo em vista a pouca 
bibliografia e as diversas lacunas existentes sobre o assunto, serão 
demonstrados as fontes que podem ser aproveitadas para o estudo 
do tema e o que já existe acerca do mesmo em termos de 
historiografia. 
A vido das elites sobre rebeliões de escravos romanos numa 
abordagem de semiótica textual 
Expositor(a): Sônia Regina Rebel de Araújo (UFF) 
Esta pesquisa aborda as visões dos letrados greco-romanos sobre as 
revoltas de escravos ocorridas nos dois séculos que precederam a 
queda da República Romana. Trata-se de analisar os relatos sobre 
tais revoltas - as guerras servis na Sicília e a de Espártaco - elaboradas 
por Diodoro da Sicilia, Plutarco e Apiano verificando o modo como 
estes narraram estas revoltas, com vistas a obter informa~s sobre 
o que as elites romanas pensavam dos escravos. Ao estudar as visões 
das elites sobre as revoltas escravistas, pude constatar a ambigüidade 
que permeava a ideologia dos senhores a respeito dos escravos, ora 
mostrados como seres humanos, ora como coisa. Através de métodos 
de semiótica textual, tratarei das fontes literárias aqui citadas. 

Portugueses e franceses no cotidiano carioca (CC 0042) 
Uma "pitoresca" nacionalidade: os portugueses no Brasil após a 
Independência (1822-1825) 
Expositor(a): Lúcia Maria Bastos P. Neves (UERJ) 
Esse trabalho pretende analisar as animosidades luso-brasileiras, 
tanto no nível das relações sociais, quanto do poder oficial tendo 
como documentaçlo básica os folhetos, panfletos políticos e os jornais 
publicados no Brasil e em Portugal no penodo. Além das dificuldades 
em definir os critérios de uma nacionàlidade brasileira, essa contenda 
entre pés-de-cabra (brasileiros) e pés-de-chumbo (portugueses) 

O jogo das oposições: portugueses e franceses no contexto da 
modernizaçlo carioca 
Expositor(a): Lená Medeiros de Menezes (UERJ) 
A exposição busca evidenciar, através do discurso de cronistas, 
literários, viajantes e da grande imprensa, a oposição das imagens 
contruídas com relação aos portugueses e franceses no contexto da 
modernização. Enquanto os primeiros transformaram-se nos 
responsáveis pelo atraso colonial, os segundos foram glorificados 
como agentes da transformação no caminho do progresso. 

Pobreza urbana: as tensões da diferença (CC 0043) 
Mulheres pobres: interv~nçGes do poder público e tensGes 
urbanas 
Expositor(a): Joana Maria Pedro (UFSC) 
Apontar como, nos finais do século XIX e especialmente no início 
do XX, em Florianópolis, as tensões sociais que se configuraram 
entre as mulheres pobres e entre. estas e as autoridades do poder 
público, explicitaram projetos homogeneizantes e ao mesmo tempo 
construíram diferenças. 
Percebe-se as conseqüências diferenciadas para os diferentes 
personagens urbanos, em especial para as mulheres pobres, diante 
dos projetos de modernização da cidade. 
Perceber como projetos homogeneizantes constroem, eles próprios, 
a diferença ao estipular de intervenção diferenciada. 
Eu, trabalhador: a construçlo da identidade operAria 
Expositor(a): Sandra Jatahy Pesavento (UFRS) 
Entendo a identidade como uma representação coletiva, e portanto, 
como um dos elementos que compõem do século XIX para o século 
XX, face o conjunto dos protagonistas da questllo social urbana, é 
construída a identidade operária. 
Na contrapartida entre identidade / alteridade, a percepção de uma 
existência social distinta não se constrói apenas em relação às demais 
camadas mais favorecidas, mas, também, no seio dos demais atores 
da cidade, intervindo critérios étnicos, raciais e de engl\Íamento ou 
não do mercado de trabalho em formação. . 
Vitória além dos seus limites 
Expositor(a): Maria da Penha Smarzaro Siqueira (UFES) 
Apontar como nos últimos 20 anos ocorreu a concentraçlo urbana e 
o crescimento desordenado na regilo de Vitória, ES e, de que maneira 
esta . se distribuiu nos municípios periféricos. Perceber as tensões 
sociais que se configuraram na Grande Vitória a partir deste processo, 
o qual trouxe para a cidade uma gama de distorções comuns nos 
centros urbanos em rápido processo de transformaçlo tais como: 
fluxo intenso de migração campo-cidade, alto índice de desemprego, 
baixo nível de renda e do padrlo da qualidade de vida para os estratos 
menos favorecidos. 

resultou na disputa por cargos e empregos no Estado que se construía, Documentaçlo e memória (CC 0044) 
transformando o português, na linguagem comum, em sinônimo de Arquivos e memória 
inimigo da causa brasileira. Expositor(a): Lúcia de Fátima Gue"a Ferreira (UFPB) 
Bibliotecas femininas em leillo. Leituras no Rio de Janeiro do A organização de arquivos obedecendo todas as fases - desde a 
final do século XIX avaliaçlo e seleção da documentaçllo, higienizaçlo, definiçlo do 
Expositor(a): Tânia Maria TQVQ1'es ~ssone (UERJ) quadro de arranjo, classificação e ordenação documental, 
O Jornal do Commercio divulgava frequentemente leilões 'de acondicionamento, descrição e indexação até a elaboração de 
bibliotecas femininas que delineavam tendências de leitura dentre instrumentos de pesquisa - toma-se cada vez mais urgente, tendo 
mulheres das mais diversas categorias sociais. Filhas de familias em vista o estado lamentável em que se encontram os acervos 
abastadas, franceses e outras que não divulgavam seus nomes, teve documentais . 
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o NDlliR vem desenvolvendo projetos nesse sentido, organizando 
acervos de instituiçOes da sociedade civil, partindo do principio que 
a· história/memória regional só pode ser resgatada a partir da 
implcmentaçllo de uma politica documental que possibilite a 
democratizaçIo da memória da sociedade. 
Mem6ria nordestina: espaço e poder 
Expositor(II): Maria das Graças Justino (UFPB) 
O núcleo de Documentaçllo e Informaçllo Histórica Regional
NDIHR. é um órgIlo interdisciplinar de documentação e pesquisa 
regional, implantado na UFPB em 1976, objetivando resgatar a 
memória produzir um conhecimento critico sobre a realidade 
nordestina. O programa de documentação e memória regional ao 
qual este projeto se vincula, cónstitui-se em um conjunto de ações, 
com vistas a referenciar, organizar, preservar e divulgar acervos 
documentais que possam Servir de suporte à pesquisa. Considerando 
a diversidade e quantidade do material existente, resultado da atuaçllo 
de> Núcleo nas várias áreas do conhecimento sobre a história 
nordestina, fez-se necessário sua organização técnica para melhor 
conservaçlo e acessibilidade. 
Acervo do NDllIR: a produçlo hlstoriografica nordestina 
Expositor(IJ): Maria do Socorro Silva (UFPB) 
O acervo do NDlHR é composto de Arquivo e Biblioteca. A 
Biblioteca está sendo organizada por coleçOes que estão catalogadas 
da seguinte forma: Coleção de Obras Raras e Coleçllo de Referência. 
A análise próposta busca traçar um perfil da Coleçllo Nordestina, 
cujos temas estilo voltados para atender às necessidades das linhas 
temáticas do NDHIR, tratando principalmente da Estrutura de Poder 
na Regillo, Indústria e Trabalho, Movimentos Sociais Urbanos, 
Formaçllo de Rede Urbana. A Estrutura de Poder, questão mais 
trabalhada pelos autores, analisa principalmente o fenômeno do 
coronelismo e das secas. Do ponto de vista teórico, as principais 
discussões tratam dos conceitos de espaço e regillo. Ao concluirmos 
o trabalho da biblioteca, passaremos a atuar no arquivo, segundo as 
técnicas e métodos arquivisticos, visando organizar e preservar a 
documentação existente. 
Tradiçlo cultural da Parafba - organizaçlo e preservaçlo do 
acervo documental de Instituto Histórico e Geogrifico Paraibano 
Expositor(a.): Georgina Alves da Fonseca (UFPB/IHGP) . 
O Núcleo de Documentaçllo e Informaçllo Histórica Regional 
(NDIHR) procura colaborar com estudiosos da História Regional 
dando condi~ ao desenvolvimento de pesquisas, sistematizando 
a documentaçllo e produzindo análises e diagnósticos temáticos. 
Dentre os seus programas está o de Documentação e História 
Regional que se constitui em um çonjunto que visa referenciar, 
organizar e preservar acervos documentais.' 
Nessa linha se insere este projeto de olganizaçlo do IHOP que se 
justifica pela riqueza documental do seu acervo de grande valor 
para a compreenslo do processo histórico e cultural paraibano e que 
corre o risco de se perder sem a devida organizaçllo e Conservaçlo. 
O acervo do rnop se constitui de biblioteca, arquivo, hemeroteca, 
pinacoteca e Museu. que mesmo nlo organizado está aberto ao 
público. 

A pesquisa hist6rica e a construçlo da identidade municipal (CC 
0045) 
A pesquisa hist6rica e a construçlo da identidade municipal 
Expositor(IJ): Maria Helena Pereira Cavalcanti (UFPB) 
O Núcleo de Documentaçlo Histórica Regional (NDIHR), da UFPB. 
tem como uma de suas linhas de trabalho à produçlo de materiais 
didáticos e a. capacitaçllo de docentes em alguns municipios da 
Paraiba, através do Projeto História Local: nova metodologia do 
ensino de.,. com o objetivo de possibilitar a partir da participaçlo 
das comunidades municipais um melhor conhecimento de sua 
identidade local. 

Como resultados concretos do referido projeto, encontram-se 
publicadas duas obras históricas referentes aos municipios de Pedras 
de Fogo e Ingá, além da capacitação·de docentes dos municipios 
citados. No momento o projeto encontra-se em fase de elaboração 
da obra históriça do Conde e da pesquisa de campo e bibliográfICa 
nos municipios de Cabedelo e Pirpirituba. 
Os periódicos e a construçlo da identidade municipal 
Expositor(IJ): Maria da Vitória Barbosa Lima (UFPB) 
Os jornais fornecem importantes subsidios para a construção da 
história municipal. A pesquisa que desenvolvemos busca levantar e 
fixar todas as noticias que aparecem nos jornais referentes ao 
municipio de Cabedelo - PB. Com a pesquisa recupera-se dados 
sobre o lazer da populaçllo, educação, ecOnomia e outros temas 
ligados a identidade municipal. A metodologia do trabalho 
compreende: a leitura do jornal "A União" e o preenchimento de 
uma ficha. Pode se adiantar que a leitura dos jornais permite perceber 
que Cabedelo está bem mais próxima da Europa, Estados Unidos e 
Argentina, que de Cajazeiras, municipio do interior paraibano; esta 
ligação ocorre por meio do seu porto. É através dele que o municipio 
durante muitas décadas se comunicou com o mundo. 
A bibliografia e a construçlo.da identidade municipal 
Expositor(IJ): Suelidia Maria Calaço (UFPB) 
O levantamento e o fechamento da bibliografia clássica paraibana 
existente sobre os municfpios~ são atividádes extremamente 
importantes para a reconstruçlo da identidade municipal. É a partir 
deste trabalho que começamos a compreender a história do municipio 
e do povo que nele habita, porque na bibliografia está uma imensidade 
de informações sistematizadas e sequenciadas. 
A critica imediata que se faz é que a bibliografia clássica é unilateral 
(ela completa a visão dos vencedores) e por isso nllodá o perfil do 
povo do lugar. A critica é verdadeira mas não invalida a importância 
desse trabalho. Ele é o ponto de onde se parte e é complementado 
pela pesquisa de campo e por outros documentos especificos sobre o 
municipio. 
A pesquisa de campo e a construçlo da identidade municipal 
Expositor(IJ): Vanda Lúcia Araújo de Oliveira (UFPB) 
A pesquisa de campo, através da aplicaçllo de questionários e 
realização de entrevistas, é uma das fontes mais eficazes para a 
composiçllo da identidade histórica de um municipio. 
Por ser realizada diretamente em contato com o próprio agente 
histórico, possibilita a percepçllo mais aproximada dos fatos 
estudados. 
É através da pesquisa de campo que percebemos a divergência ou 
concordância quanto a determinado processo, quando este é 
observado ouvivenciado sob ângulos divergentes, ou seja, por pessoas 
de classes ou idéias diferentes. A pesquisa de campo desvenda tais 
processos, tanto do ponto de vista dos opressores como dos oprimidos, 
não enaltecendo nenhum dos lados, mas trazendo-o à tona, para 
que cada investigador possa ter subsidios suficientes para fazer a 
sua análise. 

Temas em Hist6ria Soeial das Medicinas (CC 0046) 
Bonl dias!: como 810 tortuosos os caminhos da saúde! 
Expositor(IJ): Liane Maria Bertucci (UNICAMP) 
Tendo como eixo crônicas de Machado de Assis relacionadas à saúde, 
rellnidas no livro Bons Diasi Crônicas (1888-1889), o texto tematiza 
questões relativas aos impasses do saber médico, principalmente 
em épocas epidêmicas. e a existência de conhecimentos "paralelos", 
de curBndeiros, benzedeiras etc., com os quais o saber cientifico 
tem que se defrontar. notadamente nos momentos em que as doenças 
escapam do seu (aparente) controle - os periodos de epidemia. 
Mtdicina ofitial x priticas consideradas ilegais: a luta pelo 
espaço profissional em Slo Paulo - Final do Siculo XIX e infeio 
doliculoXX 
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Expositor(a): Marta de Almeida (USP) 
O presente texto tentará perceber, a partir das análises documentais 
do período de instauração do Serviço Sanitário de São Paulo (final 
do século XIX) e de leituras pertinentes ao tema, qual a contribuição 
do movimento de farmacêuticos, dentistas e principalmente de 
médicos, em torno da normatização profissional e a relação deste 
processo com outras dinâmicas altamente influenciadoras tais como 
a institucionalização das ciências, os interesses polfticos locais e as 
transformações urbanas da Paulicéia, na virada do século. 
Boticários no Brasil Colonial: racismo ou charlatanismo? 
Expositor(a): Vera Regina Bellrão Marques (UNICAMP) 
Os primeiros boticários que chegaram ao Brasil, eram em sua maioria 
cristãos novos. Aqui aportavam geralmente fugindo das condenações 
impostas pelo tribunal da inquisição. 
O presente trabalho pretende discutira arte de curar desses boticários 

. relacionando-a com o preconceito racial vigente em Portugal e depois, 
no Brasil, no que diz respeito aos judeus. 
Preto Manoel e cólera em Recife (1856) 
Expositor(a): Ar/osvaldo da Silva Diniz (UNICAMP) 
Este trabalho procura relacionar as teorias médicas sobre epidemias 
discutidas no Recife no século XIX e as transformações urbanas da 
cidade. Com o aparecimento de preto Manoel- uma figura curiosa 
de curandeiro, anunciando a cura da cólera em 1856 (ano em que a 
doença graçava na cidade), o que gerou intolerância e perseguição 
às práticas curativas decorrentes de costumes populares na capital 
de Pernambuco. 

Diagnóstico do ensino de História na Rede Pública de Joio Pessoa 
(CC 0047) 
Metodologia para aplicaçlo de diagnósticos do ensino de história 
Expositor(a): Severino Bezerra da Silva (UFPB) 
Este é um trabalho coletivo que envolve professores e alunos das 
práticas de ensino da UFPB (História) e da rede pública de ensino 
em João Pessoa, no sentido de diagnosticar a forma como se dá o 
ensino de História. A proposta metodológica para a elaboração e 
execução do projeto teve como base uma pesquisa empírico-analítica 
de caráter quantitativo e qualitativo da realidade pesquisada, 
resultando na elaboração de documentos e artigos que visam subsidiar 
novas propostas teórico-metodológicas para o ensino de 1 ° e 2° graus 
da rede pública. 
Algumas reflexões acerca do ensino de História da rede pública 
de ensino em Joio Pessoa 
Expositor(a): Vilma de Lurdes Barbosa de Sousa (UFPB) 
Esta comunicação tem como base os resultados da aplicação do 
projeto de diagnósticos do ensino de história no municipio de João 
Pessoa. Após a aplicação de questionários e entrevistas com 
segmentos da rede de ensino - professores, diretores ti alunos - e 
posterior sistematização de dados foi efetivada uma análise 
qualitativa das informações obtidas, as quais contribuíram para traçar 
um perfil do ensino de História no 1 ° e 2° graus nas escolas públicas 
de João Pessoa. 

Bancos, economia e pode-: no segundo reinado: o caso do Banco 
Mauá & Cia (1854 - 1875) 
Expositor(a): Carlos Gabriel Guimarães (UFF) 
O Banco Mauá constitui-se num dos principais bancos no Brasil 
durante o 2° reinado. Tal poder pode ficar mais claro quando 
analisamos as atividades do banco em várias províncias e no exterior. 
Ele atua tanto no setor comercial como no produtivo e controlava 
empresas como a CIA. Luz Steárica, a Imperial Cia de Navegação a 
Vapor, a Estrada de Ferro de Petrópolis e outras. O trabalho visa 
compreender não só a organização da empresa (o próprio banco) 
mas também sua relação com o Estado Imperial. 
O porto e a apropriaçlo do espaço urbano em Santos na virada 
do século 
Expositor(a): César Teixeira Honorato (UFF) 
O objetivo da comunicação é analisar os mecanismos jurídicos e 
políticos utilizados pela Cia. Doca de Santos com vistas a apropriar
se de espaço urbano valioso nessa cidade e, desse modo, desalojar 
outras frações do capital que tradicionalmente encontravam-se ali 
instalados (trapicheiros, donos de armazém etc.). Ao assim proceder, 
a empresa redefine o espaço e a própria dinâmica do capital na 
região. 
Estado e transformaçlo urbana: o caso da Reforma Pereira 
Passos 
Expositor(a): Wagner Chagas de Menezes (UFF) 
O artigo busca analisar o centro do Rio de Janeiro dentro da discussão 
teórica mais geral sobre o Estado. As políticas de mudança do espaço 
urbano são vistas dentro das transformações do capitalismo da fase 
concorrencial para a fase monopolista. A Reforma Pereira passos 
ao propor uma "modernização" sob a égide do Estado, torna-se um 
locus privilegiado para estudarmos as dimensões políticas e culturais 
pelas classes sociais estruturantes daquela sociedade. 

Construçlo de identidade no mundo urbano de Campina Grande 
(1960 - 1990) (CC 0049) 
Elite e planejamento urbano em Campina Grande (1960 - 1980) 
Expositor(a): Martha Lúcia Ribeiro Araújo (UFPB) 
Analisando-se a relação entre o poder público e o processo de 
urbanização em Campina Grande, neste período, é interessante 
verificar as estratégias das elites politicas com relação aos conflitos 
decorrentes da falta de moradia e infra-estrutura na cidade. 
Neste período, a cidade recebe grande contingente de imigrantes, 
expulsos de suas terras ou advindos das cidades circunvizinhas à 
procura de condições de sobrevivência. 
Os governos municipais (incluindo os interventores no periodo da 
ditadura militar) utilizada o planejamento urbano, (POLI, PODI, 
CURA) para disciplinar a ocupação das zonas centrais e afastar as 
famílias mais pobres para a periferia. 
Resistência e respostas dos movimentos comunitários em Capina 
Grande: o caso das SABs 
Expositor(a): Maria da Guia Santos Gareís (UFPB) 
Analisando no conjunto dos movimentos populares urbanos é o que 
envolve as Sociedades de Amigos de Bairro (SABs). É necessário 

Século XIX: as faces do urbanismo (CC 0048) entender que não se trata aqui de um movimento homogêneo, mais 
O "hábitus" incorporado e a atuaçlo de José Clemente Pereira de múltiplas formas de ação. As SABs possuem caráter formal e 
na orientaçlo urbana de 1819-1835 burocrático, bem como forma de organização hierarquizada, o que 
Expositor(a): Karin Christina Maia Gomes (UFF) dão a impressão de uma uniformidade no movimento. Todavia, é 
A organização do espaço urbano tem sido ao longo do tempo impossível compreender a singularidade das SABs sem averiguar 
destinada a cumprir funções que variam segundo as necessidades as suas formas de resistência e reinvidicações. Nesse sentido é 
especificas das mais variadas formas de organização social. Para interessante do trabalho identificar a presença da ideologia dominante 
nós a cidade é locusprivilegiado da atuação de forças sociais de nas ações concretas das SABs. 
produção. As intervenções nas reorganizações do território que é O atendimento as reivindicações populares em Campina Grande 
hoje Niterói dá claros sinais de que pretendiam reproduzir no urbano entre 1982 e 1992 
os sistemas de valores incorporados enquanto visões de vida e Expositor(a): Antônio Clarindo Barbosa de Souza (UFPB) 
representação de grupos específicos da politica brasileira de então. Durante os anos 80 e início dos anos 90, Campina Grande assistiu a 
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um crescimento urbano acelerado e as administrações municipais 
foram constantemente exigidas pelas populações mais pobres e dar 
soluções aos problemas acarretados por tal crescimento. 
Entre os problemas que atingiram a populaçlo pobre da cidade está 
a de habitaçlo, sendo esta, portanto, uma das preocupações das 
administrações. 
Esta comunicaçlo, pretende analisar como estas reivindicações foram 
encaminhadas, em que medida foram atendidas e que tipos de 
relações foram estabelecidas no perfodo entre a administração pública 
eos diferentes seguimentos da população campinense. 
A tonstruçlo de uma identidade: os "favelados" na imprensa 
ampinen8e (1970-1990) 
ExpoSitor(II): Fábio Gutemberg Ramos Beze"a de Sousa (UFPB) 
É comum nos dias de hoje a associação '<favelados" - marginais. 
Participando do projeto URBANIZAÇÃO, MOVIMENTOS 
SOCIAIS E RELAÇÕES DE PODER EM CAPINA GRANDE e 
JORNAL DA PARAÍBA, que contribuiram para a construçlo do 
sentido que tem para a sociedade o termo '<favelado". O processo de 
construçlo de uma identidade para habitantes que moram em áreas 
e terrenos "invadidos" é, no entanto, bastante complexo e nlo só diz 
respeito a imprensa, nem essa participou dessa construçlo seguindo 
apenas uma direçlo. O discurso desses jornais está marcado por 
denúncias das condições de vida dos ''favelados'' e alertas de que 
essas áreas constituem ''um sério problema de segurança, vez que 
ali se tem um abrigo, um refúgio de viciados e prostitutas". 
Acompanhamos essa construçlo das décadas de 70 a 90 em Campina 
Grande. 

CiBema e m6sica na construçlo dé identidades nacionais (CC 
0050) 
Cinema Novo e a bUBa de uma identidade nacional no ano 60 
ExpositOr(II): Rosângela de Oliveira Dias (UFF) 
Quem somos nós? Vários foram os historiadores, sociólogos e 
antropólogos, entre outros, que se debruçaram sobre a questlo da 
construçlo de uma identidade do homem brasileiro; este misto de 
indigena, europeu e africano. Nos anos 60, nacionalidade, 
desenvolvimento e industrializaçlo foram temas colocados na ordem 
do dia por toda a intelectualidade. Parte desta acreditava qu~ para 
construirmos uma verdadeira nação era necessário definir a nossa 
identidade nacional. 
Os cineastas do Cinema Novo contribuiram para esta discUssllo ao 
também elaborarem o que seria o homem brasileiro dos anos 60: o 
resultado de confronto entre o arcaico rural e o moderno, representado 
pela industrializaçlo e urbanização acelerada por que passava o pais 
àquele momento. 

processadas na "modernidade periférica" em confronto direto com 
a cultura letrada pelo controle do d'iscurso fundador da argentinidade. 
Finalmente será tratada a questlo da institucionalizaçlo da diferença 
como mecanismo social de distinçlo e resistência da cultura popular 
ao processo de homogeneizaçao ideológico direto pelo Poder Público. 
Para tais fins, o sistema literário do Tango será a fonte privilegiada 
como elemento constitutivo do discurso da diferença. ! 

A tonstruçlo da cidadania e da nacionalidade no Primeiro 
Reinado (CC 0051) 
A construçlo da nacionalidade na lpoca da Independência 
~sitor(II): Gladys Jabina Ribeiro (UFF) 
"Ser português" ou "ser brasileiro" nlo era uma questlo relacionada 
à terra natal, na época da Independência eram categorias construidas 
politicamente, de acordo com a maior ou menor adesão à causa do 
Brasil ou à causa nacional. Havia portugueses de nascimento, 
"brasileiros". Também brasileiros poderiam ser considerados 
"portugueses". Tal problemática será analisada a partir dos casos de 
expulslo e de seqüestro de bens de portugueses. 
Mais vale morrer livre do que viver escravo: a questlo do 
antilu.iunismo no jornal O Trib~no do Povo 
ExpoSitOr(II): Marcelo MagalhlJes(UFF) 
Através do entendimento de categorias como opressão, liberdade, 
escravidlo, tirania, felicidade geral, tradiçlo, soberania e outras, 
encontradas no jornal O Tribuno do Povo, procuraremos mapear as 
criticas feitas ao governo do Brasil no perfodo do inicio dos anos de 
1830. Tentaremos também entender qual o papel que a mulher ocupa 
dentro dessas categorias construidas pelo jornal. Esse jornal possuia 
uma coluna especifica dedicada à mulher e ao seu papel na sociedade. 
O antilusitanismo e o preconteito racial na Babia da 
independência: um estudo de caso 
ExposltOr(II): Alvaro Pereira do Nascimento (UFF) 
Em setembro de 1827, o desembargador e ouvidor mandou proceder 
uma devassa porque corria um boato de haver uma revoluçlo contra 
o sistema polftico imperial. A independência e, consecutivamente, 
a formação de uma nova nação foram acompanhadas da construção 
de uma independência nacional que gerou conflitos entre grupos 
das mais variadas matizes. O padre Olavo, o porto Joio Primo e o 
padeiro Marcelino eram homens comuns e foram presos por serem 
suspeitos de chefiarem uma possivel revolta republicana. Neste 
momento de efervecência, objetivamos resgatar o projeto de naçlo 
pelos "chefes" da possível revolta, identificando nos seus discursos, 
o que entendiam por cidadaos brasileiros, que faziam parte do "povo" 
e quem era afeto à causa do Brasil. 

Como eles representaram na tela esta idéia e as implicações que História, tempo e imaginArio (CC 0052) 
dela podemos extrair são os objetivos desta comunicaçlo. Castoriadis: ser, imagidrio e poUtica 
O cinema e a constroçAo de uma imagem nacional nos anos 301 ExpositOr(II): Jaldes Reis de Menezes (UFPB) 
40 Análise daevoluçlo do pensamento de Cornélius Castoriades, dando 
Expositor(II): Sdnia Cristina F. M Lino (UFMA) ênfase aJao: I) rompimento de Castoriades com a tradição marxista, 
A partir dos enredos, sinopses e criticas publicadas pela imprensa a qual, de forma heterodoxa, pertence Castoriades até o inicio da 
sobre filmes ficcionais produzidos no Brasil no periodo proposto, década de 60; 2) relaçlo do pensamento desse autor com as reflexões 
busca-se estabelecer um paralelo entre a imagem que se constrói do de Weber sobre a burocracia.e a racionalidade do capitalismo; 3) 
cinema brasileiro e a imagem brasiliclode transmitida pelos filmes. projeto poUtico da autonomia e suas antinomias, ao compreender a 
O perfodo escolhido é entendido como de. institucionalização de autonomia como autogestao. 
atividades culturais que definirllo o nacional, sendo portanto, A vido de tempo na era cristl 
relevante abordagem das relações entre o Estado e o cinema. Expositor(II): Cláudia BeltrlJo de Rosa (UFPB) 
A cultura da difeftBça: o tango na virada do s&ulo (1890-1916) Somente pela experienCia de tempo o homem toma distancia em 
EJqHmtor(II}: Marcelo Carlos Gantos (UFF) relação ao seu próprio ser, necessária para a formaçlo do ~. O 
A comunicaçlo tem como objetivo resgatar, analisar e coiltextualizar cristianismo evoluiu com seus conceitos judeu e grego de identidade 
a experiencia cultural do Tango, no processo geral de formaçlo da humana. Dois desenvolvimentos tiveram importAncia decisiva na 
moderna tradiçlo cultural argentina na virada do século. O fenômeno catolizaçlo da tendência histórica: o transito do messianismo à 
do Tango de Buenos Aires, será interpretado como uma das mais cristologia e a gradual elucidaçlo do caminho da salvaçao no tempo . 
. importantes e originais configurações culturaisaltemativas Com SIo Paulo, Tertuliano e Santo Agostinho esta idéia de tempo e 
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de história nasce e toma corpo um processo de secularização da 
história que envolve uma crescente dinamização da existência do 
homem e de seu mundo. 
Jacques Le Goff: histórias e durações 
Expositor(a): José Ernesto Pimentel Filho (UFPB) 
O conceito de mentalidades muitas vezes refere-se a uma 
Antropologia sem história, onde costumes, valores e crenças 
reproduzem-se infinitamente. Lê Goff, ao buscar uma relação 
complexa entre mentalidades e situações concretas, empreende um 
caminho distinto. Não existe história sem a mudança e 
transformação. A noção de tempo percebida e vivida pelos homens 
é uma mediação privilegiada. Das mentalidades, Le Goff partiu para 
o estudo dos sonhos coletivos, do simbolismo e das conexões com 
universos imaginários, conduzindo a pesquisa histórica a novos 
campos. 

Estudos de história econômica-social brasileira (CC 0053) 
Ideais republicanos: a pátria paulista de Alberto Sales - 1880/ 
1888 
Expositor(a): Maria Emília Prado (UERJ) 
O objetivo deste texto é compreender como em meio a crise do 
governo monárquico as idéias de estabelecimento de uma República 
Federativa no Brasil, redicalizaram-se de modo a levar o principal 
ideólogo do partido republicano paulista a formular uma proposta 
separatista. Mas do que isso, Alberto Sales tentaria demonstrar em 
suas obras que a República dos Modernos, implicando em liberdade 
e progresso, só seria viável de ser estabelecida na província de São 
Paulo e para isso recorria a noção de raça reconstruindo o passado 
da Província de modo a tomá-lo testemunho de suas proposições. 
Magé na crise do escravismo: sistema agrário e evolução 
econômica na produção de alimentos (1850-1888) 
Expositor(a): Antônio Carlos Jucá de Sampaio (SEC/ltaburai-RJ) 
A nossa intenção ao realizar este trabalho foi tentar compreender as 
estruturas e a evolução de um dado sistema agrário (Magé, na 
província fluminense) a partir de suas características particulares, 
sobretudo de suas estruturas sociais mais importantes, sem nos 
deixarmos levar, como tantos o fazem, por pressupostos estabelecidos 
"a priori", que geralmente partem da estrutura produtiva para 
explicarem o todo, mas que apenas conseguem, afinal, empobrecê
lo. Quanto ao corte temporal, decidimos trabalhar com a segunda 
metade do século XIX tanto por causa da facilidade em estabelecer 
comparações com outras áreas (já que este é um período bem 
freqüentado por pesquisas), com para acompanharmos a evolução 
de um sistema abastecedor escravista quando este vê-se frente à crise 
do modo de produção que o informa, e é obrigado a dar resposta a 
essa crise. Em outras palavras, tentamos perceber, através dessas 
respostas, quais eram os limites do sistema agrário estudado, 
sobretudo conhecer a forma como se deu a evolução da escravidão 
nesta área do período considerado. 
As ferrovias no Rio de Janeiro (segunda metade do Século XIX) 
Expositor(a): Andréa Fernandes Considera Rabel/o (UFF) 
O estudo ora em desenvolvimento trabalha a questão dodransporte 
ferroviário feito a vapor entre os diversos municípios da Província 
do Rio de Janeiro, e entre estes e a cidade do Rio de Janeiro na 
segunda metade do século XIX. 
neste trabalho, pretendemos identificar os pontos de interação entre 
a economia fluminense e o crescimento, auge e decadência da malha 
ferroviária do Rio de Janeiro, sem ignorar no entanto, a complexa 
relação de jogos de interesses que existia na sociedade brasileira da 
época 
O tema será trabalhado dentro de uma perspectiva de análise 
econômico-social, onde as ferrovias podem ser consideradas como 

A Companhia de Ferro Carriu carioca e a questão Murtinho
Casimiro 
Expositor(a): Fernando Antônio Faria (UFF) 
A projeção social de Joaquim Murtinho teve origem em espaços 
distintos, porém articulados, de sua ação: o privado - dos amigos e 
parentes, e o público - do exercício de cargos políticos. Na interseção 
dos dois, temos como mediação a clínica homeopática. Na tentativa 
de reconstruir .sua face oculta, optamos por analisar uma situação 
de tensão e ruptura, vivida por J. M. no ocaso de sua vida. A 
conjuntura apresentada nessa comunicação constitui o quadro síntese 
de suas relações pessoais, porque não somente estão presentes pessoas 
da expressão do enturage "Murtinhista", mas também, por ser o 
momento em que ele foi obrigado a sair de sua torre de marfim para 
justificar-se. publicamente sobre as suas nebulosas práticas mercantis. 

Outro cotidiano - O masculino e o feminino na boêmia. (CC 0054) 
Melodia e sintonia - O feminino, o masculino e suas relações em 
Lupicfnio Rodrigues 
Expositor(a): Fernando Antonio Faria e Maria Izilda Santos Matos 
(UFF-RJ/PUC - SP) 
A produção musical de Lupicínio Rodrigues, compositor de grande 
sucesso e aceitação popular, durante as décadas 30, 40 e 50, focalizou 
em sua vasta obra a vida boêmia, o cotidiano de homens e mulheres 
que viviam a noite, num espaço e tempo identificados com a 
"desordem'" com o não-trabalho·e por que não dizer com o indevido, 
o proibido. 
Pretende-se, através da análise da produção musical de Lupicínio 
Rodrigues, retratista de um imaginário boêmio, cujas composições 
revelam as representações que condicionariam as relações entre 
masculino-feminino nesse universo, recuperar os perfis de gênero e 
suas relações. 
Lazeres intelectuais no Rio de Janeiro na passagem do século 
XIX 
Expositor(a): Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira 
(UERJ) 
No Rio de Janeiro, na passagem do século XIX para o século XX, as 
bibliotecas particulares de indivíduos da elite funcionavam como 
pontos de encontro para debates, conversas informais, acordos 
profissionais e políticos. Muitas velas eram instaladas junto a mesas 
de bilhares, aos ambientes para fumar ou próximas às salas de jantar 
quando estavam alocadas nas residências dos proprietários. Outras 
ficavam nos escritórios de trabalho e eram muito procuradas, 
inclusive por se localizarem no centro comercial, próximas às 
livrarias, cafés e instalações de jornais e tipografias. Numerosos 
leilões e inventários deixaram visíveis estes salões se sociabilidades 
urpanas. 
O mundo privado de mulheres públicas 
Expositor(a): Beatriz Kushnir (UFF) 
Esta comunicação se centra num grupo de mulheres, prostitutas no 
baixo meretrício das cidades do Rio e São Páulo entre fins do século 
XIX e a década de 60 deste. As Polacas - mulheres judias que 
exerceram o meretrício - têm como particular a fundação de 
sociedades de ajuda mútua em cada cidade onde viveram. Nelas 
buscavam construir e exercitar uma identidade cultural e religiosa. 
Baseado nas perspectivas de uma história da cultura, cotejou-se uma 
documentação inédita - o material produzido nestas sociedades: atlas, 
livros-caixa, depoimentos de funcionários e/ou descendentes - para 
visualizar e compreender o mundo privado de mulheres públicas. 
O objetivo é trazer a fala de um grupo marginalizado e excluído e 
perceber sua versão de sua trajetória, deixando assim análises de 
terceiras e visões estereotipadas. 

resultados e ao mesmo tempo, proposta de um avanço tecnológico A Rainha Santa, o rei e os cavaleiros de cristo (CC 0055) 
na economia fluminense. A Rainha Santa na construção da identidade nacional portuguesa 
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Expositor(a): Georgina Silva dos Santos (UFF) 
A construção da imagem de D. Isabel de Aragão opera-se através do 
circuito sagrado medieval. Valendo-se do lugar ocupado pela Virgem 
Maria na memória afetiva Lusitana, o reinado dionisino constrói, a 
partir da atuação de sua Rainha (doações, construção de conventos ... ) 
um modelo de soberana: o paradigma isabelino. Seu perfil altruista, 
asceta e medianeiro construirá um dos traços da identidade nacional 
portuguesa. 
D. Dinis e a supresslo da Ordem do Templo (1312): o processo 
de formaçlo da identidade nacional em Portugal 
Expositor(a): Ricardo Luiz Silveira da Costa (UFF) 
A supressão dos templários e a criação da Ordem de Cristo por D. 
Dinis insere-se no lento processo da formação da identidade nacional 
portuguesa. A nacionalização desta ordem militar afirma o poder 
real diante do papado, legitimando as fronteiras frente a castelã e 
colocando Portugal na dianteira das potências européias, 
possibilitando a expansão maritima dos séculos XVI e XVII. 
O papel do sagrado na construçlo da identidade nacional 
portuguesa (1282-1336) 
Expositor(a): Vânia Leite Fróes (UFF) 
A Baixa Idade Média Portuguesa é marcada por um conjunto de 
medidas poHticas que evidenciam um projeto centralizador 
monárquico. À época dionisina, estas ações são materializadas na 
intervenção do rei nas áreas concelhias, na introdução de uma malha 
burocrática corporificada por meirinhos-mores, corregedores e 
alcaides, na utilização da Hngua nativa nos documentos de 
chancelaria, na recuperação do direito romano. No cerne deste 
processo, encontra-se a preocupação em delimitar as áreas de atuação 
pública e privada. A fronteira entre estas esferas é ainda bastante 
tênue, embora a figura do monarca já se apresente como o senhor 
entre os demais senhores, o guerreiro entre os outros guerreiros, 
graças aos bens móveis e imóveis que acumulou oó herdou. No 
entanto, cunhar uma imagem própria, autônoma e distinta que 
conceda identidade e sentido a um projeto político, requer a confecção 
de uma estampa capaz de sustentar práticas temporais. 
Jacques Le Goff que "na Idade Média o político é uma provineia do 
religioso". Essa imbricação que sugere mecanismos superpostos entre 
a realeza e o poder teocrático, manifesta-se no processo de 
nacionalizacão das ordens militares. protagonizado por D. Dinis, 
na esteira da prisão dos cavaleiros templários na França Revela-se 
ainda, na elaboração de uma imagem feminina consagrada pela 
santidade que tem na rainha D. Isabel sua matriz perfeita. 

PoUtica cultura e identidade nacional (CC 0056) 
Amalgamaçlo muit') dificil: José Bonifaicio e o problema da 

e cidadão de um novo Estado - que teria como tarefa precípua a 
própria construção da nação. 
Identidade nacional no discurso da geraçAo de 70/séc. XIX. Brasil 
e Portugal 
Expositor(a): Maria Aparecida Rezende Moto (UFRJ) 
O texto. literário tem freqüentado com algumas com alguma 
assiduidade os estudos históricos. Não mais apenas enquanto 
documento revelador dos "verdadeiros fatos" ou chave para o 
"desenvolvimento'~ da sociedade que o produziu, mas como um 
registro portador de possibilidades, ponto de partida para a 
construção de uma problemática e de uma interpretação. Neste 
sentido, estamos examinando a produção textual da chamada 
Geração de 70 do século XIX, no Brasil e em Portugal, considerando 
como núcleo central desse estudo, a questão da identidade nacional. 
Em tomo deste eixo, investigamos as narrativas historiográficas e 
ficcional como práticas discursivas que engendram e reproduzem 
imagens do ser português e do ser brasileiro. Trata-se, portanto, de 
analisar o(s) modo(s) como a consciência letrada, àquela altura, 
formulou/resolveu uma auto-imagem nacional. Uma outra vertente 
é o exame dos tópicos que balizavam o diálogo entre os dois sistemas 
literários (o que aproximava /separava a dupla Geração de 70, no 
tocante ao tema em questão), bem como as matrizes conceituais que 
orientavam suas percepções e suas reflexões acerca da realidade que 
buscavam expressar elou transformar. 
Afonso Arinos de Melo Franco e o SPHAN - um projeto de 
construçlo da naçlo 
Expositor(a): Clara Emília Sanches Monteiro de Barros (UFRJ) 
O trabalho aborda o pensÍUnento de Afonso Arinos de Melo Franco 
e sua contribuição no processo de construção de uma identidade 
nacional no Estado Novo através da questão da preservação da 
memória cultural como patrimônio da nação. Afonso Arinos foi um 
dos ideólogos do SPHAN - Serviço de Patrimônio Histórico e 
Artistico Nacional e membro do Conselho Técnico e Consultivo do 
órgão, tendo em 1938 promovido uma série de conferências para os 
funcionários a respeito da cultura material brasileira. 
Afonso Arinos contribuiu para a construção de um passado nacional 
produzindo, entre outras, formulações como "cultura brasileira". 
Confrontando o pensamento de Afonso Arinos como intelectuais 
contemporâneos seus, registramos o pensamento de sua geração, no 
tocante à preservação do patrimônio cultural, bens aos quais se 
outorga um valor especifico por sua notoriedade, quase sempre 
sustentada por uma historicidade e qualidade artistica, em momentos 
históricos de interesse para a construção da memória oficial ou ainda 
por sua particularidade. 

identidade nacional no Brasil História, identidade e arte no Brasil (CC 0056) 
Expositor(a): Afonso Carlos Marques dos Santos (UFRJ/UERJ) A criaflo de uma identidade na paisagem do Rio de Janeiro no 
O objetivo central desta investigação é o discurso politico de JOSÉ século XIX: o Campo de Santana como exemplo 
BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA, figura central no processo Expositor(a): Carlos Gonçalves Terra (UFRJ) 
de autonomia politica do Brasil, em especial nos textos que abordam Os jardins do século XIX seguiram predominantemente, uma 
o problema da construção .nacional. Neste sentido são privilegiadas estrutura voltada para o modelo paisagistico, desenvolvendo-se de 
as expressões pátria, nação e nacionalidade. bem corno as designações uma maneira quase uniforme, em todos os paises europeus. Com o 
por ele aplicadas às categorias sociais da época. José Bonifátio é convite do Imperador D. Pedro 11, em 1858, Auguste Francóis Marie 
tomado aqui como um ideólogo do Estado, inicialmente Glaziou transferiu-se para o Brasil, para ocupar o lugar de Diretor 
comprometido com o projeto de um Império luso-brasileiro e como de Matas e Jardins trazendo aquele modelo para o Brasil. Sua 
os planos de reforma do Estado português e, num segundo momento. participação foi ·de grande importância para o desenvolvimento do 
após o. rompimento com as Cortes, identificado com a idéia de paisagismo no nosso Pais. Além de cuidar dos jardins imperiais, 
separação politica que levaria à Independência impõe sua própria marca nos espaços em que interfere, de maneira 
Esta investigação pretende reexaminar, ainda, o tratamento dado a diferente dos padrões aqui usados. até entlo. Uma grande quantidade 
José Bonifácio pela historiografia, tendo as análises de Emília Viotti de obras, de especial significado para o paisagismo brasileiro do 
da Costa como ponto de partida. Por outro lado é dada uma atenção século XIX. tem sido atribuida a Glaziou. Para uma análise formal 
especial ao significado da separação politica no imaginário da de sua obra optou-se pelo Campo de Santana, por ser um jardim que 
geração que viveu a passagem efetiva da condição de português do tem sua própria história, permanecendo ainda hoje com as 
~e súdito da monarquia portuguesa para a condição de brasileiro caracteristicas do século passado. Além disso, é um dos poucos 
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logradouros no Rio de Janeiro, que permite ao pesquisador reviver tantas vezes afastadas da verdadeira ambição modernista do país 
toda a sua construção, devido ao grande número de documentos que é o objetivo de nosso maior interesse. 
encontrados em arquivos. Através desses documentos pode-se, 
também, analisar as outras obras que estruturam esse período da 
paisagem brasileira. 
A produçio artfstica colonial brasileira e sua especificidade em 
relaçio à européia: simples cópia ou criaçio de uma identidade 
própria? 
Expositor(a): Márcia Cristina Leão Bonnet (UFRJ) 
Durante muitos anos a produção artística colonial foi interpretada 
por muitos como sendo parte de uma tentativa, sob este ponto de 
vista, frustrada de imitação do modelo estétiéo europeu; uma extensão 
de algo que se convencionou chamar de barroco europeu, 
principalmente em sua vertente portuguesa. Alguns autores chegam 
mesmo a afirmar uma suposta inferioridade artística da Colônia em 
relação à Metrópole. 
Tais afirmações denotam uma visão preconceituosa que estabelece 
a produção européia como paradigma para a análise de outras 
realidades estranhas ao Velho Mundo. 
Uma análise pormenorizada da produção artística colonial revela a 
existência de características próprias, que demonstram, facilmente, 
a especificidade da arte colonial brasileira face à européia. 
O passeio público do Rio de Janeiro: espaço sagrado e o espaço 
profano na conc~pçio do homem do séc. XVIII 
Expositor(a): Nelson Porto Ribeiro (UFRJ) 
O Passeio Público do Rio de Janeiro, projetado e construído ao final 
do séc. XVIII sob a orientação criadora de Valentim da Fonseca e 
Silva e Mando do Vice-rei D. Luís de Vasconcelos, continha em si, 
de forma latente, as ambigüidades e a1teridades que caracterizaram 
a formação de nossa cultura. uma leitura simbólica (iconografia) do 
seu espaço,' assim como do uso que a sociedade da época fazia, sem 
dúvida é capaz de nos revelar facetas inusitadas do imaginário 
coletivo do homem do séc. XVIII. 
Espaços como este eram utilizados pela sociedade de então para o 
deleite de suas festas populares. Festas que 'conjugavam elementos 
da simbologia cristã e figurações de natureza pagã, em que o emmero 
e o perene compareciam lado a lado que rememorar continuamente 
ao homem a vanitas da vida, e em que dava-se asas à imaginação 
alegórica do homem residuatiamente barroco; foram os Triunfos 
religiosos, ~ grandes procissões e celebrações públicas, tal como as 
festividades que se realizaram no Passeio em 1786 por ocasião do 
casamento do príncipe e futuro D. João VI. 
A produçio artfstica no Brasil analisada no C!ontexto de quatro 
décadas da nossa história, a partir dos premiados no Salio da 
Arte Moderna: 1940-1982 
Expositor(a): Ângela Ancora da Luz (UFRJ) 

Escrevendo a HistóÍ'ia no Brasil: a constituiçio no campo (CC 
0058) 
Escrevendo a História: algumas renexões teóricas acerca da 
produçio de uma escrita da História do Brasil 
Expositor(a): Manoel Luiz LimáSalgado Guimarães (UFRJ) 
Pode-se afirmar como r~cente a preocupação dos meios acadêmicos 
brasileiros com a reflexão em torno da escrita da história. Esta 
exposição visa discutir alguns problemas de natureza teórica que 
conformaria a elaboração de uma escrita especificamente histórica 
e seu significado para o conhecimento produzido por esta disciplina. 
O paradigma historiográfico de Felisbelo Freire 
Expositor(a): Francisco José Alves (UFRJ) 
A finalidade de caracterizar seu paradigma orientador tomando como 
base os dez livros de História publicados pelo autor entre 1891 e 
1912. Sob inspiração da História das idéias (Lovejoy e Boas) e das 
análises feitas por H. White, Certeau e Foucalt, a pesquisa pretende 
traçar um perfil do pensamento de FF, destacando os temas, as fontes 
utilizadas, os critérios de periodização adotados, as influências 
teóricas (implícitas e explícitas). 
Tempo e reconstruçio históricos no romance do séc. XIX 
Expositor(a): Fábio Muruci dos Santos (UFRJ) 
Propomos abordar o tema do conhecimento histórico no séc. XIX 
através do romance histórico romântico. O objetivo principal da 
exposição será o romance a narrativa histórica brasileira do séc. 
XIX onde os textos destacados serão: "As Minas de Prata" e "A 
Guerra dos Mascates" de José de a Alencar e "A Retirada da Laguna" 
do Visconde de Taunay. O enfoque estará direcionado 'Para os temas 
Tempo Histórico e Reconstituição do passado: tempo linear; 
afastamento do tempo histórico do momento do leitor; elementos de 
excentricidade e diferenças de valores. 
Sertio e naçio na obra de Joio Capistrano de Abreu 
Expositor(a): Ricardo de Oliveira (UFRJ) 
Boa parte dos comentaristas da obra de Capistrano, principalmente 
aqueles que compartilham as opiniões de José Honório Rodrigues, 
são concordantes em dizer que sua obra se dá pelo aspecto do rigor 
teórico-metodológico, como também a respeito das suas reflexões 
acerca do caráter da História nacional, onde o conhecimento de sertão 
assumirá a função fundamental de explicar o processo de nossa 
formação colonial e histórica. Este seria uma chave explicativa. Nossa 
exposição buscará problemas a questão, partindo de uma análise 
sobre a recepção da obra de Capistrano, para em seguida discutir o 
conceito de sertão e Nação em Capistrano. 

Desde cedo o Brasil importou elementos estrangeiros à sua cultura. História ideologia do controle social (CC 0059) 
Na construção de sua identidade podemos observar, por meio da Sobre violência e cidadania: açio e emoçio 
arte, a maneira pela qual ele vem combinando estes elementos com Expositor(a): Gizlene Neder e Gisálio Cerque ira Filho (UFF) 
a própria consciência e a sua memória histórica Tivemos um barroco Através da decifração do passado recente( ou longínquo) da cidade 
com ênfase na estética portuguesa e uma academia de formação de Rio de Janeiro que tentamos ver as pistas, os índios(carloginburg) 
francesa Chegamos ao século XX buscando o ponto de fusão onde das opções de controle social erigidas a partir do fim da escravidão 
se manifeste nosso sentimento uno e contínuo, capaz de imprimir e da implantação do Regime Republicano. A atividade cognitiva 
os traços que nos identifiquem. O Sal/lo da A.rte Moderna oferece deve envolver opções intelectuais abstratas _ análise, comparações, 
um precioso campo de investigação do assunto. Ele reflete nossa classificações _ buscando sempre a fuga (escape) do iluminismo 
historicidade, contribuindo, assim, para o estudo da história jurídico, responsável pela cristalização de uma pragmática jurídica 
O projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo tem como pré-determinista, pré-conceituosa, baseada no biologismo 
fundamento esta questão. Sabemos que a historiografia moderna já Lombrosiano. 
não possue uma ótica eminentemente política, comportando o olhar Imprensa sensacionalista e controle social na cidade do Rio de 
desses novos horizontes nos quais nos inserimos, no Campo da Janeiro 
História da Arte. Propomos-nos investigar e identificar as tendências Expositor(a): Anna Maria M de P. Barbará Pinheiro (UFF) 
que possam ter surgido nestes salões: se foram autênticas ou seguiram Objetivamos no presente trabalho realizar a História da variação no 
a marcha dos estilos; se apresentaram características nacionais, ou conteúdo e nas formas da imprensa sensacionalista carioca 
se foram decorrentes de injunções políticas, econômicas e culturais, representar a figura feminina durante a década de 1970. 
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Neste sentido, concebendo este tipo de imprensa enquanto instituição 
que visa restringir a movimentação das mulheres pelo espaço público. 
Trabalharemos com a conceituação de controle social como elaborada 
por Roberto Bergalli no sentido de relacionar as modificações 
discursivas que se operam nesta imprensa às fonnações no padrão 
de relacionamento de gêneros que se verificam no período. 
O controle social DO Brasil de 1940-1964. A História e o Direito 
Expositor(a): Carlos Henrique Agujar Serra (UFF) 
Objetivamos estudar as idéias jurídico-penais face às estratégias de 
controle social no Brasil durante a conjuntura histórica de 1940-64. 
Há que se refletir acerca da relação entre a História e o direito. Na 
verdade, defendemos uma aproximação necessária entre a História 
e o Direito. 
A conjuntura de 1940-1964 é complexa e apresenta especificidades 
na História da sociedade brasileira. Este contexto explica impasses 
e ambigüidades que necessariamente devem ser eOAsiderados para 
uma melhor compreenslo deste período. 
Vitimizaçio e criminalizaçio de mulheres 
Expositor(a): Maria Anita Buthod (UFF) 
O tema que abordamos versa sobre a história das idéias jurídico
penais no Brasil sobre a vitimização e criminalização de mulheres, 
na cidade do Rio de Janeiro, entre o período de 1940 e 1967. 
Utilizaremos duas categorias de análise para a discussão de nosso 
objeto de trabalho: as questões da disciplina e do controle social. 

temporalidades do processo histórico contemplados; caracterizar a 
produção historiográfica em termos de sub-temas, abordagens, 
metodologias e suporte documental utilizados; apontar as lacunas 
temáticas, temporais, geográficas e de perspectivas teórico
metodológicas. 
Já foram analisados 19 trabalhos, referentes a 7 Cursos de Mestrados. 
Relata-se alguns resultados parciais obtidos. 

Século XVIII mineiro - Memórias (CC 0061) 
Edições críticas do discurso histórico-político sobre o levante de 
1720, da memória do Dr. José Vieira Couto e da Descrição da 
Capitania de M. F. de Diogo de Vasconcelos. 
Ediçio critica da memória sobre a capitania de Minas Gerais 
de José Vieira Couto 
Expositor(a): Júnia Ferreira Furtado (UFMG) 
Ediçio critica do discurso histórico polftico do levante de 1720 
Expositor(a): Laura de Mel/ode Souza (USP) 
Ediçio critica da descriçio geográfica, fisica e polUiu da 
capitania de Minas Gerais de Diogo de Vasconcelos 
Expositor(a): Carla Maria Junho Anastasio (UFMG) 

Atividades pré-industriais na Paraiha: o mundo do artesAo têxtil 
(CC 0062) 
Vidas no labirinto: mulheres e trabalho artesanal. 
Expositor(a): Regina Célia Gonçalves (UFPB) 

Balanço critico da historiografia sobre a questlo agrária na A comunicaçlo apresenta uma tentativa de compreender o modo de 
Paraiba (CC 0060) vida e a vislo de mundo das artesãs - labirinteiras - da comunidade 
Um banco de dados sobre a questio agrária - de Chã dos Pereira. município do Ingá-Pb. A peculiaridade deste 
Expositor(a): Rosa Maria Godoy Silveira (UFPB) caso é o fato de que, nesta comunidade, a atividade artesanal - o 
Alinha de pesquisa propõe-se à formaçlo de um banco de dados labirinto - se associa ao trabalho na terra Ou seja, trata-se de uma 
qualitativos, relativo a produçlo historiogrática sobre o tema, bem comunidade rural que também se dedica ao artesanato. 
como, à elaboraçlo de análise críticas que subsidiem os Cursos de A dupla inserção dessas mulheres no mundo do trabalho, bem como 
Pós-Graduaçlo e os pesquisadores em geral, interessados no assunto as inúmeras tarefas e responsabilidades politicas e familiares que 
e também os órglos governamentais e organizações da sociedade assumem, constituem um universo cultural singular que se toma 
civil na formulação de suas ações politicas no âmbito de Questlo um desafio permanente para análise. 
Agrária. Artesanato têxtil: pequena produçlo acadêmica 
O projeto compõe-se de vários corpos documentais: obras produzidas Expositor(a): Alexsandro Donato Carvalho (UFP B) 
por autores paraibanos, Teses e Dissertações dos Cursos de Pós- O início do trabalho de catalogação de acervos e obras referentes à 
Graduações da UFPB, autores nlo paraibanos, Teses e Dissertações temática da pesquisa, levou-nos à conclusão de que o artesanato 
de docentes da UFPB produzidas em cursos externos à instituição. representa importante fonte de renda para diversas comunidades. 
O primeiro conjunto historiogrático já foi analisado, totalizando 85 Porém este novo artesão encontra-se inserido num mundo 
obras produzidas entre 1905 a 1970; está em curso a segunda etapa plenamente capitalista, sendo permanentemente expropriado da 
do trabalho. riqueza por ele produzida 
A fabricaçiQ do esquecimento: a historiografia paraibana sobre O trabalho artesanal apresenta características particulares, tornando-
questlo agrária se um pouco dificil a existência, na literatura de origem acadêmica, 
Expositor(a): Serio}a Rodrigues Cordeiro Mariano (UFPB) de trabalho sobre o tema, especialmente sobre artesanato têxtil, nosso 
A primeira etapa do projeto analisou a produçlo historiográfica objeto de estudo. 
paraibana sobre o tema, produzida no periodo de 1905-1970. Eis a realidade com a qual nos defrontamos no 'dia-a-dia da pesquisa: 
Foram sistematizados 85 obras de variada natureza (estatística, a bibliografia restrita e, em geral, monográfica, nlo oferece uma 
discurso, anuários, estudos históricos, etc.). Os resultados obtido visão global sobre o tema e sugere uma lacuna na produção 
revelam: a) maior incidência de obras no período de 1950/1970; b) acadêmica. 
concentração dos trabalhos na lavoura de exportação; c) Acervos e artesanato têxtil na Paraiba 
predominância de obras geAéricas e abrangentes em termos de Expositor(a): Ana Maria Cavalcante de Medeiros (UFPB) 
temporal idade, com lacunas acentuadas sobre os séculos XVIII e O levantamento dos acervos sobre o artesanato têxtil na Paraíba é, 
XIX; d) perspectiva de abordagem político-administrativa; e) no que se refere aos dados sobre as diversas etapas do processo 
embasamento documental restrito. produtivo, desde a etapa de compra da matéria-prima até a fase de 
São apresentados no trabalho as lacunas presentes nessa produção. comercialização dos produtos. 
A produçio acadêmica universitária sobre a questio agrária Chama atençlo o nível de intervençlo do Estado como organizador, 
Expositor(a): Jerônimo Régis da Silva (UFPB) estimulador e, por vezes, financiador destas atividades. Tal é o 
Entre a produção analisada, um segmento do projeto está procedendo envolvimento das instituições públicas na atividade que os principais 
à avaliação das Dissertações e Teses defendidas por vários cursos de dados sobre a mesma encontram-se nos acervos da FAC, SETRAS, 
Pós-Graduaçlo da UFPB. A leitura e sistematização de dados slo SEPLAN, IDEME e outras vinculadas ao Governo Estadual, que 
norteadas por objetivos específicos tais como: mapear as áreas atuam em diversos níveis: mantendo cursos, organizando 
geográficas da Paraíba abordadas em tais estudos; identificar as cooperativas, viabilizando a comercialização. Tal pesquisa sugere a 

56 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH, Recife, 23 a 28 de julho de 1995 



Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
relevância do tema objeto de estudo. 

História e imagens(CC 0063) 
Integração ensino/pesquisa: realidade e possibilidades 
Expositor(a): Regina Maria Rodrigues Behar (UFPB) 
O trabalho aqui apresentado foi resultado do projeto de pesquisa 
desenvolvido pelo Programa de Licenciatura da UFPb - 1994. 
Resultou do trabalho coletivo desenvolvido em sala de aula pelos 
professores de disciplinas ministradas no período 94.2, e viabilizou 
a produção de material didático que incorpora o uso de imagens 
(vídeos). 
O resultado representa a ampliação das possibilidades do uso de 
materiais visuais no ensino de história, tanto nos cursos de história 
da UFPb como nas escolas de 10 e 20 graus. Incorporada aos 
programas das disciplinas, tal trabalho teve efeito positivo na busca 
da articulação ensino-pesquisa em sala de aula. Vídeos didáticos 
produzidos pelo projeto: "A Fala do Índio", "As condições do ensino 
de história nas escolas públicas de João Pessoa", "Imagens do 
cotidiano". 
As condições do ensino de História nas escolas públicas de João 
Pessoa 
Expositor(a): Maria Nóbrega Araújo (UFPB) 
Este trabalho objetiva estudar as condições do ensino de História 
nas escolas públicas de João Pessoa. Os dados foram coletados a 
partir de uma pesquisa realizada nestas escolas levada a efeito pelos 
alunos da Disciplina de Prática de Ensino de História, e que resultou 
na produção de um vídeo como parte integrante de um projeto que 
visa estimular a produção de recursos didáticos para o estudo-ensino 
de História através da utilização de outras linguagens. Em relação 
ao documentário realizado verificou-se principalmente as precárias 
condições de trabalho a que são submetidos professores e estudantes 
de 10 e 20 graus. 

As secas no Brasil Colonial: calamidades e vunerabilidade (CC 
0064) 
A cronologia das secas no Nordeste Colonial 
Expositor(a): Aluízio Franco Moreira (UFPB) 
Embora consideremos que o fenômeno das secas, sob seus aspectos 
climáticos, econômico e social seja anterior à presença do colonizador 
português, é a partir dos registros nas obras de cronistas e viajantes 
que visitaram o Brasil no período colonial, que nos foi possível 
estabelecer uma cronologia das secas ocorridas no Norte do país, 
desde a segunda metade do século XVI até o momento da instituição 
do Império no território brasileiro. 
Secas: migrações e atividades produtivas 
Expositor(a): Maria da Guia Santos Gareis (UFPB) 
A ocorrência de secas no Brasil colonial (Norte do Brasil) provocou 

sistema, as secas provocam a fome, a morte, incluindo a formação 
de bandos ou turbas, no sentido de superação ou aquisição de 
alimentos. 

A cidade em questão (CC 0065) 
A criação de Filadélfia (MG) e a construção do espaço público. 
Expositor(a): Valdeci Lopes de Araújo (UERJ) 
A presente comunicação visa analisar a criação da cidade de 
Filadélfia pelo político liberal Teófilo Ottoni na década de 48 do 
século XIX. Procuramos entender a criação da cidade como reação 
a centralização do Estado Imperial, que tinha na "cidade-capital
corte" seu modelo. 
Filadélfia surge como uma ·tentativa de construção de um espaço 
público entendido enquanto associação voluntário de sujeitos 
autônomos em contraposição a corte habitada por súditos 
aprisionados aos esquemas hierárquicos e orientados 
heliocêntricamente ao Imperador. 
A utopia da cidade acrata 
Expositor(a): André Nunes de Azevedo (UERJ) 
Esta comunicação tem por fim analisar a percepção das grandes 
cidades burguesas por parte do homem anarquista no Brasil início 
do século XX, bem como discutir a utopia da cidade acrata como 
contra-partida a cidade-mercado burguesa, procurando assim 
evidenciar o caráter pré-urbano desta cidade, que se afigura na 
"utopia" libertaria como justáposição de comunidades auto-. 
suficientes, Tais comunidades, no entanto, são produto do resgate 
"outópico" proposto pelo ideário anarquista, que vislumbra na 
retomada de um passado mítico, a condição fundamental para a 
construção/reconstrução de uma nova ordem libertaria. 
Cidade: liberdade real ou formal 
Expositor(a): Fernando Matoso de Souza (UERJ) 
Pretendo abordar neste encontro a suposta liberdade obtida pelos 
indivíduos no contexto e no imaginário das cidades, principalmente 
no conceito de megalópolis. Nesta abordagem pretendo analisar a 
frase dita e repetida pelos habitantes da cidade na Idade Média: "O 
ar da cidade é o ar livre" ou seja, pretendo partir deste imaginário 
libertário desenvolvido em seu começo por estes habitantes propensos 
a se libertar da suserania feudal, e alcançando assim a realidade, o 
cotidiano, e comportamento do hoje homem metropolitano. 
Rio capital cultural 
Expositor(a): Luis Bruno Dantas (UERJ) 
O projeto Rio capital cultural discute a legitimidade do status do 
Rio de Janeiro como centro de referência do país. 
O trabalho a ser apresentado na ANPUH se concentrará na 
caracterização do Rio de Janeiro como capital cultural no período 
que vai da proclamação da república à década de 1960. 

diversos impactos e reações à população, especialmente àquela mais Fontes para uma abordagem social da História das Ciências (CC 
vulnerável, provocando assim grande baixa na atividade agrícola, e 0067) 
consequentemente a carestia e escãssez de alimentos. Como resposta Arquivo Belisário Penna 
as carências mais agudas vividas em épocas de secas, a população Expositor(a): Fernando Sérgio D. dos Santos (Fundação Oswaldo 
pobre do semi-árido necessitou migrar, logo a migração é analisada Cruz) 
aqui como uma forma de reação aos impactos das secas. Nesta comunicação será apresentado aos seus potenciais usuários o 
Secas: meio ambiente, fome e reações Arquivo Pessoal de Belisário Penna, sanitarista que se notabilizou 
Expositor(a): José Apo/inário do Nascimento (UFPB) pelo empenho no saneamento do Brasil - título de sua obra mais 
A permanente situação vulnerável da população por ocasião das festejada. 
secas no período colonial no Brasil, termina por aflorar a pobreza e Este acervo consta de 35.000 documentos - entre textuais e 
miséria, principalmente das camadas menos favorecidas da iconográficos - e acompanha toda a trajetória da criação do Ministério 
população. Neste sentido, as secas provocam um aumento da da Educação e Saúde Pública, no primeiro governo Vargas, do qual 
temperatura, rachaduras no solo, evaporação das águas em Belisário Penna foi o titular em 1931. 
reservatórios naturais, rápido secamento da folhagem da vegetação, Exatamente por tratar-se do arquivo pessoal de um personagem com 
aparecimento de pragas: gafanhotos e lagartas, constituindo-se profunda atuação política, este riquíssimo conjunto de fontes aborda, 
resultados ambientais por ocasião da calamidade das secas. Esgotadas ainda, temas polêmicos e atuais como alcoolismo, serviços e políticas 
as disponibilidades alimentares, inclusive as oferecidas pelo eco- públicas de saúde, integralismo e ideologia, o Estado Nacional, dentre 
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muitos outros. 
O Conselho de Fiscalizaçlo das Expedições 
Expositor(a): Araci Gomes Lisboa (Fundação Oswaldo Cruz) 
O trabalho apresenta o arquivo do Conselho de Fiscalização das 
Expedições Artísticas e Científicas no Brasil - CFEACB- criado em 
1933 por Getúlio Vargas. 
Pretende-se, com esta comunicação, divulgar este arquivo rico em 
informações de um passado recente de nossa História, e que poderá 
completar algumas lacunas existentes no perlodo entre 1933-1968. 
São mais de 10.000 documentos contendo informações sobre o 
funcionamento do Conselho, bem como sobre acerca das expedições 
realizadas no solo brasileiro neste período. 
Arquivo Souza Araújo 
Expositor(a): Roberta Nobre da Câmara (Fundação Oswaldo Cruz) 
O trabalho apresenta a documentação pessoal do Dr. Souza Araújo, 
leprologista e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. O acervo 
contém cerca de 20.000 documentos, com destaque para o seu 
trabalho em algumas colônias de hansenianos' no pais, além de 
documentos que procuram avaliar a hanseníase no Brasil e nas 
Américas. 
Pretendemos, com a apresentação, ressaltar a trajetória do Dr. SouZa 
Araújo na Saúde Pública brasileira, especialmente no que tange à 
área de leprologia. 
Carlos Chagas Filho: depoimento para a História 
Expositor(a): Laurinda Maciel (Fundação Oswaldo Cruz) 
Casa de Oswaldo Cruz, composta por cerca de 400 horas de 
entrevistas gravadas com cientistas, médicos, sanitaristas e técnicos 
da Previdência Social. 
Será exposto detalhadamente o depoimento do Or. Carlos Chagas 
Filho, com 21 horas de duração, onde ele passa a limpo a História 
das Ciências no Brasil da década de 1930 para cá. 
Destacam-se, neste depoimento, as análises sobre as condições de 
vida do povo brasileiro, a chegada da Biofisica ao Brasil, o panorama 
político da ciência brasileira no periodo, entre muitos outros temas 
relevantes. 

trabalhadora; 3) a história social como história dos conflitos e das 
lutas e sua potencialidade crítica com base na centralidade do trabalho 
na história humana. 
Transformaçõe5recentes na organizaçlo do processo de trabalho 
Expositor(a): Guilherme Silva Tel/es Jr. (UFF) 
Nosso tema de estudo -transformações na organização do processo 
de trabalho - vem sendo objeto de intensa reflexão, particularmente 
a partir da década de 80, nos mais diferentes campos do conhecimento 
cientifico. 
De maneira sumária, podemos afirmar que a emergência das novas 
formas de organização do processo de trabalho remontam a segunda 
metade dos anos 70. Constatam-se os limites da eficácia do modo 
taylorista-fordista de organização do. processo de trabalho e a 
instalação de uma grave crise econômica, que em última análise, 
redefine os padrões de concorrência intercapitalista. 
Claro está, que a compreensão deste processo não provém apenas 
dos impulsos econômicos básicos de obtenção e maximização de 
lucro. A resistência dos trabalhadores. 
A luta dos metalúrgicos em torno do tempo de trabalho na 
República deWeimar e na República Federal da Alemanha na 
década de oitenta 
Expositor(a): Alice Helga Werner (UFF) 
A comunicação se propõe a uma reflexão inicial sobre o 
desdobramento de uma correlação de forças inicialmente favorável 
aos trabalhadores - a revolução alemã de 1918lJ 9 - que leva a um 
conjunto de conquistas ref~rentes ao tempo de trabalho - entre elas 
a jornada de 8 hs. diárias - e a rápida inversão dessa correlação, 
tendo como uma conseqüência, o aumento da jornada de trabalho, 
já em 1924 e a comparação com a luta em tomo do tempo de trabalho 
dos metalúrgicos alemães na década de oitenta. 
Decorre disso, a questão, que deverá ser também abordada, sobre 
conjunturas - crises sociais e econômicas - em que as necessidades 
humanas manifestam-se em vlsivel antagonismo com as necessidades' 
do Capital. 

Documentaçlo, memória e imaginArio (CC 0069) 
História, classe e trabalho (CC 0068) Resgate das fontes hermerogrificas acreanas 
Experiência X consciência de classe: aspectos de um debate Expositor(a): Francisca Leite Ferreira (UFAC) 
Expositor(a): Ricardo Gaspar Mul/er (UFF) O Departamento de História da UFAc vem desenvolvendo desde 
Essa comunicação procura discutir a tendência desenhada por parte 1984, o projeto: "Levantamento de fontes hemerográficas". Até o 
da produção historiográfica brasileira de, ao utilizar em seus estudos presente já se conseguiu microfilmar toda a coleção de jornais, os 
os referenciais teóricos de E.P. Thompson, retirar desses referenciais quais tem se constituido uma fonte de pesquisa múltipla para as 
seus fundamentos marxianos. Nesse sentido, destaca-se a relação experiências de iniciação científica dos discentes do curso de História 
entre os conceitos de classe e de experiência. O 'conceito de e áreas afins, bem como de pesquisadores das áreas das ciências 
experiência é reduzido à 'experiência da vida cotidiana' e as suas sociais. Na atualidade, tem se buscado levantar outros acervos 
caracteristicas culturais. É esvaziado de sua base original de classe, documentais localizados fora do Estado do Acre. Os órgãos 
perdendo sua vinculação ao conjunto do esquema conceitual consultados são: Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Instituto 
marxiano, como as relações entre classe, luta de classe e consciência Histórico e Geográfico Brasileiro. 
de classe. Procura mostrar também que E.P.Trompson, entretanto, Documentaçlo e experifncias de pesquisa com História Oral 
sempre tentou conciliar sua visão critica sobre o marxismo e uma Expositor(a): Maria José Bezerrá (UFAC) 
pesquisa histórica rigorosa, além de, em suas pesquisas, não deixar O Centro de Documentação e Informação Histórica C.D.I.H., criado 
de perceber o corpo conceitual marxiano em sua totalidade. desde 1976 e integrado ao organograma da universidade em 1987 
História Social: mudança de paradigma ou crise intelectual? possui um acervo documental rico e em suporte diferenciado relativo 
Expositor(a): Maria Célia M de Moraes (UFF) a história da Amazônia, especialmente sobre a história recente do 
Existe hoje em dia um consenso de que nas últimas décadas Acre. Além de constituir ponto de apóio às iniciativas de pesquisas 
ocorreram significativas mudanças no capitalismo e nas relações dos Departamentos acadêmicos, vêm desenvolvendo ações quanto 
sociais que materialmente produz. Esse processo foi acompanhado ao resgate de documentos, reconstituição da memória dos municipios 
por uma recusa generalizada de alguns dos mais sólidos paradigmas acreanos e projetos de pesquisa que possibilitam experiências de 
das ciências sociais e da história, em particular. Esse trabalho se iniCiação cientifica. 
propõe a discutir os desafios metodol6sicos e epistemológicos postos O imaginArio dos meninos e meninas4e rua da cidade de Rio 
por esse processo e suas implicações na história social. Nesse sentido, Branco 
apresenta: 1) a discussão da chamada 'crise' dos paradigmas (ou Expositor(a): Francisca Corina de Azevedo Feitosa (UFAC) 
'crise' intelectual?) da produção e do trabalho; 2) o 'impulso p6s- Desde 1990 que o Departamento de História e Centro de 
moderno' e sua negação da base ontológica e sociológica da classe Documentação e Informação Histórica -C.D.I.H. vem desenvolvendo 
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o projeto: o imaginário dos meninos de rua da cidade de Rio Branco. 
A perspectiva foi através dos depoimentos destas crianças e 
adolescentes reconstituir duas vidas, inserindo-as no contexto mais 
amplo da expansão da fronteira capitalista na Amazônia desde 1970. 
Desta forma privilegiou-se dois tipos de fontes: os depoimentos das 
crianças e adolescentes, as matérias veiculadas nos jornais locais: 
"A Gazeta" e o "Rio Branco" e a análi:;e da produção científica 
referente a história mais recente do Acre. O texto final foi publicado. 

A Amazônia revisitada: novos estudos de História Social (CC 
0070) 
A descoberta de Mayandeua: pajéis, Fidalgos e a invenção da 
Amazônia nos folcloristas do século XIX 
Expositor(a): Aldrin Moura de Figueiredo (FUNDAJ) 
O trabalho pretende analisar a construção de uma imagem da 
Amazônia, muito corrente a partir do dezenove, que configurou a 
região como o local-mor da mistura racial, cultural e religiosa no 
Brasil. Índios que viraram cablocos, negros que se tornaram curibocas 
e lusitanos entregues ao oficio da pajelança indígena são constatações 
corriqueiras para os folcloristas que tratam da Amazônia. Partindo 
da leitura de Silvio Romero, Frederico Santa Anna Nery e Antônio 
Pádua de Carvalho objetivamos recuperar uma das possíveis origens 
da Amazônia como a terra da miscigenação cultural. 
Amazônia figurada: representações do seringal na obra de 
Ferreira Castro 
Expositor(a): Isabel Cristina Martins Guillen (FUNDAJ) 
No romance A Selva, de Ferreira Castro, há uma imagem do trabalho 
nos seringais que nos propomos discutir, bem como o processo de 
aprendizado e adaptação do trabalhador novato, ou brabo, que é 
informado por uma visão da floresta amazônica. Oscilando entre o 
inferno e o paraíso, gostariamos de discutir como o autor propõe 
conjugar trabalho e floresta, partindo-se do pressuposto de que para 
muitos o trabalho deve desnaturalizar o ambiente para que possa se 
realizar. Em última instância, discute-se como tomar a Amazônia 
não hostil ao domínio civilizatório, mesmo que para isso seja 
necessário sua completa descaracterização. 
Os populares no "fim de festa": a participação das mulheres nos 
conflitos em Belém (1910-1912) 
Expositor(a): Maria de Nazaré Sarges (FUNDAJ) 
A presente comunicação pretende discutir o papel das mulheres em 
conflitos de rua em Belém, num período em que a cidade já sentia 
os reflexos do desaquecimento da economia da borracha. 
Tal proposta prende-se à necessidade de trazer à cena, agentes 
históricos que foram excluídos das análises historiQgráficas, no caso, 
as mulheres das camadas populares. Pretendo analisar a participação 
dessas mulheres como uma das formas de refletir as experiências de 
classe e gênero e perceber as representações simbólicas desses 
movimentos e dessas mulheres em relação à cidadania, ao Estado e 
as suas condições de vida em Belém. ' 

participam deste imaginário que coloca a multidão no centro de 
uma representação do irracional, animal, forças incontroláveis da 
natureza que se incorporam à presença do homem ameaçado pela 
forme. A força dessa representação - que se refere à perplexidade 
diante da presença do homem pobre na cena política - nos coloca 
face às imagens da seca como fenômeno que atinge a totalidade da 
vida destes camponeses. 
O refúgio da proteção: a imagem do Pe. Cícero na História Oral 
de vida 
Expositor(a): Francisco Régis Lopes Ramos (UFCE) 
A pesquisa pretende mostrar que uma compreensão mais profunda 
do chamado "movimento de Juazeiro" deve necessariamente passar 
por uma análise do imaginário que produziu a figura de Pe. Cícero 
como um grande santo. Nessa perspectiva, o papel da História Oral 
é de inestimável yalor. Entre os peregrinos, cada história de vida 
ganha a presença do Pe. Cícero em lutar de destaque. Constroem 
verdades para o sentido da vida (e da morte), verdadeiros que 
constroem romarias, milagres e práticas sociais. Diante da voz dos 
peregrinos, entendemos (e sentimos) melhor as forças que fornecem 
substância para a(s) história(s) de Juazeiro. 
Mocambos, espaço de negro, em território de índio 
Expositor(a): Eurípedes A. Funes (UFCE) 
Os mocambos que se formam na Amazônia durante o século XIX, 
em especial no Baixo Amazonas, tiveram suas permanências 
concretizadas nas comunidades negras rurais estabelecidas nos rios 
e lagos da região, entre elas o Pacoval no rio Curuá. Uma história 
presente na memória dos remanescentes dos Mocambeiros que têm 
se constituído em fonte significativa para a compreensão do processo 
histórico dessas sociedades. Essas sociedades, formadas pelos negros 
fugidos da escravidão, não tem que, necessariamente, desaparecer 
com extinção de seus respectivos mocambos. Há toda uma 
historicidade que precisa ser conhecida. 
A construção de um discurso nordestino nos debates da 
constituinte 
Expositor(a): Francisco Moreira Ribeiro (UFCE) 
O Nordeste no depoimento de dirigentes do BNB, políticos e 
sindicalistas, participou, em suas diversas formas, dos debates da 
Assembléia Nacional Constituinte de 1986-8. 
A concepção de Região na visão destes personagens. A construção 
de um discurso na montagem de uma estratégia política para a 
elaboração dos mecanismos de defesa dos interesses regionais. 
A visão de Região no contexto nacional, e do papel das agências de 
desenvolvimento regional. 

Pobreza e conflitos urbanos em Fortaleza (CC 0072) 
A pobreza urbana em Fortaleza: 1945-60 
Expositor(a): Gisafran Nazareno Mota Jucá (UFCE) 
A miséria, apesar de ocupar um lugar de realce nas discussões 
acadêmicas, instigando diferentes tendências interpretativas, 
permanece como uma fonte inesgotável de reflexão e estudo. O tema 

Experiências com História Oral no Ceará (CC 0071) era tratado não apenas através de campanhas de caridade ou de um 
Imagens dos saques: terror t valentia em relatos de História programa social considerado abalizado. O asco ou o pavor à miséria 
Oral persistiam naqueles melhor situados no meio social. Por isso, além 
Expositor(a): Frederico de Castro Neves (UFCEiJ das vias tradicionais, como campanhas assistenciais, uma reação 
A partir de 1932 os camponeses cearenses a rebelarem-se contra a mais rude despontava em Fortaleza. Consistia em perseguir e tentar 
degradação de suas condições de vida e contra a imobilidade das excluir os mendigos dos pontos centrais da cidade, tratando-os como 
autoridades através de ações coletivas. Invertendo os sinais do indesejáveis. 
conformismo e da resignação, os "flagelados"ameaçam os cidadãos, O intuito de eliminar a mendicância brotava com o populismo. O 
invadem cidades e saqueiam feiras e mercados públicos, levando o mito da solução repressora não se fazia ausente como solução 
terror e o medo aos habitantes do interior e da capital. Fortaleza, adequada. 
que se vê invadida por uma multidão de retirantes miseráveis. Através Saques e outras ações de massas no Ceará (1930-1960) 
dos relatos orais, poderemos recuperar o "clima" de pânico instaurado Expositor( a): Francisco de Castro Neves (UFCE) 
em face da multidão que ameaça com sua própria presença física. Durante o período assinalado, os camponeses cearenses começam a 
Saqueadores, comerciantes, habitantes das cidades, policiais, todos organizar-se coletivamente em forma de invasões, ameaças e saques 
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às feiras e mercados das cidades do interior e da própria capital, 
Fortaleza. Após poucas ações na década de 30, o crescimento 
numérico dos movimentos periódicos da multidão assustam 
governos, partidos, sindicatos e organismos de assistência social, 
originando diferentes representações, embora todas elas convergindo 
para o pânico diante de um sujeito político, não-reconhecido, que 
não encontra lugar no sistema político vigente. Os períodos de secas 
na década de 50 (1951-3 e 1958-9) assistem a um impressionante 
número de saques e invasões, forçando a criação de diversos órgãos 
de combate ou controle dos "flagelados" sediciosos, além de um 
fortalecimento das forças policiais. Um exemplo é a criação da 
Hospedaria Getúlio Vargas, criada para receber os retirantes, isolá
los da cidade e discipliná-los em um ambiente coletivo e organizado 
segundo padrões estabelecidos como moralmente aceitáveis pela 
sociedade.Implicitamente, a multidão se confronta com os principais 
liberais de regulação dos mercados de alimentos e trabalho, opondo
lhes algo semelhante àquilo que E.P. Thompson chamou de 
"economia moral da multidão". 
Os "Anos Dourados" em Fortaleza (1946-1960) 
Expositor(a): Sebastião Rogério Barros da Ponte (UFCE) 
Buscarei identificar os efeitos da modernidade em instauração no 
Brasil do pós-guerra disseminação de aparelhos eletrodomésticos, 
modas, modismos e produtos da indústria cultural, sobretudo norte
americanos na constituição de novos valores, atitudes e formas de 
pensar as relações públicas e privadas em Fortaleza. Pretende-se 
dar conta da produção de uma nOva subjetividade determinada pela 
estilização do cotidiano urbano e doméstico que atinge também as 
classes populares, atingidas pela cultura de massa e pelos novos 
mecanismos de controle social baseados em novas e globalizantes 
racionalidades. 
Fortaleza: "cidade progressista e civilizada" 
Expositor(a): Francisca Simão de Souza (UFCE) 
A ordenação urbana de Fortaleza do pós-30 busca desenvolver a 
imagem de uma cidade "progressista e civilizada". Para alcançar 
estes objetivos elaboram-se códigos de posturas, planos de 
remodelação urbana, etc., que procuram disciplinarizar o cotidiano 
de seus habitantes. A decretação do Estado Novo reforça este 
desiderato, quando as diversas instituições são perpassadas pela 
ideologia do não-conflito, quando a racionalidade técnica deverá 
predominar na construção do espaço urbano. Explicar como os 
diferentes grupos sociais reagem e ré-elaboram estes códigos 
constitui-se no objetivo central da pesquisa. 

Biografia: algumas reflexões (CC 0073) 
Os biógrafos e seus esquecimentos 
Expositor(a): Magda Maria de Oliveira Ricci (UNICAMP) 
Nosso objetivo é o de discutir o processo de seleção de materiais e 
fontes e os critérios de análise e periodização utilizados pelos, 
biógrafos de Diogo A. Feijó. Pretendemos chamar a atenção para as 
diferentes estratégias de esquecimento presentes na elaboração de 
um trabalho biográfico. 
Biografia histórica: uma reflexlo 
Expositor(a): Célia Xavier Freire (UNICAMP) 
Pretende-se nesta comunicação problematizar os estu4<>s biográficos 
na história, a partir de um estudo sobre Tito de Camargo Andrade, 
um ex-escravo que viveu em Campinas no século XIX. 
As fontes constituem uma dificuldade importante e pretendo debater 
os procedimentos metodológicos que um estudo como este pode vir 
a adotar os significados que podem ser percebidos na leitura de 
documentos oficiais como Livros de Impostos até depoimentos de 
memorialistas locais isto implica também em se problematizar quais 
os significados imputados pelo historiador a seu biografado assim 
como os significados de sua vida para ele próprio e para a sociedade 
na qual viveu. 

Sobre a necessidade de um nova biografia do Conde l\1atarazzo 
Expositor(a): João Fábio Bertonha (UNICAMP) 
Um tema bastante explorado pela historiografia brasileira é o da 
imigração italiana para São Paulo. Livros e mais livros se sucedem 
sobre o tema, argumento. É nossa impressão que, entre esses novos 
trabalhos, seria útil um enfoque biográfico/narrativo sobre o Conde 
Francesco Matarazzo, permitindo, dessa forma, o resgate de uma 
das figuras mais importantes da história da imigração italiana para 
São Paulo e o reenfoque de velhas questões historiográficas sobre 
um nov.o prisma. Apresentar algumas reflexões sobre esse tópico é 
o objetivo da presente comunicação. 
Biografia e microstoria: sobre os usos da biografia na 
historiogrAfia italiana contemporlnea 
Expositor(a): Henrique Espada Rodrigues Lima Filho (UNICAMP) 
Uma discussão historiográfica e teórica - através do contexto italiano 
- sobre a tensão entre indivíduo e história, singularidade e 
universalidade, tematizando a biografia enquanto instrumento de 
conhecimento histórico, abre possibilidades para uma compreensão 
mais acurada destas questões, bem como sobre processos mais globais 
com os quais esta historiografia seguramente se articula. 

Nacionalismo e identidade social (CC 0074) 
Nacionalismo e trabal~ismo no pós-54 
Expositor(a): Ângela de Castro Gomes (UFF) 
Após o suicidio de Vargas, o PTB realizou um esforço de renovação 
organizacional e ideológico onde se destacou a figura de San Tiago 
Dantas. Como ideólogo do trabalhismo, San Tiago procurará dar 
novos significados ao nacionalismo que marca o programa do partido, 
desativado, sobretudo, seus vinculos com o intervencionismo estatal. 
É este ponto especifico que a comunicação visa ressaltar e discutir. 
Os comunistas e a questlo do nacional no Brasil dos anos 30 
Expositor(a): Eliana Regina de Freitas Dutra (UFMG) 
No debate político dos anos 30 no Brasil, ressalta-se o tema do 
nacionalismo frente ao qual os vários agrupamentos políticos, de 
diferente orientaçAo ideológica, se posicionaram, entre eles os 
comunistas. 
A comunicação visa sobretudo mostrar como' esses se colocaram e 
como a sua postura foi decisiva frente à identidade partidária do 
grupo. 
Nacionalismo: substrato da marca de um tempo 
Expositor(a): Lucília de Almeida Neves Delgado (UFMG) 
A defesa de teses nacionalistas foi caracteristicas fundamental da 
história brasileira no período de 1950 a 1964. 
O Nacionalismo naqueles anos apresentava-se como fator necessário 
à modernização, desenvolvimento e emancipação do pais. 
Assumido como proposição por diferentes segmentos da sociedade 
civil brasileira transformou-se em valor básico de um tempo, 
conformando de forma significativa, o imaginário reformista 
desenvolvimentista da população. 

Memória da resistência camponesa na Paraiba (CC 0075) 
Organizaçlo da resistência camponesa na Paraiba 
Expositor(a): Therezinha Gloriete Pimentel Rodrigues (UFPB) 
A presente comunicação objetiva expor sobre a forma de organização 
da resistência dos trabalhadores rurais das áreas de tensão social no 
campo paraibano a partir da década de 70 com a politica de 
Modernização Agrícola implantada pelo Estado, sobretudo através 
do Proálcool. 
Destaca-se o papel desempenhado pelos orgànismos de classe dos 
agricultores, pela Igreja (clero-Ieigos) e grupos de assessoramento. 
A resistência dos camponeses na Paraiba: anAlise dos documentos 
textuais do arquivo da CPT/JP 
Expositor(a): Tereza Cristina Nunes de Oliveira (UFPB) 
O processo de modernização da agricultura na Paralba tem a· sua 
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marca firmada na aceleração dos conflitos no campo, resultante da de ferro São João de Ipanema, localizada em Sorocaba, na Província 
resistência camponesa a esse processo. A CPT/JP/PB tem se de São Paulo. 
constituído em um espaço de luta dos trabalhadores rurais. O autor procura mostrar - entre outras coisas - de que modo a partir 
A organização da documentação textual da entidade e a sua análise da luta por melhores condições e/ou mesmo pela liberdade, escravos 
propiciaram oportunidade de reflexão, que se pretende expor à e quilombolas mantiveram uma identidade de interesses, articulados 
comunidade, sobre as especificidades da luta camponesa na Paraíba, politicamente. 
através do exame de suas formas de ação, enfrentamentos, articulação Ressaltando a presença escrava no cenário político regional, esta 
e reações. pesquisa (investigação esta parte de um trabalho mais amplo) tenta 
A resistência dos camponeses na Paraiba: análise das fotografias mostrar de que modo a negociação e conflito, foram faces da luta de 
do arquivo da CPT/JP uma luta única de classe. 
Expositor(a): Ana Andréa Vieira de Castro (UFPB) A vida não é só trabalho: fugas de escravos na Amazônia (18401 
As transformações sociais no campo, oriundas do processo de 1888) 
modernização da agricultura, tem suas marcas registradas na história Expositor( a): José Maia Bezerra Neto (U FPA) 
de luta dos trabalhadores rurais pela posse da terra em algumas O objetivo da presente comunicação é, antes de tudo, um exercício 
áreas do Estado da Paraíba. de· reflexão acerca da escravidão negra na Amazônia oitocentista, a 
A organização do Arquivo da Comissão Pastoral da Terra CPT/JPI partir de um determinado aspecto: o processo de fugas de escravos, 
PB, vem resgatar, através da fotografia, a Resistência Camponesa. os quais encontram-se estampados nas páginas dos jornais paraenses 
A resistência camponesa na Paraíba: análise dos recortes de da época, através principalmente dos diversos anúncios de escravos 
jornais do arquivo da CPT/JP fujões publicados à pedido dos senhores dos mesmos. 
Expositor(a): Patrícia Sousa Montenegro (UFPB) Neste sentido, procuro perceber as fugas escravas não apenas como 
Esta comunicação tem o objetivo de expor a resistência camponesa mais um dos aspectos do trabalho escravo e da sociedade construída 
na Paraíba, evidenciando o papel da imprensa, através da análise em tomo do mesmo, mas como elemento informativo das condições 
das notícias veiculadas nos jornais. Dessa forma, busca perceber a de vida, de trabalho, de luta e valores sociais que permeiam as 
forma de registro das lutas ocorridas pela posse da terra; os meios relações estabelecidas entre senhores e cativos, procurando, até 
de repressão utilizados pelos proprietários; a ação do Estado, face mesmo, construir uma padronização das diversas formas de fuga: 
aos conflitos sociais no campo e a participação dos organismos de Como? Quando? Por que? Quem? De que jeito? , Através da leitura 
classes e religiosos. das informações contidas nos anúncios de jornais, no período de 

1840 até 1888. 
A condição feminina no Nordeste: final do século XIX e inicio 
do século XX (CC 0076) 
O discurso médico e a construção dos modelos femininos de mãe 
e esposa 
Expositor(a): Maria Aparecida Vasconcelos Lopes (UFPE) 
A partir de meados do séc. XIX, o discurso, especialmente através 
da figura do higienista é baseado em teorias científicas como a 
eugenia, que usava melhorar a espécie humana, não só no aspecto 
físico, como também no moral, criou novas formas de controle social, 
reforçando a idéia de inferioridade feminina, identificando 
feminilidade com maternidade. 
Esta comunicação visa analisar o papel do discurso médico-higienista 
na construção de vários modelos, femininos de mãe e esposa, e na 
definição da nova relação da mulher com a família, no Recife, no 
periodo de 1890 a 1930. 
A educação feminina em Teresina no inicio do século XX 
Expositor(a): Pedro Vilarinho Castelo Branco (UFPE) 
No final do século XIX, a grande maioria das mulheres teresinenses, 
mesmo aquelas das camadas sociais mais ricas, tinham a ~ua 
educação voltada principalmente para o aprendizado de atividades 
domésticas. Não havia maiores preocupações com a educação formal 
para a mulher, que depois de aprender a ler, escrever e alguns 
ensinamentos, tinha sua instrução interrompida. 
Das primeiras décadas do séc. XX, essa realidade começa a sofrer 
certas transformações: o ensino público é ampliado com várias 
escolas e também são criadas duas instituições de ensino 
especialmente dirigidas para a educação feminina. As mulheres 
começavam, aos poucos, a ocupar novos papéis na sociedade que 
não somente os determinados pela vida doméstica. 

Quilombo: espaço de negros em território de índios 
Expositor(a): Eurípedes A. Funes (UFCE) 
Na Amazônia tepujares e senzalas sempre fizeram-se presentes no 
espaço constituído pelo colonizador europeu. O nativo, na medida 
em que avançou o processo evangelizador e de dominação, recuou 
para o interior das matas e cabeceiras dos rios, marcadas pelas 
corredeiras e sucessivas cachoeiras - as águas bravas. São essas águas 
que os negros ao fugirem da escravidão, especialmente aqueles do 
Baixo Amazonas, buscaram constituindo as comunidades 
mocambeiras, ocupando território indígena e estabelecendo uma 
convivência marcada por conflitos, tolerância e sobretudo pela 
interação étnica e cultural. Esse convívio foi um dos fios de uma 
rede de relacionamentos, te.:ida pelos mocambeiros da região, que 
permitiu a sua sobrevivência, resistência e a não destruição de seu 
espaço. 
Uma vez passada a fase de repressão, os negros baixaram para as 
águas mansas onde hoje encontram-se as comunidades 
remanescentes desses mocambos, em especial nos rios Curuá, 
Cuminá-ErepecuTÚ e Trombetas, nas quais, embora predominando 
a cultura de origem européia, são evidentes as práticas culturais 
afro-amazônicas no cotidiano dessas comunidades. 
Mocambos e mapas nas Minas: novas fontes para a História 
Social dos quilombos no Brasil (Minas Gerais Século XVIII) 
Expositor(a): Flávio dos Santos Gomes (UFPA) 
O objetivo desta comunicação é apresentar várias reflexões sobre 
algumas fontes inéditas a respeito dos quilombos brasileiros. A partir 
de uma documentação original- no caso seis (6) plantas de mocambos 
mineiros desenhadàs quando de uma expedição comandada pelo 
Mestre-de-Campo Inácio Correia de Pamplona em 1769 -

Fazendo a liberdade: fugas, mocambos e lutas escravas (CC 0077) abordaremos diversas perspectivas a respeito das possíveis estruturas 
Mobilizaçlo escrava: a luta doi cativos da Fábrica de Ferro Slo sócio-econômicas e simbólicas-rituais nas quais podiam se organizar 
Joio de Ipanema (Slo Paulo - Século XIX) alguns mocambos no Brasil. 
Expositor(a): Afonso Bandeira Florençe (UCSAL) Para a região de Minas Gerais, no século XVIII, estas plantas de 
Este trabalho analisa as relações mantidas entre escravos e mocambos, a documentação manuscrita, as pesquisas arqueológicas . 
quilombolas durante uma insurreição ocorrida no interior da fábrica e a bibliografia mais recente sobre cultura escrava (inclusive sobre . 
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as experiências culturais dos povos africanos entre os séculos XVII social dos Cabanos. 
e XIX) podem revelar de que modo as formas de organização sociais A variola na terra dos homens de flecha e arco - 1884 
dos quilombolas (práticas culturais, políticas, econômicas e militares) Expositór(a): Iracy Almeida Gal/o Rilzmann (UFPA) 
constituíram-se de adaptações e reinvenções culturais a partir de O trabalho objetivou a reconstrução de uma experiência histórica -
variadas origens étnicas africanas. Mais do que a formação de um constantemente excluída da historiografia paraense - a dos segmentos 
mundo mítico quase "marginal" da resistência, tão somente cultural pobres de Belém em relação ao projeto modernizador proposto pelas 
e/ou econômica, estes quilombolas mineiros, como outros tantos no elites no final do século XIX, a pesquisa centrou-se na década de 
Brasil escravista criaram um mundo novo e original para suas vidas. 80, mais especificamente no ano de 1884, quando ocorre um 

Negras, cabanos,judeus e urbanização no Pará no XIX (CC 0078) 
Imagens «a ilusão: os judeus marroquinos em busca de uma terra 
sem males 
Expositor(a): Amélia Bemerguy (UFPA) 
Este trabalho apresenta como enfoque central a presença de judeus 
marroquinos que no final do século XIX e início XX, estabeleceram
se na Amazônia. Este período corresponde a um momento especial 
de nossa história, de grande repercussão nas correntes imigratórias 
(internas e externas), que foi a valorização da bQrracha no mercado 
internacional e a consequente intensificação desua produção, 
concentrando na atividade extrativa e comercial do látex grande 

recrudescimento da varíola na cidade de Belém. 
A partir do debate historiográfico com autores que produziram obras 
sobre: modernização, saúde e doença na cidade para questionamos 
principalmente o mito da cidade do outro líquido, produzida pela 
borracha. 
A reconstrução da cidade, palco onde se estabeleceram relações 
sociais diversas entre os vários segmentos, a discussão sobre as 
medidas profiláticas implementadas pelos poderes públicos e a 
resistência popular, principalmente contra a vacinação, basearam
se nas fontes coletadas do jornal "Diário de Notícias" e no "Código 
de Posturas de 1880", em vigor na época. 

contigente de mlo-de-obra Ao lado disso, as políticas de valorização Elites agrárias e a sociedade escravista colonial: Sul e Sudeste 
da Amazônia tomam vultó através da propaganda a vinda de Brasileiro Sécs.XVII-XIX (CC 0079) 
trabalhadores e investigadores. A formação de uma elite senhorial: Rio de Janeiro, século XVII. 
Assim, este trabalho divide-se em dois momentos. No primeiro Expositor(a): João Luís Ribeiro Fragoso (UFRJ) 
tratamos da forma pela qual a Amazônia era revelada nos centros Estudo da formação do grupo de senhores de engenho no recôncavo 
europeus. Posteriormente, traçamos algumas diretrizes a respeito da Guanabara. Para tanto irá se privilegiar a interferência de 
dos'judeus em busca de melhores condições de vida na Amazônia. elementos "extra-mertantis" (estratégias matrimoniais, 
Imagens negras, espelhos brancos: um estudo das mulheres patrimonização de cargos públicos, guerras contra o gentio etc.). 
negras ao final do século XIX, em Belém do Pará - 1885-1892 Na configuração econômica e social de tal grupo e na caracterização 
Expositor(a): Conceição Maria Rocha de Almeida (UFPA) da economia colonial . 
. Neste trabalho o objetivo constitui-se em examinar a maneira como Formaçlo de uma elite colonial: Rio Grande do Sul, século XVIII 
determinados aspectos do cotidiano das mulheres negras eram Expositor(a): Helen Osório (UFRS) 
refletidos pelos jornais belenenses do final do século XIX, bem como Serão abordados alguns dos mecanismos de formação da elite 
proceder a uma discussão sobre produções historiográficas regionais, econômica local num espaço de fronteira do Império Português. Serão 
cujos autores enfocam aspectos da História da Amazônia e nesse enfatizadas as particularidades deste processo entre elas a guerra e 
âmbito, como esta historiografia enfoca ou não as questões relativas a tardia incorporação comercial deste espaço ao Império Colonial. 
às mulheres negras. Mercado interno e agroexportaçlo: as origens da expanslo 
Na reprodução das matérias, os jornais impõem imagens diferentes cafeeira na Zona da Mata Mineira - 1780-1850 
acerca da mulher negra e das relações sociais por elas desenvolvidas, Expositor(a): Mônica Ribeiro de Oliveira (UFRS) 
enquanto participantes da vida que transcorria na cidade de Belém. Objetivamos verificar as origens da acumulação prévia de capitais 
O estudo do noticiário viabilizou a percepção de inúmeros aspectos que permitiu a montagem de um sistema agrário escravista na Zona 
relativos à vida dessas mulheres. Entretanto, a ênfase deu-se sobre da Mata Mineira a partir da crise da economia mineradora e de 
as questOes relacionadas às condições de trabalho, moradia e lazer, recursos egressos do setor de economia mercantil subsistência. Serão 
assim como à violência que atingia as mulheres negras em Belém. analisados as origens da ocupação e povoamento da Mata, 
As "cores" da CabaDagem: um perfil social dos cabanos incentivada pelos caminhos abastecedores que a entre cortavam, com 
Expositor(a): Eliana Ramos Ferreira (UFPA) a constituição de roças, com uma produção de alimentos elou animais, 
A historiografia até hoje tem discutido a Cabanagem prioritariamente articulada com as demais regiões - especialmente a Mantiqueira e 
sob a ótica da história politica, objetivando analisar principalmente, Metalúrgica - através das redes de abastecimento, bem como, 
o seu conteúdo polftico de ter sido ou não uma revolução, motim ou estabeleceremos comparaçõeS com a expansão do Vale Fluminense, 
rebelião. Por extensão da preponderincia dessa abordagem, ocorreu observando suas semelhanças e diversidades, no tocante a expansão 
uma homogeneizaçlo do movimento, consagrando a figura do cabano da fronteira agrícola e a formação dos plantéis de cativos. 
como sendo todo e qualquer individuo que se engajasse na luta Cantagalo - Paralha do Sul: o perfil da elite agr'ria fluminense 
questionadora da ordem instituida, participando de um mesmo ideal. (1850-90) 
Essa abordagem nlo considera os diversos individllOS integrantes Expositor(a): Eliana Maria Gonçalves Vinhaes (UERJ) 
do movimento e nem sua subjetividade. A presente pesquisa resgata a trajetória da elite agrária 
Visando contribuir para um "repensar" da Cabanagem, e fluminense a partir de meados do séc. XIX. Historicamente 
ambicionando participar do debate historiográfico, nossa proposta é um periodo de declinio da economia cafeeira fluminense, 
de trabalho consiste numa tentativa de "desconstruçAo" do mito do mas também convive com seu apogeu. O estudo das 
cahano. Pretendemos demonstrar que estes slo sujeitos constituidos estratégias deste grupo de "elcitos", pretende através de um 
de subjetividade e individualidade conexas às suas realidades. São levantamento demográfico das fontes paróquias inventários, 
atores que desenvolveram seus papéis no palco da luta cabana. Para genealogias, censos demográficos, resgatar o perfil desta 
isso utilizaremos "Relações de Presos Rebeldes". Tais relações elite. Procuramos entender como se deram os movimentos 
encerram informações sobre: idade, naturalidade, estado civil, de participaçlo desta elite na sociedade brasileira na segunda 
condiçlo(cor), etc. Dados que nos permitem ousar traçar um perfil metade do século XIX. 
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Modernismo/modernidade e modernização - A vida do porto do 
Rio em 1930 e 1990 (CC 0080) 
O porto do Rio no processo de construção de um projeto 
"moderno" de desenvolvimento do capital no Brasil. 
Expositor(a): Lérida Maria Lago Povol(!ri (UFRJ) 
O discurso revolucioriário de 1930 pautava-se lia necessidade de 
resgatar os ideais modernizadores da República que levariam o Brasil 
para o Século XX e que haviam sido abandonados pela oligarquia 
rural que estava no poder até então. Qual o processo de modernização 
necessário, no que tange ao sistema portuário, em particular o porto 
do Rio, foi à época manifestado em diversos pronunciamentos dos 
integrantes de Revolução de 30. Nosso propósito é, através desses 
documentos e dos projetos e atos do governo revolucionário de 30 
desvendar as exigências da modernização do sistema portuário, quer 
administrativa, quer legal, para a construção de um projeto moderno 
que construísse um porto adequado às exigências da nova dinâmica 
de país desenvolvido e moderno que se preten4e construir. A 
ideologia do modernismo passa a ser dominante para o processo de 
modernidade, tal como nos tempos atuais, onde uma "nova onda" 
de modernidade se impõe também para a modernização do sistema 
portuário nacional. 
A modernização do porto do Rio: o esgotamento do processo 
nacional desenvolvimentista de 1950/80 
Expositor(a): Clician do Couto Oliveira (UFF) 
Pela anâlise do projeto de modernidade dos portos que redundou na 
lei dos Portos de 1992, e as discussões que houveram nas diversas 
instâncias de sua tramitação bem como as variadas manifestações 
dos segmentos da sociedade que diretamente estão envolvidos com 
a questão dos transportes marítimos, pretendemos demonstrar a 
importância da modernização dos portos brasileiros, em específico 
do porto do Rio de Janeiro compatível com as exigências da nova 
ordem econômica mundial que vem implicando numa redivisão 
internacionàl do trabalho entre os países. A questão de romper o 
espaço pelo tempo tem que levar a uma modificação nas técnicas e 
formas de administrar um dos setores mais importantes para a 
circulação mundial de mercadorias que são produzidas num ritmo 
acelerado e de forma cada vez mais 'globalizada'. As "leis do 
mercado" cada vez mais se impõem sobre a interdependência do 
capital e exigem compatibilidades entre produção, circulação e 
consumo das mercadorias em oferta. 

Polftica e ideologia na América Latina (CC 0081) 
Uma perspectiva brasileira sobre a América Latina no inicio do 
século: Manoel de Oliveira Lima 
Expositor(a): Kátia Gerab Baggio (UFMG) 
O pernambucano Manoel de Oliveira Lima - que viveu entre 1867 e 
1928 - produziu uma vasta obra ensaistica e historiogrâfica No 
entanto, estamos interessados aqui nas suas obras que tratam da 
América Latina e, especialmente, das relações entre o Brasil, a 
América Hispânica e a América Anglo-saxônica. Entre outras 
questões, o autor debruçou-se sobre a realidade hispano-americana 
do século XIX e inicio do século XX, preocupando-se com a trajetória 
política das repúblicas latino-americanas e mostran~o-se saudoso 
do velho regime monárquico. Decepcionado com os rumos da 
República, procurou encontrar na monarquia brasileira as causas 
para o que ele considerava a "ordem social e a estabilidade politica 
do Brasil durante o século XIX", comparativamente à "anarquia 
polftica e ao caos social" das repúblicas hispano-americanas, no 
mesmo período. Oliveira Lima considerava que o único remédio 
para a "desordem" em que haviam caídos as nossas "repúblicas 
irmãs" teria sido a monarquia. Discutiremos neste trabalho as 
concepções e os projetos polfticos de Oliveira Lima e, 
particularmente, sua visão sobre as relações politico-ideológicas entre 
as Américas. 

Uma simbiose peculiar: liberalismo, positivismo e a construção 
da nação argentina 
Expositor(a): José Luiz B. Beired (UNESP) 
Esta comunicação visa analisar duas importantes correntes 
intelectuais e ideológicas da Argentina: o liberalismo e o positivismo. 
Destacaremos o debate sobre os projetos de construção da nação e o 
permanente diálogo dos positivistas com a tradição liberal argentina. 
Do liberalismo tomaremos suas matrizes fundadoras no século XIX, 
Domingo Faustino Sarmiento e Juan Batista Alberdi; e quanto ao 
positivismo", trataremos de seus principais expoentes: José Ingenieros, 
José Maria R. Mejia, Carlos O. Bunge e Agustin Alvarez (1890-
1910). 
Liberalismo e estatismo no radicalismo chileno 
Expositor(a): Alberto Aggio (UNESP) 
O Parti40 Radical Chileno configura-se como uma das grandes 
referências da história política contemporânea daquele país. Além 
da sua histórica presença nos quadros da elite política chilena, 
forneceu também um conjunto importante ideólogos, alguns deles 
chegando mesmo a atingirem o posto mâximo da República. Esta 
comunicação pretende discutir três momentos na formulação 
ideológica do radicalismo: Alberto Cabero (Chile y los chilenos, 
1926), Pedro Aguirre Cerda (El Problema Agrário, 1929) e Florencio 
Duran Bernales (El Partido Radical, 1958). Pretendemos, através 
da abordagem destes três textos do radicalismo chileno, postular 
uma aproximação sintética da ideologia radical praticada no Chile, 
como uma mescla singular entre liberalismo e estatismo. 
A visão dos monarquistas brasileiros sobre a américa Latina: 
Eduardo Prado e Joaquim Nabuco 
Expositor(a): Marco Antonio Vil/a (UFSCr) 
Esta comunicação analisa as reflexões políticas de Eduardo Prado e 
Joaquim Nabuco sobre os regimes republicanos na América Latina. 
Durante a última década do século XIX, publicaram diversos textos 
utilizando os desmandos destes governos como um efeito intrínsecos 
aos regimes republicanos, semelhantes aos que estavam ocorrendo 
no Brasil, e que prenunciavam um futuro marcado pelo caudilhismo, 
golpismo e pela anarquia política. Através destas duas visões 
podemos observar que, paradoxalmente, durante a primeira década 
republicana, a América Latina deixava de ser um exemplo a ser 
seguido pelo Brasil, ao contrário do que havia ocorrido no interior 
do debate político durante o período da propaganda republicana. 

O urbano: memória e imaginArio (CC 0082) 
ImaginArio popular e o mundo sedutor da metrópole 
Expositor(a): Célia Regina de Toledo Lucena (PUC-SP) 
A tentativa de analisar a cidade de São Paulo na década de 60 nos 
levou a realizar um estudo teórico sobre o urbano e a estabelecer um 
diálogo entre autores que abordam a questão. A industrialização e a 
urbanização provocaram a quebra de velhos valores e a adoção de 
novos estilos de vida e novos comportamentos sociais. No decorrer 
das décadas de 50 e 60, indivíduos se deslócaram das diferentes 
regiões do Brasil para os grandes centros urbanos, em especial a 
cidade de São Paulo. A grande cidade passou a representar o local 
ideal para viver. No imaginário popular sempre existe uma cidade 
ideal dentro da cidade real. Nesta relação estão contidos conflitos, 
contradições, desejos e sonhos, correspondendo as representações 
sobre expectativas, projetos, valores crenças e hábitos presentes no 
imaginário social. Nesta tentativa de compreender as mensagens 
emitidas pela grande cidade e a produção de uma identidade coletiva, 
examinamos um grupo de migrantes que se estabeleceu em São Paulo 
na década de 60 com o objetivo de compreender sua perspectiva 
diante do mundo sedutor da metrópole. 
O modernismo urbano em Londrina -1950-1960 
Expositor(a): José Miguel Arias Neto (UEL-PR) 
Nos últimos anos da década de quarenta a cidade de Londrina passou 
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por transfonnaÇÕC5 radicais. Tomou-se centro de uma grande área 
cafeicultura em expansão, atraindo milhares de migrantes de todos· 
os quadrantes do pais e do mundo. Este crescimento produziu um 
grande desordenamento s6cio-espacial. A cidade - fundada em 1929 
- que havia sido planejada para abrigar 15.000 pessoas possuía em 
195039.000 habitantes e dez anos depois 72.857. Ao longo da década 
o poder local implantou uma série de refonnas urbanas inspiradas 
no ideário modernista (IV CIAM) sistematizado por Le Corbusieur 
na A Carta de Atenas. Esta comunicação abordará as questões 
politicas loco-regionais e os efeitos práticos da polftica 
modernizadora do periodo. 
Estado e sociedade civil: uma análise da relaçio a partir dos 
procedimentos diante da "criminalidade" - Londrina 1930/1950 
Exposltor(a): Sônia Maria SperandioLopes Adum (UEL-PR) 
Partindo da análise de processos-crime, esta pesquisa procura 
desvendar as mudanças na relação entre Estado e Sociedade Civil 
em perfodos privilegiados da vida polftica naciotlal. O centro da 
atenção do trabalho é a cidade de Londrina, que será observada em 
dois momentos especificos. O primeiro deles, anos 30 e 40, 
profundamente envolvido na ideologia estado na vista de pátria como 
familia reproduzida no microcosmo desta cidade na idéia de "Família 
pioneira". O segundo, fins da década de quarenta e inicio dos anos 
cinqüenta, quando cenas novas se apresentam com a 
redemocratização do pais, levando a mudanças nos mecanismos e 
nos meandros que o poder deveria percorrer para dissimular várias 
ordens de conflitos, que cada vez mais, manifestavam-se no seio da 
sociedade brasileira. 

o comunismo em Londrina: açio e representaçio - 1950-1960 
(CC 0083) 
O_comunismo em Londrina: a temlitica 
Exposltor(a): Sônia Maria S. Lopes Adum (UEL-PR) 
Em fins dos anos quarenta e inicio dos anos cinqüenta o Norte do 
Paraná tomou-se a regiao mais atrativa para a produção cafeeira e a 
cidade de Londrina emergiu como centro de uma grande área agricola 
em expansão, atraindo milhares de migrantes de todos os quadrantes 
do pais e do mundo. 
Ao longo da década de cinqüenta ocorreram inúmeros conflitos sócio
politicos, cujas conseqüências foram fundamentais no 
desenvolvimento histórico de Londrina e do Norte do Paraná. Uma 
das preocupações centrais das elites dizia respeito à atuação do PCB, 
que atuava junto aos trabalhadores rurais e urbanos procurando 
organizá-los em sindicatos. Este trabalho se propõe a cónstruir uma 
análise sistematizado - o que ainda nao foi feito - da ação dos 
comunistas em Londrina e das representações criadas sobre estes. 
O comunismo em Londrina: fundamentos teóricos e fontes 
Expositor(a): José Miguel Arias Neto (VEL-PR) 
As novas perspectivas da história têm conduzido cada vez mais ao 
estudo das ideologias e das representaçlSes sociais (LEFORT, NORA, 
FURET, FOUCAULT, CHAUí. etc.). Assim, apoiados nesta 
bibliografia é possivel empreender uma análise das ações e das 
representações do comunismo em Londrina. Para isto deve.,.se 
considerar dois nfveis de relações: as condições de erf'gendramento 
do discurso acerca do comunismo e as suas detenninações internas 
(FOUCAULT, 1987, 52-124). Deste modo a documentaçao histórica 
deve ser analisada à luz de cinco dimensões diferenciadas e 
relacionadas: sua natureza, periodizaçlo que estabelece, 
hierarquizaçlo das idéias, conjuntura histórica e universo ideológico 
de sua produçlo. O presente trabalho utilizará fontes diversas: 
jornais, revistas, documentos oficiais, ckpoimentos orais e processos
crime, almt da bibliografia acerca do tema proposto. 

A Casa do Povo e as tentativas de genelarizaçio dos elementos 
humanitários da cultura como estratégia de inserçio dos valores 
dos judeus comunistas na sociedade paulista 
Expositor(a): Zilda Márcia Gricoli /okoi (USP) 
A criação da Casa do Povo, estimulada por um grupo de judeus 
comunistas em São Paulo, foi parte da estratégia definida no Pós
Guerra para uma nova fonna de atuação em defesa dos valores da 
solidariedade e da liberdade. Os dilemas das perseguições nazistas, 
a vivência nos campos de concentração, o holocausto, redefiniu para 
os comunistas da comunidade judaica, a necessidade de maior 
espraiamento do grupo através de ações mais diretamente vinculadas 
às atividades culturais, com objetivo de introjetar uma prática social 
baseada na tolerância, no entendimento e respeito às diferenças e 
finalmente para que o ·estigma e o isolamento não os deixassem 
expostós à visibilidade vivida antes da guerra. Pela Casa do Povo os 
judeus comunistas organizaram a Escola SCHOLEM MALEIT, o 
TEATRO TAIB, os vários grupos corais que se apresentaram em 
São Paulo, e deste modo, na prática vivenciaram uma política de 
frente ampla. Com objetivo de desenvolver um internacionalismo 
libertador, estimularam DEBATES E MANIFESTAÇÕES pela paz 
e solidariedade dos povos. Através desta institucional idade, sua ação 
no PCB teve alterações significativas. 

. Imprensa alternativa e cultura: a trajetória do Jornal Movimento 
Expositor(a): Rosane Montiel (UNB) 
O periódico Movimento, publicado entre 1975 e 1981, colocava-se 
como um veículo de imprensa alternativa Seu projeto foi estruturado 
a partir da criação de uma empresa cooperativa (EDIÇÃO SI A), 
que agregou intelectuais, jornalistas, e militantes de diferentes setores 
da esquerda e da oposição à ditadura militar. O jornal era gerido, 
tanto no aspecto técnico-jornalistico, quanto no polftico-editorial 
por fóruns deliberativos dentre os quais a Convençao Nacional de 
Redatores e Colaboradores e a Assembléia dos Acionistas, palco de 
confrontos e disputas para os rumos e estratégias a serem assumidos 
pelo jornal. O Movimento se tomou um espaço de articulação e 
embate de tais projetos e em alternativas aos partidos polfticos 
tornando-se um veiculo interessado em inserir-se nos diferentes 
movimentos sociais através de sua inter relação com a cultura 
popular. 
Identidade trotskista: o "entrismo" no PCB e no "brizolismo" 
nas dicadas de 50 e 60 
Exposltor(a): Murilo Leal Perteira Neto (USP) 
O grupo trotskista brasileiro organizado em 1952 tendo como porta 
voz o jornal Frente Operária, teve como referência ideológica e 
política as teses, paradigmas e anãlises defendidas pela IV 
Internacional, parâmetro que definiu sua identidade. Na luta pela 
transfonnaçlo da sOciedade brasileira foi se inserindo em diferentes 
instituições e movimentos politicos-sociais, fator que produzirá uma 
teoslo entre a afinnaça<> de sua identidade e a necessidade de 
adaptações e mudanças colocadas pela realidade em sua 
complexidade e movimento. Através da análise da tática "entrista" 
praticada em relaçao ao PCB e a intlexlo posterior em direçlo ao 
nacionalismo, especialmente a modalidade "brizolista", tentaremos 
explicar as especificidades, limites e dificuldades do grupo e os 
dilemas de sua identidade. 

Processos históricos de çonstituiçlo e memórias (CC 0085) 
Memória de resistfnda? A relaçlo imprensa e sociedade no 
Brasil (1964-79) 
Expo6ltor(a): Maria Aparecida de Aquino (USP) 
Na atuação cotidiana de órglos de divulgàçlo, análise do lento 
processo de constituição de uma memória que desafia, ao mesmo 
tempo, o senso comum desenvolvido acerca da prática social da 

As múltiplas Institucionalidades das esquerdas brasileiras e o imprensanasociedade eo desejo daempresajornalistica no sentido 
dilema de nas identidades (CC 0884) de como gostaria de ter sua açIo conhecida por seu público leitor. 
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Tomando-se por base, os trabalhos que pensam a constituição da 
memória também como parte do exercício de dominação, discussão 
do papel da memória como, simultâneo uma força de expressão do 
exercício concomitante de dominação/resistência. 
Clarice Lispector: a história da escritora e da jornalista 
Expositor(a): Ricardo Lannae (USP) 
Minha comunicação, ao apoiar-se na última produção literária de 
Clarice Lispector: A Hora da Estrela tenciona elucidar certos recortes 
biográficos que compõem a configuração da identidade de uma das 
maiores ficcionistas do século Xx. 
Pois em meio à tessitura discursiva desta derradeira narrativa, que 
apresenta a pungente história de uma retirante nordestina na cidade 
grande, imprimi-se o registro da experiência pessoal e profissional 
de uma escritora que concomitantemente à criação literária 
desempenhou intenso trabalho na imprensa escrita, com reportagens, 
crônicas e artigos publicados em colunas femininas de jornais e 
revistas de grande circulação nas décadas de 60 e 70 no Rio de 
Janeiro. 
História e memória 
Expositor(a): Maria Odila Searpa Vilar (USP) 
Pretendo abordar nesta comunicação a Memória e a História Oral. 
Através da memória oral procurei resgatar o humano que uma 
sociedade competidora como a nossa acaba por destruir, pois em 
sua busca pelo progresso acaba por fazer perder a individualidade 
de cada um num mundo cada vez mais massificado. 
A lembrança que podemos captar por meio da memória oral permite
se, com efeito, adentrar no social e através dele procurar meios de 
compreender a história das pessoas que viveram num período com 
suas contradições e ambigüidades. No caso, especificamente, 
professores de história de 10 e 20 graus, recuperando-se sua história 
oral de vida. 

Imagens e identidades (CC 0087) 
Imagens de leitura na Primeira República: testemunhos orais e 
iconográficos 
Expositor(a): Ana Luiza Martins (USP) 
No levantamento sistemático das revistas de variedades editadas na 
Primeira República, em particular no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, 
deparamos com a incidência da representação da figura do leitor, 
seja através do registro iconográfico, em geral o serviço da 
propaganda, ou sua menção em relatos e descrições várias. Esse 
conjunto de informações-orais e iconográficas-acabou por configurar 
modelos de leitor, percebidos através de imagens carregadas de forte 
simbolismo. Modelos de leitor virtuais ou reais foi a indagação que 
percorreu a pesquisa, considerando-se então a fragilidade da 
editoração no Brasil, o baixo índice de alfabetização e o pouco apreço 
para com a leitura, conforme veicula determinada historiografia sobre 
o assunto. A resposta das revistas - gênero de impresso 
particularmente interessado em criar públicos leitores - permitiu 
captar, mais que o leitor efetivo, uma imagem construída de leitor, a 
serviço de uma indústria incipiente, que precisava aumentar suas 
tiragens criando um público cativo. Essa comunicação visa divulgar 
a construção da imagem do leitor, através da iconografia selecionada, 
corroborada por textos afins. 
Vila Kirial: imagens da elite paulistana 
Expositor(a): Márcia Mascarenhas de Rezende Camargos (USP) 
Os membros da elite paulista da Primeira República costumavam 
criar suntuosos cenários teatrais em torno de si, cercando-se de 
objetos-símbolo(signos significantes) que ampliavam o seu poder. 
Tais signos são transformados em símbolo de status, seletividade e 
elitismo, assegurados por rituais cuja repetição assegurava a 
reprodução do sistema de desigualdade, trazendo em seu discurso 
importantes mecanismos de controle social. A veemência com que 
isolavam-se da realidade externa imediata e impediam que assuntos 

Comunicaçilo e poder (CC 0086) sobre esta mesma realidade fossem sequer abordados em seu interior 
Caminhos cruzados: imprensa e estado autoritário no Brasil demonstra o perigo que representavam para a manutenção do seu 
(1964-80) status quo. A atitude de tais grupos visando proteger-se da ameaça 
Expositor(a): Maria Aparecida de Aquino (USP) de extinção toma-se mais compreensível face às mudanças profundas 
Análise das relações entre Imprensa e Estado Autoritário Brasileiro do país no limiar do século XX, considerando-se que toda repercussão 
pós-64. Acompanhamento da linha editorial dos jornais O Estado tecnológica seguida de transformação econômica coloca em risco a 
de São Paulo e Última Horª, além da trajetória do jornalista Samuel estratificação por status, empurrando para primeiro plano a situação 
Wainer entre 1964 e 1980. Análise dos processos do Superior de classe. O objetivo dessa comunicação é divulgar, através de 
Tribunal Militar contra jornalistas, no período, pelo exercício de documentação iconográfica inédita sobre a Vila Kirial, a persistência 
sua função. e reprodução de um modelo cultural europeu, confirmado e 
Imprensa e poder: o Jornal Última Hora, uma metáfora do reproduzido por uma parcela da elite paulistana na Primeira 
popularismo República. 
Expositor(a): Lauro Ávila Pereira (USP) A fotografia e a imagem do poder, através da imprensa oficial 
O objetivo central do projeto é estudar o duplo caráter da imprensa, do Estado Novo 
como mercadoria e difusor ideológico. Escolhemos ojornal Última Expositor(a): Ofício C. Pelosi (USP) 
Hora durante o segundo governo Vargas devido a sua particular Desde a sua descoberta a fotografia vem sendo utilizada conforme 
importância na defesa e divulgação do projeto político varguista e os desígnios das diferentes formas de poder, sejam políticos, sociais 
por ter implementado inovações técnicas que modificaram o ou econômicos, favorecendo ou contrariando grupos, maiorias ou 
panorama da imprensa brasileira. minorias, sempre representando, compondo ou decompondo, 
Última Hora apresentava-se simultaneamente como disseminador constituindo ou descaracterizando identidades, fatos e momentos 
da política populista e porta-voz dos interesses populares. O conteúdo da história. 
político-ideológico e a forma de elaboração do periódico são Já conhecemos através da história contemporânea alguns usos e 
analisados como um campo de tensões entre editoria e leitores. As funções da fotografia em certos períodos de conflitos sociais internos 
questões de apelo popular eram incorporadas, reelaboradas e e externos. O propósito da presente exposição é apresentar algumas 
expressas através da ótica populista. O jornal postulava-se como considerações a respeito das relações entre a fotografia oficial 
interlocutor do povo frente ao poder, era uma metáfora do populismo. utilizada pela imprensa durante o Estado Novo e a consolidação da 
Analisamos as relações entre imprensa e Estado, editoria e leitor e identidade do poder. 
as diferenças entre doutrina política e ideologia. O presente estudo, ainda em andamento, levou em 
A teledramaturgia nos anos da represslo consideração: aspectos da produção e utilização da fotografia 
Expositor(a): Adriana Veríssimo Alves (USP) produzida pelo Estado, assim como procurou analisar estas 
Análise das relações entre Estado Autoritário brasileiro e as imagens impressas a partir dos conceitos de representação da 
telenovelas produzidas no Brasil na década de 1960 e 70. realidade da época. 
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Espaço e identidade (CC 0088) 
Terras de negros no Vale do Ribeira de Iguape-SP 
Expositor(a): Lourdes de Fátima Bezerra Carril (Universidade 
Paulista) 
O objetivo desta comunicaçao é debater acerca das terras de negros 
no Vale do Ribeira e sua interrelaçao com o espaço que integra a 
região. Esse espaço deve ser entendido como tributário de várias 
temporal idades distintas cujas demandas tem causadoconflitos com 
as das comunidades negras. Nesse embate, caminhos e reflexões 
têm surgido; entre eles consideramos de fundamental importância a 
reconstruçao da memória e a construção de uma identidade como 
formas de sobrevivência flsica e cultural. 
Os (ndios e a paisagem em Sérgio Buarque de Holanda 
Expositor(a): Dora Shellard Correa (USP) 
Até a primeira metade do século Xx, o meio ambiente tinha um 
papel importante nas obras de historiadores brasileiros. basta lembrar 
de: Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Holanda 
dentre tantos outros. Longe de ser apenas uma pintura de fundo, 
abordando o meio, esses autores respondiam a uma polêmica que se 
impunha na época sobre a utilizaçao de nossos recursos naturais e 
criticavam fundamentalmente o desaparecimento de nossas metas. 
Sérgio Buarque de Holanda se destacou nesse meio por ser um dos 
poucos a se preocupar em descrever as interferências dos índios no 
meio-ambiente colonial e pré-colonial, sugerindo a construçao de 
uma paisagem. 
Nesta comunicaçlo discutiremos coíno Sérgio Buarque de Holanda 
nega a concepção defendida não apenas pela historiografia de que 
esta paisagem tropical só foi humanizada com a chegada dos 
europeus. 
Trabalhadores migrantes e a lavoura paulista 
Expositor(a): Odair da Cruz Paiva (Fundaçlio de Ensino-OSASCO) 
A poUtica de mão-de-obra para a lavoura no Estado dê São Paulo 
esteve orientada desde o final do século passado para a absorçlo de 
trabalhadores europeus e, em menor grau, japOneses. Nos anos 1910 
é significativo o influxo do movimento imigratório para o país que 
se intensifica nos anos 1920. A partir deste período, a lavoura paulista 
passa a receber contingentes cada vez maiores de trabalhadores 
migrantes, provenientes em sua maioria de Minas Gerais e demais 
Estados do Nordeste; nosso objetivo é discutir os reflexos na vida e 
identidade destes trabalhadores a partir de sua colocação nas fazendas 
de café e a1g0dA0 no interior do Estado de sao Paulo. 

recriação) tanto do modo de vida e das relações com o espaço, quanto 
dos referenciais simbólicos que marcavam a sua experiência social. 
É preciso esclarecer que não concebemos. identidade como algo fixo 
e imutável, mas. sim a possibilidade de múltiplas identidades. A 
identidade social é uma representação relativa ao mundo social, 
enquanto uma construção simbólica. que envolve processos de 
percepção, pensamento e Iinguage.m. Deste modo há um estreito 
vínculo entre a construçlo de identidades, as condições de existência, 
a cultura e as relações sociais. 
Imigraçlo: identidade e imaginArio: 
Expositor(a): Sônia de Freitas (Museu da Imigração) 
Este trabalho busca identificar a permanência de identidade e o 
imaginário de imigrante que vieram para o Estado de São Paulo nas 
primeiras décadas deste século. São pessoas oriundas de mais de 
trinta países que trouxeram mitos, sonhos e fantasias percebidos em 
suas narrativas. 
Embora trata-se de experiências individuais, o que há de comum 
nesse imaginário? Uma vez instalados na "nova terra" há uma perda 
ou não de sua identidade? 

Memória e identidade nacional: marcos, representações e 
projetos polftiC08 na confor~açlo da identidade brasileira no 
sic.XIX ( CC 0090) 
Memória e identidade nacional: reflexões em torno do imaginA rio 
da Independ~Dcia 
Expositor(a): Cecília Helena Lorenzini de Salles Oliveira (USP) 
A Independência constitui campo de investigações que ultrapassam 
as circunstâncias específicas da década de 1820, pois a celebração 
anual do episódio "7 de setembro", principalmente após a 
proclamaçlo da República, aponta para a solidez de representações 
que, investindo de sentidos o passado, ensejam sua continuidade no 
presente. A partir de pesquisa junto a fontes do séc. XIX, 
especialmente as que referenciam a COftstruçlo do Movimento do 
Ipiranga e a conhecida tela de Pedro Américo, pretende-se 
encaminhar discussão a respeito da produçAo de imagens que atrelam, 
de modo quase indelével, a fundação da nacionalidade a um ponto 
fixo no tempo e no espaço, como se as origens nacionais pudessem 
se exteriorizar em marcos tangíveis e visíveis localizados na colhia 
do Ipiranga. 
Memória da Independ~ncia e identidade nacional: marcos e 
representações simbólicas. 
Expositor(a): Maria de Lourdes Viana Lyra (UFRJ) 

Migraçlo: mitos, representaçlo e identidades (CC 0089) Esta comunicação pretende, através de testemunhas de época, 
Mitos e representaç&es na memória de migrantes resgatar a memória do acontecimento fundador da nacionalidade 
Expositor(a): Célia Toledo Lucena (PUC) brasileira, ou seja, como o Sete de Setembro se tomou o marco 
Na perspectiva de compreender as representações que migrantes definidor da Independência do Brasil. Pretende iniciar uma discussão 
fazem da cidade de sao Paulo e de seu local de origem, examinamos sobre a dimensAo simbólica dessa baliza, ou seja, buscar na forma 
um grupo de mineiros que se fixou na periferia da metrópole na de sua representaçao os condicionantes políticos que encaminharam 
década de 60. A adaptaçao ao sujeito na grande cidade nos leva a a definição do Grito do Ipiranga como marco fundante da 
analisar em seu cotidiano seus modos de vida trazidos de minas e as nacionalidade brasileira. A reflexao sobre o sentido histórico do 
adaptações na nova estrutura urbana. grito e sua dimensão simbólica se mostram particularmente 
Na anâJise das "histórias de vida", desses migrantes estamos, importantes para permitir uma melhor apreensao das divergências 
trabalhando seus mitos, contradições e sincronias contidas em suas entre as diferentes concepções de governo representativo e de 
falas. Grupos migrantes constroem "nichos" na grande cidade, onde soberania nacional, o que amplia sobremaneira o conhecimento sobre 
suas lembranças passam a sobreviver. Novo território é redesenhado, o sentido dos conflitos entao existentes na sociedade em formaçlo. 
novos mitos e crenças reconstruídos, porém a identidade anterior é Identidade e diferença: A "naçlo brasileira" inscrita no 
preservada. "Quebra-Quilos e a Crise da Lavoura" do Engenheiro Henrique 
Reflexões sobre identidades e migraçlo: Augusto Milet 
Expositor(a): Maura Penna (UFPB) Eipositor(a): Izabel Andrade" Marson (UNICAMP) 
Muitas vezes vincula-se o ~andono da terra natal a uma "perda de A comunicação faz uma anâJise da obra "O Quebra-Quilos e a Crise 
identidade". Outrasvezé:s, Íúnda, diz-se ao sair de seu lugar de origem da Lavoura", do engenheiro Henrique Augusto Milet escrita em 1875, 
o migrante se desenraiza, remetendo assim a uma referencialidade fonte recorrente para a historiografia que registrou a memória da 
de espaço perdida! Será correto? substituição dos banguês em usinas. Resgata as dimensões políticas 
A migraçlo é um processo dinAmico de transformaçao (destruiçlol deste texto, ou seja, esclarece o projeto de modemizaçao da lavoura 
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de cana e da produção de açúcar nele contido, projeto que propôs 
uma determinada performance para a nação brasileira. Tal projeto 
preocupou-se essencialmente em evitar a ruína dos proprietários dos 
banguês frente ao avanço de outros empreendimentos incentivados 
pelo governo imperial - os engenhos centrais - ea abolição gradual 
da escravidão, em curso desde 1871 com a Lei do Ventre Livre. 
O conceito de naçAo em Frei Caneca 
Expositor(a): Maria do SOCO"O Ferraz Barbosa (UFPE) 
No discurso polftico durante a Revolução Francesa aparece o termo 
Nação designando idênticos contextos aplicados aos países do 
ocidente, pois, o seu uso não era universal. É, entretanto, a partir da 
metade do século XIX que o termo aparece na obra de Giuseppe 
Mazzini como uma teorização das bases do poder polftico. 
No início do século XIX, com a Independência, o termo esteve 
presente às discussões sobre a construção do Estado Nacional. Os 
contrutores deste Estado tentam eliminar as identificações regionais 
em função da referência maior - a Nação. Frei Joaquim do Amor 
Divino Caneca na "Critica da Constituição Outrogada" denuncia os 
construtores do Estado Nacional por reduzirem a Nação a diversas 
hordas de povos desligados e indiferentes entre si. 
Esta comunicação procura apresentar o conceito de Nação em Caneca 
e sua aplicação polftica revolucionária insuficiente para romper com 
a velha ordem. 

o pensamento católico e a problemática dos exclufdos: a educaçAo 
de base e a alfabetizaçAo de adultos (CC 0091) 
A proposta educacional da CongregaçAo Santa Cruz 
Expositor(a): Anlônio Aparecido Primo (USP) 
Em 1952, a CongregaçãO Santa Cruz fundou o Colégio em São Paulo, 
com o objetivo de formar, entre as elites, lideranças 'que se 
conscientizassem d!l realidade brasileira' . Já na década de 60, alguns 
de seus religiosos passaram a defender um processo de 
democratização do Colégio. Nesta comunicação refletiremos porque 
e como este projeto educacional, pensado para as elites, volta-se 
também aos 'excluídos' da sociedade brasileira. Nossa recuperação 
histórica deste processo se preocupará com as visões que os 
envolvidos neste processo tinham sobre a relação entre o saber escolar 
e o saber dos alunos. Queremos observar se havia intenção em 
respeitar-se as identidades culturais destes últimos, levando-se em 
consideração o que os fndios de evasão e de repetênciá do Supletivo 
Santa Cruz revelam neste sentido. 
Estado d~nvolvimentista, Igreja Católica e projetos da educaçAo 
de base: o MEB 
Expositor(a): Cláudia Moraes de Souza (USP) 
O processo de redemocratização, após a derrubada de Getúlio em 
1945, trouxe ao cenário nacional discussões concernentes à 'Questão 
Educacional Brasileira'. órga:os Governamentais, a Igreja e ainda 
órgãos e Instituições internacionais como a UNESCO e a Aliança 
para o Progresso, 'preocupados com o subdesenvolvimento' 
buscavam soluções voltadas à erradicação do analfabetismo, no 
intuito de abrir caminhos para o desenvolvimento latino-americano. 
Nesta perspectiva, a alfabetização de adultos e a educação de base 
se destacavam, sendo que diversos projetos foram gestados para 
atuação nestes campos. Associada ao Estado. 

identificação da classe operária é instrumento para o controle e 
apropriação da vida e de tentativa do impedimento do devénir 
histórico. Brechas neste esquema sempre existem e podem anunciar 
virtuais possibilidades históricas não capturadas pelo conformismo 
político. O conformismo é, segundo Agnes Heller, provedor do 
preconceito, da intolerância, da luta contra a razão e contra o tempo. 
A Igreja Católica no Brasil e particularmente na cidade de São Paulo 
na medida em que tentou enfrentar a questão do proletariado, como 
questão social, através do combate ao comunismo, contanto com 
organização operária católica informadas no espírito da colaboração 
de classes, de acordo com os princípios das Encíclicas papais, ou 
seja, a partir de uma perspectiva política conformista, definiu uma 
práxis que não só contribuiu para a continuidade da dominação, 
mas também, trabalhou no sentido de oter o consenso ativo dos 
dominados, aliando-se ao Estado no projeto e estratégia da 
homogeneização/identificação da classe operária paulistana nos anos 
30. 

As lições do passado e a construçAo das identidades polfticas 
(CC 0092) 
As histórias da aboliçAo e a identidade abolicionista: 
aproximaç6es transatUln~icas 
Expositor(a): Jefferson Cano (UNICAMP) 
Esta comunicação apresenta algumas reflexões sobre as matrizes 
teóricas de pensamento abolicionista brasileiro. Para isto propomos 
uma leitura paralela da obra de Joaquim Nabuco e de abolicionista 
francês Augustin Cachin, onde já se encontram elaboradas alguns 
dos conceitos-chave que permearam o discurso de propagandista 
brasileiro. 
Esperamos assim estar nos aproximando dos elementos constituintes 
de uma "linguagem" abolicionista internacional e da maneira como 
ela foi transportada para diferentes contextos políticos ao longo do 
século XiX. 
A identidade republicana e a formaçAo de um discurso 
internacional sobre a República 
Expositor(a): Silvana MOIa Barbosa Blanco (UNICAMP) 
Esta comunicação discute a formação de projetos republicanos entre 
1876 e 1889. A proposta central consiste em analisar as matrizes 
teóricas de republicanismo brasileiro, especialmente a 
instrumentalização que alguns lideres republicanos fizeram das 
práticas políticas e das proposições teóricas de dois republicanos 
europeus: Casteller e Gambeta, da Espanha e França 
respectivamente. Assim procura-se desvendar as correlações na idéia 
de República, entendida como o regime que melhor se adequava aos 
"progressos da civilização". 
Darwinismo social e identidade 
Expositor(a): Márcia Regina Cape/ari Naxara (UNICAMP) 
A comunicação propõe discutir, a partir da matriz teórica de Charles 
Darwin, alguns aspectos do pensamento de Silvio Romero com 
relação ao conhecimento do Brasil e do povo brasileiro, bem como 
refletir a tensão existente entre natureza e cultura, questão que deita 
raízes no pensamento do século XVIII, com relação ao particular e 
ao universal. 

Desenvolvimentista a Igreja Católica fundou o MEB. A investigação Perfis femininos e cotidiano: Slo Paulo 1870 a 1950 (CC 0093) 
acerca da História do MEB nos elucida: a atuação e intervenção do Corpos em evidência: feminino, masculino e cotidiano na 
Estado frente à Educação Popular, e os diferentes projetos da Igreja paulidia (1915/1930) 
e sua participação na organização dos movimentos populares, no Expositor(a): Simone Bizaco (PUC-SP) 
campo e na cidade. Várias transformações assolaram a cidade de São Paulo nas primeiras 
O conformismo polf~ico nas organzaç6es operárias católicas décadas deste século: a grande onda imigratória, o dinheiro do café, 
paulistanas nos anos 30 a urbanização crescente, que transformou a pacata cidade em uma 
Expositor(a): Damião Duque de Farias (USP) grande metrópole, em um curto espaço de tempo. 
Henri Lefevre nos diz que a cotidianidade é o alvo do poder. Sua Oswaldo de Andrade assistiu a todas estas transformações e as 
instauração no capitalismo através do processo de homogeneizaçllol retratou de forma única por toda sua obra. Seus personagens vivem 
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e sobrevivem na Paulicéia, que não é o pano de fundo para o relacionado as trajetórias individuais. Interessa ao estudo lidar com 
desenrolar das tramas, mas sim o palco, aonde são definidos os papéis estes indivíduos na sociedade Luso-Brasiteira de fins do século XVIII, 
sociais. Sendo assim, personagens e cidades se fundem em um elo justamente em seus momentos de crise. 
indissolúvel, transformando-se em uma fonte estratégica para o A construçlo do mito de Tiradentes: versio popular 
estudo dos agentes sociais que circulavam pela cidade no perfodo. Expositor(a): Cláudia Regina Callari (USP) 
Na pauliclia, por conta pr6pria Diversos estudos têm atribuído à República a transformação de 
Expositor(a): Sônia Bastos (PUC-SP) Tiradentes em herói nacional. De fato, era necessário dar à nação 
O perfodo 1870-1889 foi um momento politico no qual se articulou emergente um herói que pudesse representar os ideais republicanos 
o projeto civilizador do partido republicano paulista-através da sem cair, por outro lado, em extremismos indesejáveis. Um esforço 
polftica imigrantista e da superação da monarquia. Apesar da efetivo nesse sentido começou a ser empreendido, ainda durante o 
expanslo comercial e territorial, a geraçlo das oportunidades de Império, pelos partidários da República. Entretanto, como este 
emprego entrou em descompasso com o crescimento populacional trabalho pretende mostrar,· a construção do mito de Tiradentes só 
da cidade de São Paulo. Tendo em vista a inexistência de um setor foi possível graças à existência de uma memória anterior no 
fabril constituído, imigrantes e nacionais dedicavam-se as múltiplas imaginário popular. Segundo relatos de contemporâneos da 
formas de subemprego, trabalho temporário e domiciliar, inserindo- Inconfidência, houve grande comoção popular em tomo da morte 
se nas brechas do mercado existente. Através de uma abordagem de de Tiradentes. Assim, a iniciativa oficial só foi bem sucedida graças 
gênero pretendo identificar as experiências coletivas de homens e ao respaldo popular. 
mulheres pobres, em meio a sua luta· cotidiana, por conta própria, Livrarias e leitura nas Minas Gerais ColÔnial: perspectivas para 
que ora resistem, ora cedem às ações de normatizaçãolhigienização uma anAlise hist6rica 
da camara Municipal.· Expositor(a): Luiz Carlos Villalta (USP) 
A "Relle Époque" das selvas e os espelhos da modernidade A comunicação objetiva desenvolver uma reflexão sobre as 
Expositor(a): Luiz Bitton Telles da Rocha (PUC-SP) perspectivas e problemas existentes para a realizaçlo de uma história 
Como a pintura alegórica de caráter acadêmico e positivista das bibliotecas e da leitura no Brasil Colonial, mais especificamente 
manipulou a figura feminina como representação do ideal de em Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII. Desse modo, 
progresso e de civilizaçlo. inicialmente, far-se-á uma exposição sobre as perspectivas de análise 
Utilizando a pintura como tática politica de comunicaçlo tomou os apontadas pela historiografia recente. Depois, procurar-se-á levantar 
símbolos da modernidade aceitos por populações nlo europeizadas quais fontes primárias podem ser utilizadas para se pesquisar a 
onde o papel da mulher e da superioridade das artes foi marcadamente história da leitura no Brasil e quais sAo as possibilidades e os desafios 
difundidas pela expressA0 artística. nelas contidos. 
Cinderelas dos tempos modernos: cotidiano e glamour nos '. Vila Rica: a dominaçio colonial attavis do espaço urbano 
concursos de misses (Slo Paulo -1940-50) Expositor(a): Maria Aparecida de Menezes Borrego (USP) 
ExpoIitor(a): Marcelo Flório (PUC-SP) O objetivo desta exposição será perceber as intervenções 
Esta exposição visa revisitar os concursos de beleza em São Paulo metropolitanas no processo de ocupação das Minas - de cunho urbano 
nas décadas de 1940-50. Concursos esses que foram produzidos e - na primeira metade dos setecentos. Na tentativa de organizar o 
vendidos como "fábricas de Sonhos", semeando glamour e pompa espaço e a paisagem através de discursos normatizadores, a Coroa 
na atmosfera mental da cidade, contando como o apoio e difusão coloca em prática a estratégia de centralização politico-
dos veiculos de comunicaçlo de massa, que por sua vez influenciavam administrativa, adotada como recurso para impor de forma mais 
na formaçlo da opinilo pública feminina e masculina. eficaz sua presença. Pensando o espaço urbano como campo de lutas 
A sociedade como um todo era também incitada a instituir/restituir entre os diversos segmentos que o produzem, busca-se-á verificar os 
novos e antigos saberes e modos de subjetividade no que tange aos conflitos entre os interesses metropolitanos e coloniais, bem como 
padrões de beleza, comportamentos sociais, sexuais, atitudes, as resistências da população mineira frente às régias, através da 
costumes e moda. documentaçlo oficial, detectando o grau de penetraçlo do Estado 
Nesse sentido, buscavam reafirmar determinados perfis femininos e português na regilo, e simultaneamente a força decisória colonial 
masculinos estereotipados e fomentar enfaticamente para as mulheres em assuntos concernentes à sua vida politico-administrativa e 
o valor da virgindade, do casamento monogamico, das boas leituras tributária. 
higiênicas, do ser mie e esposa exemplar. Portanto, os concursos de 
beleza particularam da construçlo da idéia de que a mulher deveria 
portar em seus corpos uma plasticidade passiva, cultuada, enfocada 
e aplaudida. 

As lutas soeiais no brasil no perfodo de 1930 a 1964 (CC 0095) 
O PCB e as "Reformas de Base" no prl-64 
Expositor(a): Alice Havranek do Nascimento (Fundação Santo 
André) 

Minas Gerais no Hculo XVIII: polftica, cultura e sociedade (CC A grande mobilização popular e sindical nos meios urbanos, no 
0094) perfodo que antecede o Golpe Militar de 1964, e a participaçAo 
Corpo e loucura, um estudo sobre tiradentes e a rainha D. Maria decisiva dos "Quadros" do PCB na liderança deste movimento 
I conduziram-me a estudar a especificidade da relaçlo teórico-prática 
Expositor(a): Rodrigo Bentes Monteiro (USP) deste partido com o Projeto das "Reformas de Base". Até que ponto 
O trabalho visa estabelecer um diálogo entre duas personagens tais reformas tinham um caráter revolucionário ou apontavam para 
Tiradentes e a Rainha D. Maria I, e suas respectivas representações a possibilidade da alteraçAo do modelo econômico brasileiro, do ponto 
históricas no contexto do final do Antigo Regime. Através de de vista de alguns componentes deste partido. 
biografias régias, sermões e cerimônias, tentar-se-á perceber o As inümeras controvérsias a respeito do caráter "Reboquista" do 
chamado descompasso entre "Os dois corpos da rainha", de acordo PCB em rclaçlo à burguesia nacional constituem um dos aspectos 
com a análise de Emst Kantorowicz, bem como a participação que abordarei na pesquisa. 
colonial neste processo, expressa na conjuração mineira e A influencia das "Reformas de Base" no movimento sindical 
personificada na condenaçloe naexecuçlo do Alferes. Deste modo, urbano (1961-1964) 
Colônia e Metrópole se integram em um todo articulado e dinamico, Expositor(a): Ce/ina Aparecida PaixlIo (Fundação Santo André) 
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A riqueza das lutas sociais no Brasil no período imediatamente esquerda lamentava a perseguição que o autor de Casa Grande & 
anterior ao golpe de 1964 têm estimulado diversos pesquisadores. Senzala moverá contra Celso Furtado nos idos anos de 1964. 
No esteio das preocupações entre os erros e acertos dos movimentos Travamos um longo diálogo no qual procurei defender "O mestre 
populares, muito se têm dito sobre o caráter "Reboquista" das de Apipucos". É sobre o Gilberto monástico que conheci 
esquerdas, obscurecendo um projeto "nacional e popular" que pessoalmente no retiro de "Dois Irmãos" que pretendo discorrer nesta 
empurrava o país para alternativa diversa daquilo que marca comunicação. 
profundamente sua história: o desenvolvimento econômico com a Os donos da História e o autor de Os Donos do Poder 
excludência do progresso social. Expositor(a): Nanci Leonzo (USP) 
Nessa pesquisa procurarei discutir a riqueza do movimento sindical Muito se falou (mais se falou do que se escreveu), recentemente, no 
urbano do periodo, seus projetos e seu caráter ofensivo. retorno e na renovação da hi.stória política. Nada mais inoportuno. 
O programa da Aliança Nacional Libertadora Sustento nesta comunicação duas hipóteses: a) no Brasil sempre se 
Expositor(a): Marcelo Buzello (Fundação Santo André) produziu uma história política de boa qualidade; b) Raymundo Faoro, 
A Aliança Nacional Libertadora(ANL), organização que impulsionou muitas vezes marginalizado pelos pretensos donos da História, teve 
as lutas operárias e populares no ano de 1935, não teve tempo para um papel decisivo na busca dessa qualidade. 
se desenvolver, mas, apesar de tudo, adquiriu um caráter ofensivo e 
mobilizador. 
A radical idade exposta pelo programa da ANL demonstra lucidez, 
no que diz respeito à identificação dos principais inimigos do 
progresso social nacional, a saber: o imperialismo e o latifündio. 
O grande desafio da ANL era o de se transformar no instrumento 
capaz de implementar as reformas estruturais necessárias para a 
superação da estrutura econômica excludente e subordinada que se 
consolidou em nosso país. Após as mobilizações a1iancistas, a luta 
contra o imperialismo, contra a estrutura agrária latifundiária. E 
pela defesa das liberdades democráticas ocuparam um espaço 
privilegiado nas discussões sobre os problemas nacionais. 
Enfim, a pesquisa em desenvolvimento se pauta em três questões: o 
que foi a ANL, qual seu projeto para o país e qual o significado de 
sua existência para a história das lutas sociais do trabalho no Brasil. 

Interpretações do Brasil (CC 0096) 
Celso Furtado e um pensamento nlo Original 
Expositor(a): José Adalberto Mourão Dantas (UFMS) 
Juntamente com um grupo de intelectuais ligados à CEPAL, Celso 
Furtado elaborou uma teoria que explicou o subdesenvolvimento da 
América Latina, ao mesmo tempo em que indicava os rumos que 
levariam ao desenvolvimento. E mais, Furtado fez de suas idéias 
um projeto político que objetivava reformar a sociedade latino
americana. Daí acreditar que as reformas deveriam ser lideradas 
pela "intelligentsia" que ele considerava como uma espécie de 

. vanguarda reformista. As idéias do economista cepalino foram 
divulgadas entre os meios políticos e cultural da Europa, Estados 
Unidos e América Latina como algo original e autóctone, o que não 
corresponde à realidade. 
Caio Prado Júnior: ruptura e dialética na História do Brasil 
Expositor(a): Marisa Biliar (UFSCar) 
Primeiro historiador a empreender uma consistente interpretação 
dialética sobre o Brasil, Caio Prado Júnior situa-se, ao longo de 
Gilberto Freyre e Sérgio Burque de Holanda, entre os que mais 
contribuíram para que deixássemos de nos sentir estrangeiros dentro 
de nosso país. Da nova geração intelectual dos anos 30, foi Caio 
Prado quem melhor representou a ruptura com sua própria classe 
social, tendo saudado Vargas como democrata radical, transitou 
rapidamente para uma posição jntransigente proletário-comunista. 
Nessa trajetória introduziu a luta de classes corno categoria analítica 
e repensou nossa história através de três processos fundamentais: o 
sentido da colonização, o trabalho escravo e o desenvolvimento 
desigual e combinado. Apesar de limites teóricos presentes no 
conjunto de sua obra, sem ela a historiografia brasileira seria hoje 
certamente mais pobre. 
Gilberto Freyre entre a memória e a História 

A construçlo da identidade matogrossense 11 (CC 0097) 
Um combate frutffero 
Expositor(a): Nanei Leonzo (USP) 
Na condição de Orientadora de diversas teses sobre o Mato Grosso e 
o Mato Grosso do Sul, procuro divulgar os estudos em andamento, 
ressaltando as dificuldades dos pesquisadores, quase todas 
provocadas pela existência de uma história viciada em seus 
pressupostos ''teóricos''. . 
O estigma da "barbairie" e a identidade regional 
Expositor(a): Lylia da Silva Guedes Galetti (UFMT) 
Este estudo investiga as manifestações culturais constitutivas do 
processo de construção da identidade regional em Mato Grosso, nas 
duas primeiras décadas deste século. Indissociável das tensões sociais 
e violentos conflitos políticos do período, este processo foi também 
impulsionado pelo desejo de refazer uma imagem estigmatizada do 
lugar: para muitos um protótipo do sertão e da barbárie habitado 
por índios e bugres ignorantes. Na ré-definição desta imagem, 
desempenhou um papel fundamental o investimento na memória de 
um "épico'" passado bandeirante e na afirmação de um futuro 
promissor, assegurado pela dimensão e inesgotáveis riquezas naturais 
do território matogrossense. 
O peso historiograifico de VirgHio Corrêa Filho 
Expositor(a): Vilma Elisa Trindade de Saboya (UFMS) 
O estudo e a reflexão sobre a historiografia tradicional é uma 
necessidade atual de crítica e contribuição para uma melhor 
compreensão da nossa realidade, como também dos impasses 
epistemológicos que comprometem a unidade da ciência histórica. 
A volumosa obra de Virgílio Corrêa Filho, que abrange quase duas 
centenas de títulos, constitui uma valiosa fonte de pesquisa 
historiográfica através da qual é possível apreender, atrelado ao 
espírito de nacionalismo, o interesse pela construção de uma 
identidade matogrossense. 
Os caminhos da identidade matogrossense no século XIX: a 
percepçlo do Instituto Histórico e Geograifico Brasileiro 
Expositor(a): Lúcia Maria Paschoal Guimarães (UERJ) 
Delimitar os contornos do Império, circunscrever suas províncias, 
dando-lhes, enfim, um caráter de unicidade. Este foi o maior desafio 
dos membros da Comissão de Geografia do IHGB, ao longo do século 
XIX. Integrada por militares e geógrafos, a Comissão divulgou um 
conjunto expressivo de fontes, onde privilegiou documentos e estudos 
relativos às zonas fronteiriças do Brasil, especialmente a área que 
hoje em dia corresponde ao Mato Grosso do Sul. Pretendemos, através 
do exame desses textos não só apontar a importância daquela região 
para a geopolítica imperial, como também recuperar sua ligação 
histórica com o sudeste e o sul do país. 

Expositor(a): Cezar Augusto Carneiro Benevides (UFMS) O que se deve ler para conhecer a História Nova (CC 0098) 
O professor AntÔnio Cândido disse-me certa vez que Gilberto Freyre Expositor(a): Nanci Leonzo (USP) 
foi o grande intelectual de sua geração. Mas enquanto intelectual de A reedição, em 1994, do vol. I da coleção História Nova, sob o título 
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História Nova do Brasil 1963-1993, inspirou estas comunicações 
que colocam em discussão um projeto historiográfico que jamais 
perdeu seu caráter polêmico. Introduzirei o debate indicando os 
pn:ssupostos anaHticos que nortearam a avaliação crítica de textos 
elaborados, no inicio dos anos 60, com o objetivo de "reformular" o 
estudo e o ensino da História do Brasil. 
Hist6ria Nova: uma filosofia da Hist6ria? 
Expositor(a): Amarílio Ferreria Júnior (USFCar) 
A partir da década de 30, por influência do Partido Comunista 
Brasileiro, surgem as primeiras interpretações marxistas da formação 
sócio-econômica brasileira. Todavia, em decorrência da sacralização 
da teoria social de Marx, nos cânones do marxismo-Ieninismo 
instituidos pela III Internacional Comunista, essa tendência 
epistemológica da historiografia consubstanciou a realidade brasileira 
através de um quadro categorial esquemático estabelecido de forma 
aprioristica. A Hisória Nova do Brasil não renegou esse quadro. 
Deu-lhe um caráter nacionalista com, pelo menos dois propósitos: 
desmistificar as falsificações da História do Brasil e servir de 
instrumento ideológico na luta pela libertação do país. 
A Hist6ria Oficial.em disputa 
Expositor(a): Lúcia Maria Paschoal Guimarlles (UER/) 
A publicação da História Nova, coletânea de opúsculos produzidos 
pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do MEC, sob os 
auspícios da Campanha de Assistência aos Educandos virou de ponta
cabeça o panorama da historiografia do livro didático. A obra em 
questão pretendia "inventar" o novo Brasil, à luz do materialismo 
histórico. Trocadilhos à parte, o projeto apontava para uma nova 
História Oficial. Entrando em choque, portanto, com a Memória 
Nacional, construída pelo IHGB, ao longo de mais de um século de 
atividades. 
A Hist6ria Nova passou na prova? 
Expositor(a): Francisco A/ambert (UFF) 
O critico Roberto Schwarz, num ensaio sobre os dilemas politicos e 
culturais dos anos 60, anotou que quase todos os destinos da cultura 
(incluindo ai a educação) da época estiveram intimamente ligados 
aos padrões ideológicos hegemônicos criados dentro do Partido 
Comunista. A reediçllo do 10 volume de História Nova e os 
depoimentos dos seus autores formam um fascinante conjunto para 
uma reflexão sobre o papel do ensino da História na tentativa de 
difusão desses padrões. Mais do que simplesmente relembrar um 
momento da história do ensino da História entre nós, a leitura feita 
hoje daqueles textos pode nos ajudar a refletir sobre a concepção de 
mundo e de história que os historiadores criam ao exercer seu oficio 
e, ao mesmo tempo, revelar aspectos terríveis de um projeto 
historiográfico vitimado pela derrocada de seus próprios 
pressupostos. 

diretrizes de uma política indigenista pragmática e utilitária. Nem 
toda população indígena sujeitou-se às determinações "humanísticas" 
governamentais. "Bandeiras" foram organizadas para trazer os 
rebeldes ao bom convívio com a sociedade. 
O negro na Hist6ria de Mato Grosso 
Expositor(a): Maria do Carmo Brazil Gomes da Silva (UFMS) 
Elegemos o homem negro como parte do conjunto d~ diversidade 
racial brasileira. Mato Grosso também conheceu a escravidão do 
açúcar e da mineração. O povo matogrossense constituiu-se de uma 
população mestiça ligada ao passado escravista. Essa característica 
contribuiu para a construção de uma identidade que, ao promover b 
imigrante europeu, classificava o trabalhador nacional como 
imaturo, desqualificado e indolente. , 

O espirito das leis: direito, proprieade, escravidlo e liberdade 
no Império do Brasil (CC 0100) 
Interpretações conflitantes: o justo e o legal nas disputas de terras 
na primeira metade do século XIX 
Expositor(a): Márcia Maria Menendes Motta (UFF) 
Na primeira metade do século XIX fazendeiros, arrendatários e 
posseiros se enfrentavam na arena judicial buscando definir os 
parâmetros de acesso à terra. No esforço de definirem o "senhor e 
possuidor" da terra em litígio, age~tes sociais diversos criaram e 
recriaram suas interpretações sobre a história da área em conflito. 
No embate entre o justo e o legal, entre o legítimo ocupante e o 
mero invasor, lançaram mão de tradições jurídicas e culturais. 
Pretendo discutir os conflitos de terras ocorridos no período à luz do 
direito, tendo como base os processos cíveis de embargo do município 
de Paraíba do Sul, RJ. 
Entre a escravidlo e o trabalho livre: contratos, conflitos e leis 
Expositor(a): Maria Lúcia Lamounier (UNESP) 
O desenvolvimento das relações de trabalho livre no Brasil estava 
inextricavelmente ligado ao tema da sorte futura da escravidão. A 
transformação gradual de escravos em trabalhadores livres, evitando 
abalos sociais, poHticos e econômicos e a busca de trabalhadores e 
sistema de trabalho alternativos constituíam o cerne do problema 
de se instituir um modo de "transição para0 trabalho livre". Quando 
se aprova a lei do Ventre Livre e se estabelece uma política de abolição 
gradual no início da década de 1870, o crescente debate sobre a 
questão do trabalho já assimilará os efeitos dos primeiros 
experimentos com trabalhadores livres. A medida que a lei Rio 
Branco instaurava um processo gradual de libertação de escravos, 
uma estratégia mais geral de transição para o trabalho livre, 
englobando trabalhadores imigrantes, nacionais livres pobres e ex
escravos, estava sendo simultaneamente delineada. Idéias de 
''trabalho livre" formuladas e ré-formuladas a partir das primeiras 
experiências com o trabalho não-escravo influenciavam as idéias de 

A construçio da identidade matrogrossense I (CC 0099) liberdade e de emancipação. Por meio de métodos múltiplos de 
Alemanba vê Mato Grosso do Sul como no século XIX manumissão individual e contratos que assegurassem o trabalho 
ExpOsitor(a): Cezar Augusto Carneiro Benevides (UFMS) regular dos ex-escravos, e de políticos de promoção da imigração 
Um livro publicado em alemão mostra o sul do Mato Grosso, hoje baseada em longos contratos de serviços procurava-se definir uma 
Estado, como região de caça. Trata-se de Grobwildjagd in Brasilien estrutura combinada de abolição gradual e transição para o trabalho 
do caçador profissional Tony de Almeida. O autor caçou onças no livre. A legislação sobre o tema revela tentativas reiteradas de atingir 
pantanal, na década de 60 deste século, em fazendas da região. Não cadá mais controle sobre o~ trabalhadores e sobre o processo como 
faltou praticamente nada no livro para demonstrar que o Mato Grosso um todo. 
do. Sul era habitado por elementos perigosos e Campo Grande não As alforrias no Direito brasileiro do século XIX 
passava de um aldeamento de bugres. Expositor(a): Jefferson Cano (UNICAMP) 
A politia indigenista na Provincia de Mato Grosso As obrigações de um liberto para com seu ex-senhor, a diferença 
Expositor(a): Cláudio Alves de Vasconcelos (UFMS) entre um liberto condicional e um incondicional, as possibilidades 
Na antiga província de Mato Grosso o império brasileiro promoveu, de se revogar uma alforria, foram provavelmente questões cotidianas 
com o auxílio de autoridades locais, a implementação de má no Brasil escravista, mas que passam a ser enfrentadas por renomados 
estratégia destinada teoricamente à "catequese e civilização" dos juristas na segunda metade do século XIX. Esta comunicação propõe 
índios intermediada por religiosos. Na prática, esta estratégia uma leitura destes discursos jurídicos resgatando seu sentido político, 
significou a domesticação dos indígenas, configurando-se assim as nem sempre explicitado pelos historiadores sociais que deles se 
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apropriaram. 
A Iegislaçlo colonial sobre escravos africanos e seus usos no século 
XIX 
Expositor(a): Sílvia Hunold Lara (UNICAMP) 
Produzida de forma assistemática e casuísta. a legislação portuguesa 
sobre a escravidão' africana no Brasil foi objeto de intenso 
investimento Político nos meios judiciais brasileiros ao longo do 
século XIX. Se, no período colonial, serviu de argumento nas disputas 
senhorias ou em confrontos entre estes e as autoridades coloniais, 
durante o Império, associada à legislação sobre a liberdade dos 
indígenas, foi cada vez mais instrumentalizada por curadores e 
advogados nas lutas dos escravos contra seus senhores. Pretendo 
apresentar um panorama das principais características desta 
legislação e discutir alguns exemplos de leitura diferenciadas de 
textos legais em situações judiciais ocorridas no contexto colonial e 
no imperial. 

Identidades plurais: construção de papéis sociais femininos 11 
(CC 0101) 
Identidades e diferenças: os generos na História do magistério 
público 
Expositor(a): Maria Candida Delgado Reis (USP) 
Tendo como pano de fundo a construção do estado republicano no 
Brasil, a pesquisa focaliza o processo de feminilização do magistério 
público no interior da conflituosa sociedade paulista entre os finais 
do século XIX e as primeiras décadas do século XX. 
Usando, entre outras fontes documentais, processos e sindicâncias 
disciplinares o trabalho busca. através da perspectiva das relações 
de gêneros, compreender e recuperar as diferenças e semelhanças 
nos destinos de homens e mulheres. 
Deve ou nlo haver parteiras? 
Expositor(a): Maria Lúcia de Barros Mott (USP) 
A análise da documentação sobre os cursos para parteiras criados 
no Rio de Janeiro, em Salvador e no Recife, no decorrer do século 
XIX, se por um lado deixa evidente a necessidade de uma mulher 
formação para parteiras; por outro, as exigências para inscrição dos 
alunos, aquelas para o exame de habilitação e a pequena preocupação 
com o reduzido número de alunos, demonstram que nem sempre 
esta preocupação foi efetiva. 
História das mulheres 
Expositor(a): Miriam Lifchitz Moreira Leite (USP) 
Tanto no Brasil quanto no exterior, após um repertório de 
levantamentos, artigos, números especiais de revistas e livros 
denunciando as deformações de Estudos Históricos que davam como 
implícita ou ausente a presença feminina ou a discriminavam positiva 
ou negativamente, a partir da década de 70 começa a aparecer outro 
conjunto de trabalhos maiores e menores que davam visibilidade a 
essa população, cruzando as categorias de classe com as de gênero. 
A partir desta perspectiva. chegou~se à pesquisa interdisciplinar de 
fontes inexploradas, de metodologia e conceitos capaz de preencher 
lacunas e aprofundar a compreensão das diferenças, em vez de buscar 
um reflexo especular da história dos homens. 

perdidos que necessariamente interfere na construção de um saber 
histórico. 
Mulheres da elite urbana - São Paulo (1880-1930) 
Expositor(a): Maria Luísa A/bero Voz (USP) 
A comunicação se baseia na pesquisa de correspondência de mulheres 
da elite cafeeira urbana em São Paulo. Tal trabalho possibilita o 
resgate de papéis sociais desempenhados por elas: de novas 
identidades num contexto jâ explorado pela historiografia, mas que 
todavia deve ser ampliado por outras perspectivas de outros sujeitos 
históricos. 
Identidades plurais: papéis aociais femininos: década de 50 
Expositor(a): Maria do Socorro Abreu (USP) 
O estudo da participação de mulheres no Recife na década de 50 
mostrou ser este um período de crescimento de sua atuação em 
momentos populãres, organizações sindicais, atividades sociais e 
políticas com grande significado para sua construção como outros 
sujeitos. 
Se isso, para algumas não trouxe tantas mudanças ou as trouxe apenas 
temporariamente, para outros significou uma nova visão de mundo, 
de vida. e mesmo de sua condição de mulher. Mesmo não escapando 
de uma visão tradicional de mulher, o fato de saírem de casa, do 
isolamento, do espaço privado e colocarem-se coletivamente no 
espaço público, seja no sindicato, nas manifestações, defrontando 
os poderes públicos, implica em tensões, questionamentos, rupturas. 
Espaços e objetos femininos 
Expositor(a): Wanda ltfa/eronka Ferron (USP) 
Nas primeiras décadas do século XX, uma história das mulheres, 
também poderia ser escrita a partir de pequenos utensílios de costura. 
objetos de adorno, tecidos, bem como todo o vestuârio a partir deles 
produzidos, que conferia uma marca singular das ocupações, gostos, 
prazeres e espaços e davam expressão e significação a vida das 
mulheres. . 

Cultura e politica no Brasil dos anos 50 (CC 0103) 
O "nacionalismo triunfante": uma configuração especifica do 
nacionalismo populista no Brasil. 
Expositor(a): Lúcio Flávio Rodrigues de Almeira (PUC-SP) 
Anâlise crítica das teses que distinguem, em geral de forma 
descritiva. por um lado, o chamado desenvolvimentismo da segunda 
metade dos anos 50 e, por outro, o nacionalismo populista. Proponho 
a hipótese de que o primeiro foi uma das formas adquiridas pelo 
segundo e, justamente, aquela onde, devido a forte presença de uma 
variante de carâter empresarial, o nacional-populismo mais 
aparentou constituir ( ao longo do período 1930-64), o fulcro 
ideológico de uma sólida hegemonia burguesa no Brasil. 
A compreensão desse simulacro de hegemonia exigirâ um exame 
das apropriações sociais que o nacional-populismo sofreu na fase 
em questão, quando uma' política estatal voltada para o 
aprofundamento do processo de desenvolvimento capitalista 
dependente (apresentado como condição da emancipação nacional) 
e o existiu com a eclosão de múltiplas manifestações de nacionalismo 
e teve, neles, por algum tempo, importante fonte de legitimação. 
Populismo e imprensa: a Última Hora e o Varguismo 

Identidades plurais: construção de papéis sociais femininas I (CC Expositor(a): Lauro Avi/a Pereira (PUC-SP) 
0102) A criação do Última Hora veio atender aos interesses do populismo 
Memória de mulher, memória do cotidiano varguista. que necessitava de um jornal que fosse porta-voz de seu 
Expositor(a): Marina Maluf(PUC-SP) projeto político e rompesse o cerco efetuado pela grande imprensa. 
Esta comunicação pretende recuperar a importância de papéis Uma importante característica desse jornal foi a adoção de vârias 
femininos específicos como novos e diferenciados objetos de inovações na diagramação, no aspecto temâtico, textual e 
conhecimento. A busca de experiências cotidianas permite que o iconogrâfico. A conquista de seu público leitor ocorreu por intermédio 
historiador tome o trabalho, os padrões e os significados criados e da incorporação de questões e temas de apelo popular e do recurso a 
inventados pelas mulheres e aprenda. através delas, a reescrever uma forma e a uma linguagem de fácil assimilação. 
uma outra história de uma outra perspectiva. Partir das atividades O objetivo de minha comunicação será justamente examinar as 
da mulher é um esforço que restitui à história alguns processos relações entre aquele jornal e o seu público leitor durante o segundo 
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governo Vargas, com destaque para os seguintes aspectos: os pelo autor pois envolvem a participação do capital estrangeiro nos 
mecanismos de transmissão do discursopopulista, o conteúdo destinos do desenvolvimento brasileiro, centro do debate nacionalista 
politico-ideológico do jornal e a elaboração deste último como um fervoroso daquele período histórico, e motivo inclusive de sua 
campo entre e~itoriais e leitores. expulsão do ISEB no ano de 1958. Sua defesa de um nacionalismo 
A infinda na propaganda brasileira - 1950/1960 de fins em contraposição a um nacionalismo de meios, sintetiza sua 
Expositor(a): Olga Brites da Silva (PUC-SP) proposta para o país. 
Os anos 50 se colocam como desafio de pesquisa para o historiador 
na medida em que correspondem a uma periodização ainda pouco 
estudada por esse profissional, sendo mais objeto de análise de 
cientistas sociais. 
O período escolhido é o de auge da revista "O Cruzeiro", que veiculou 
uma série de imagens da infância, bem como do semanário 
"Manchete", que concorria com o anterior, e do início da televisão 
no Brasil. 
Foi em 1950 que se inauguraram em São Paulo, a TV Tupi. Nessa 
época existiam comerciais de televisão ao vivo. À Escola Superior 
de Propaganda e Màrketing foi fundada em 1951, demonstrando a 
grande importância da área. Em 1956 foi lançada a revista 
Propaganda, dedicada a essa atividade. 
A criança, preferida como públicO alvo da publicidade é aquela cuja 
familia tem acesso ao consumo. 
O tema da infância saudável foi objeto das diversas propagandas 
nas revistas já apontadas, bem como em Vida Doméstica, de 
dezembro de 1949. 
O diálogo que tenho estabelecido com as fontes, leva-me a refletir 
sobre os temas que abordam e problemas que sugerem a saúde como 
fundamental, o lugar da criança na propaganda dos anos 50, quais 
expectativas reservadas a infância, o destino dessas crianças, a 
configuração social de que elas fazem parte, dimensões de conflitos 
nos materiais, bem como no social. 
A propaganda é marcada, nesse período, pela perspectiva de 
homogeneizar o social, transmitindo imagem de força, beleza, vigor 
fisico, sucesso, ascensão social como ideais possíveis para todos 
através do consumo. 
A década de 50 e o ISEB - Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros: o nadonalismo de Hélio Jaguaribe 

Buenos Aires, Lima e Slo Paulo: urbanizaçlo e modernidade no 
inicio do século XX (CC 0104) 
Literatura e transformações na cidade de Buenos Aires 
Expositor(a): Carlos Gonçalves Machado Neto (USP) 
Esta comunicação teve por objetivo destacar alguns aspectos do 
processo de crescimento e modernização de Buenos Aires do ponto 
de vista do discurso literário contrapondo visões expressas pelos 
principais escritores do periodo. 
Visões de modernidade em Lima 
Expositor(a): Gabriela Pellegrino Soares (USP) 
A presente comunicação enfocará características que assumem o 
processo de modernização em Lima, em princípios do século XX. 
Ao mesmo tempo, analisará as visões de modernidade alimentadas 
pelos intelectuais de maior proeminência na época. 
A cidade de Slo Paulo como carrefour de Culturas 
Expositor(a): Carlos Gonçalves Machado Neto (USP) 
A comunicação se propõe a levantar alguns aspectos de formação 
dos bairros da cidade de São Paulo, tendo em vista os richos culturais 
e sua relação com as transformações especiais - urbanísticas e 
arquitetônicas. 
A inauguraçlo do bonde elétrico em Slo Paulo 
Expositor(a): Renato de Oliveira Diniz (USP) 
A comunicação vai apresentar dois registros da inauguraçio do bonde 
elétrico na cidade de São Paulo, pela light, em 1905. O primeiro é a 
fotografia oficial da empresa, destacando a presença de "multidao" 
no evento. O segundo é um texto de 1945, de Oswald de Andrade. 
relendo o mesmo acontecimento a partir de suas memórias de garoto 
de 9 anos. 

Expositor(a): Angélica Lovatto (pUC-SI) . Racismo e anti-semitismo no Nordeste: açio e reaçio (CC 0105) 
Discussão do contexto histórico da década de 50 no Brasil, destacando A construçlo da imagem de judeus: o discurso da Igreja 
o papel do ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros - fundado Expositor( a): Maria das Graças Andrade Alaide de Almeira (USP) 
no início do governo Juscelino Kubitschek, por um grupo de As idéias de anti-semitismo têm suas raízes no Brasil colonial. E é 
intelectuais liderados pelo cientista político carioca Hélio Jaguaribe. através de fontes ~anuscritas e iconográficas que podemos identificar 
Esse grupo tinha em comum o projeto de construir uma ideologia a sua trajetória no Brasil. 
do desenvolvimento brasileiro com o objetivo de intervir praticamente O objetivo desta comunicação é identificar o discurso anti-semita 
na realidade sócio-econômica e levar o Brasil rumo à modernidade. da Igreja católica em Pernambuco, nos anos 30. Este discurso 
O instituto foi extinto logo após o golpe de 64. contribuiu na construção de imagem estereotipada do imigrante 
Marcado pela heterogeneidade de posturas, o ISEB foi o centro do judeu, no imaginário coletivo da sociedade pernambucana 
desenvolvimento de diferentes "nacionalismos". Dentro dessa Entre as várias formas de veiculação deste discurso, destacamos o 
heterogeneidade será destacada a produção teórica de Hélio Jaguaribe papel da imprensa religiosa, como veículo de formaçlo e construção 
e o tipo de nacionalismo defendido por ele naquele momento da opinião pública. Por sua representatividade junto à populaçlo, 
histórico. elegemos os jornais, A TRIBUNA, A GAZETA, e a Revista Maria-
O centro da proposta de Hélio Jaguaribe gira em torno da necessidade pertencentes a Igreja - como fonte de pesquisa para esta comunicação. 
da substituição do estado cartorial- atrasado e arcaico - repreSentante Fronteiras: o racismo sem limites 
das forças que se opunham à industrialização, por um estado Expositor(a): Sílvia Cortez Silva (USP) 
funcional- moderno e dinâmico - que impulsionasse e acelerasse o A revista FRONTEIRAS, editada em Recife. porta-voz da 
desenvolvimento brasileiro, em suma, o que ele chama de estado Congregação Mariana da Mocidade Acadêmica, circulou de maio 
neobismarckiano. de 1932 a março de 1933, retornando em dezembro de 1935 ajunho 
Pretendemos demonstrar o significado e as conseqüências da defesa de 1940. FRONTEIRAS é um típico monumento/documento segundo 
de um estado desse tipo dentro do contexto brasileiro da década de a noção focaltiana. Apesar de ser um "foco de história" ligada a 
50, pois para Jaguaribe o estado neobismarckiano deve ser forte e uma instiiuição, difundiu discursos diferentes e extremamente 
autoritário, sem significar que seja ilegítimo ou despótico. simbólicos dos anos trinta abordando temas como: racismo, 
Essa necessidade de autoridade f0t1e é fundamenta! para agilizar o conservadorismo e anti-semitismo. 
processo de desenvolvimento de países atrasadQs, como foi o caso Esta comunicação tem Por objetivo identificar o pensamento racista 
da Alemanha, daí a referência a Bismarck. Os meios para a I?resente nas críticas feitas a Casa-Grande & Senzala e ao seu autor. 
substituição de um estado por outro são discutidos de forma polêmica E relevante, também, a identificação dos articulistas que contribuíram 
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para uma reação fanática, desencadeadora de uma campanha sem 
precedentes contra Gilberto Freyre. 
O anti-semitismo no Nordeste: a literatura como forma de 
expressão 
Expositor(a): Maria Luiza Tucci Carneiro (USP) 
As manifestações de anti-semitismo no Brasil ainda estão por ser 
estudadas sob o prisma da Nova História. Diante das fontes arroladas 
até o presente momento podemos afirmar que, nos anos 30 e 40, 
uma intensa literatura racista circulou pelas principais capitais 
brasileiras. O Nordeste não se fez exceção. Coube a Igreja católica, 
aos integralistas e instituições acadêmicas, de uma forma geral, a 
divulgação e a configuração de um discurso articulado contra os 
judeus. A imprensa, as revistas e livros de literatura e doutrinação 
política serviram de veiculo colaborando para a propagação das idéias 
anti-semitas. Na Bahia, Brasilismo de Carvalho publicou o anti
semitismo de Hitler (1934) em reação a obra por que ser anti-semita? 
(1933) assinada por vários intelectuais brasileiros. Ambos ensaios 
de ação e reação do anti-semitismo no Brasil. 

Repressão. 

Imagens da repressão: o discurso da imprensa (CC 0107) 
Loucos: quem são eles? 
Expositor(a): Maria das Graças Andrade Ataide de Almeida (USP) 
A Interventoria Agamenon Magalhães em Pernambuco, durante o 
Estado Novo, preocupou-se em transformar a cidade de Recife em 
um centro urbano símbolo da modernidade, deixando para traz o 
provincialismo e tudo aquilo que expressasse atraso. Na tentativa 
de apontar essas "heresias" - expressões de mediocridade e 
subdesenvolvimento - a Interventoria elegeu os marginalizados dessa 
sociedade. Apontou-se como perigosos e como entraves à 
modernidade. 
Nos propomos, nes'ta comunicação, a identificar esses 
"marginalizados" apontados pela imprensa como uma ~omalia 
social. Através do discurso empregado pelo jornal A Folha da Manhã, 
porta-voz da Interventoria, ternos condições de recuperar o papel da 
imprensa como formadora da opinião pública, depreciando aqueles 
que julgava "absoletos" e "incultos". 

Nos porões da repressão da Era Vargas (CC 0106) A grande imprensa de São Paulo reconstrói o "perigo amarelo" 
Espionagem nazista e contra-espionagem do Serviço Secreto do Expositor(a): Celina Kunioshi (USP) 
DOPS - 1939-1945 Esta comunicação se propõe a fazer uma análise do discurso (escrito 
Expositor(a): Pr';sci/a Ferreira Perazzo (USP) e iconográfico) dos jornais Correio Paulistano, Diário de São Paulo, 
Esta comunicação pretende apresentar a documentação do serviço O Estado de S. Paulo, e Folha da Noite, editados em 1946, acerca do 
secreto do OOPS-RJ para se perceber como a policia do Estado Novo episódio SHINOO RENM~I, que deu margem à reconstrução do 
tratava as questões que diziam respeito à presença de estrangeiros e "perigo amarelo". No pós-guerra, a comunidade japonesa no Brasil 
chegar àquilo que o governo Vargas considerava perigoso a respeito protagonizou um movimento de autofagia deflagra0 com a notícia 
dos ALEMÃES. da rendição do Japão diante das forças aliadas. Inúmeros imigrantes 
Após 1945, a Policia Política brasileira organizou este serviço nipônicos recusaram-se acreditar na derrota de seu país. Os mais 
dedicado a "desmontagem" das REDES DE ESPIONAGEM exaltados, congregados na sociedade secreta SHINOO RENMEI, 
NAZISTA que se organizaram no Brasil em anos anteriores. (funções iniciaram uma campanha de difamação contra os "derrotistas", 
de contra-espionagem). A espionagem nazista no Brasil era mais passaram a divulgar notícias falsas e cometeram uma série de atos 
que um elemento de atrito, no contexto de guerra; ela significava terroristas, atingindo as lideranças dos "derrotistas". Homicídios 
uma ameaça polftica ao Estado Novo, já apresentando sinais de transformaram-se em indícios da crise interna na comunidade 
desequilfbrio neste momento. japonesa do Brasil. 
A poUtica da poUcia A greve como noticia: um contraponto entre o discurso da grande 
Expositor(a): Regina Celia Pedroso (USP) imprensa e um periódico anarquista 
Esta comunicação tem por objetivo analisar a situação carcerária no Expositor(a): Raquel de Azevedo (USP) 
Brasil durante os anos. Uma atenção especial será dada ao estudo As greves da década de 30, na medida em que foram veiculadas 
do cotidiano das prisões enfocando, particularmente, casos como "notícias", contribuíram para a veiculação de um vocabulário 
relacionados com questões médico-sanitárias. As estratégias em tomo especifico e que repercutiu junto ao imaginário coletivo. Há, assim, 
do cárcere aprimoraram-se, como reflexo da situação política e da uma tipologia subjacente na adjetivação das paralisações voltadas 
articulação governamental em direção aum controlé social mais especialmente para seu. caráter violento ou pacifico, político ou 
rígido. A Polícia imbuída de suas "novas" funções assumiu as reivindicatório,justo ou injusto. Tais dicotomias, entretanto, remetem 
diretrizes pr~postas pelo Estado Varguista e passou a gerenciar as para o plano do imaginário no qual se tomam intercambiáveis, 
chamadas··prisõespoliticas".Umamodificaçflosignificativaocorreu resvalando constantemente no mito do complô ou da revolução 
no aparato repressivo do Estado após 1930 quando o papel da Justiça proletária. O sensível contraste entre os relatos da grande imprensa 
tomou-se secundário. O cotidiano carcerário passou a ser regido de e aqueles do jornal anarquista permite a elaboração de um quadro 
forma conflitante, na medida em que os "presos comuns" e "presos no qual ~ operário é alçado ao primeiro plano de ação: toma-se 
políticos" ora ocupavam um mesmo espaço, ora eram transferidos "elemento agitador e estranho ao meio operário", segundo a grande 
indiscriminadamente. imprensa ou "valoroso trabalhador consciente", na imprensa 
A poUcia de Filinto Muller: o papel do chefe libertaria. 
Expositor(a): Stella Maris Floresani Jorge (UFMS) O discurso da imprensa: uma proposta metodológica 
Filinto Muller chefiou a policia do Distrito Federal durante o governo Expositor(a): Maria Luiza Tucci Carneiro (USP) 
Vargas de 1933 a 1942. O Brasil, neste período, um Estado Com o objetivo de manipular e "formar" a opinião pública, a 
Autoritário, tinha na policia o seu pilar de sustentação do regime. imprensa sempre fez uso de uma retórica própria adequada ao nível 
Esta tomou-se um dos mais importantes órgãos de poder uma vez cultural de seu leitor (receptor). Podemos afirmar que épocas 
que personificava o braço executivo de Getúlio Vargas colaborando especificas geTlU'8m discursos especificos e que hoje devem ser vistos 
para a execução de seu projeto politico. O chefe da policia deteve o e analisados pelos historiadores como expressão de mentalidade. É 
mais alto posto na hierarquia governamental não só pela importância neste sentido que propomos uma metodologia de análise 
que aquele órgão passou a ter mediante a instituição de um regime preocupando-nos em identificar como e quais foram as imagens 
ditatorial, mas também, pelo fato de ter se tomado o guardião de acionadas pela imprensa que, nos anos 30 e 40 especificamente, 
uma enorme quantidade de informações tidas como secretas. Filinto colaborou para gerar um clima de repressao aos "inimigos" sociais 
Muller permaneceu 9 anos no cargo de chefe da "ordem" e da apontados como "elementos perigosos" à ordem estabelecida. Assim. 
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tanto o discurso escrito quanto o iconográfico devem ser "lidos" 
nas suas linhas e estrelinhas buscando-se o visível e o invisível. 

.~ paixio da palavra: Os Sertões de Euclides da Cunha (CC 0108) 
A precislo discursiva nos Sertões 
Exposi(or(a): Ane Shirley Araújo (PUC-SP) 
Seleção de diferentes trechos da obra Euclidiana, procedendo uma 
reflexão sobre uma preocupação cientificista da linguagem. 
Euclides da Cunha: "o homem e a obra" 
Expositor(a): Marcelo Flório (PUC-SP) 
Através da obra Os Sertões, pretendo imiscuir-me em suas imagens 
sobre o Nordeste, sua vida familiar e afetiva. ~ostrarei como a 
literatura de Euclides da Cunha expressa seus sentimentos, projetos 
de vida e valores, enfatizando como a literatura é uma fonte que 
registra as caminhadas e trajetórias dos sujeitos sociais. 
A Guerra do Fim do Mundo 
Expositor(a): Sônia Maria Ribeiro Simon Cavalcanti (PUC-SP) 
"Os Sertões" como fonte para a história e a literatura revisitando 
"Os Sertões" com Mário Vargas Mosa. Os "Heróis-bandidos". 

Literatura e cidade: a paulicéia (CC 0109) 
A paulicéia desvairada 
Expositor(a): }Vone Dias Avelino (PUC-SP) 
"Só o estudo monogrãfico dos principais escritores modernistas pode 
separar as arestas de má-visão esquemática a que força o ritmo da 
exposição histórica "Alfredo Bosi". 
No plano temático algumas mensagens modernistas estão pré
figuradas no que de melhor existe na literatura nacional. 
Porém, Mário de Andrade consegue trabalhar com S.P. de uma 
maneira interessante em "A Paulicéia Desvairada", o que nos leva a 
olhar a cidade com uma dimensão específica: a do autor cuja poética 
oscilou entre as solicitações da biografia emocional e o fascínio pela 
construção do objeto estético. 
O nacionalismo de Monteiro Lobato 
Expositor(a): Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti (PUC-SP) 
Esta comunicação visa apresentar alguns dos resultados de uma 
pesquisa sobre história e literatura na cidade de São Paulo. Optamos 
por uma incursão na obra de Monteiro Lobato, centrarido-nos na 
"Revistado Brasil", que traduz a posição Lobatiana em relação aos 
integrantes do Movimento Modernista. 
Deste enfoqu: pretendemos extrair as discrepâncias entre os 
modernistas; as transformações ocorridas na metrópole pàulista e 
suas interrelações com a nação brasileira - tendo como premissa 
necessária a postura nacionàlista de Monteiro Lobato. 
Macunalma olha Slo Paulo 
Expositor(a): Ane Shyrlei Araújo (PUC-SP) 
A imagem de São Paulo se estrutura no discurso descritivo de 
Macunaíma A deslocação espacial do herói é desencadeada por 
uma busca, simbolicamente pela carência de proteção. A leitura da 
cidade de São Paulo pelo herói contraditório, parece partir de um 
grau zero de referências, quando se pensa em sua geografia, seu 
espaço natural. 
Alcintara Machado e a força do imigrante 
Expositor(a): Sônia Maria Ribeiro Simon Cavalcanti (PUC-SP) 
Através da obra de A1c.Machado pretendemos ressaltar a importância 
e o significado da construçllo de uma cidade com a força do imigrante 
- principàlmente o italiano - que transplantou sua pátria para um 
outro continente, reforçando com seu "enxerto" o tronco luso-tupi 
paulista, emprestando seu sonho, redesenhando a cidade com suas 
lembranças, inserindo-se num nov~ tempo, criando no"os hábitos, 
novas falas, novo viver. "Brás, Bexiga e Barra Funda", do autor 
inaugura não só um vigorosa estilo de prosa curta, cheia de 
significados como também a linguagem e o próprio retrato dos 
imigrantes. 

Gênero, politica e História (CC 0110) 
Gênero, politica e historiografia 
Expositor(a): Maria de Lourdes Mônaco Janólti (USP) 
Serão analisados os três papers dos demais participantes dentro de 
uma perspectiva teórico-metodológica, incluindo um balanço 
historiográfico sobre o tema. 
Mulheres na politica: as "machadeiras" e o Golpe de 1964. 
Expositor(a): Marcelo Flório (PUC-SP) 
Esta temática possibilita desvelar com criticidade os valores, crenças, 
sentimentos e posturas de vida que se alojavam no universo de 
mulheres, que participaram - em sua maioria de movimentos leigos 
cristãos. Essas interlocutoras consideradas geralmente conservadoras 
eram contra o governo de João Goulart e colaboraram apoiando o 
regime militar e se embrenharam na defesa de seus ideários na 
"MARCHA DA FAMÍLIA COM DEUS PELA LIBERDADE". 
Percorreram a cidade clamando pela moralização das condutas -
sociais, pela volta da preservação da instituição familiar e dos bons 
costumes. Enfatizaram o direito da propriedade privada, da livre 
iniciativa, entre outros reclames, tomando-se conhecidas como as 
MARCHADElRAS DA MORALIZAÇÃO. 
Expressando práticas adversás das Marchadeiras, as feministas como 
outros grupos sociais minoritários, buscàram lutar contra a ditadura 
militar que se impôs pós-1964 e a favor da democracia, 
principalmente no tocante à construção de territórios de igualdade e 
liberdade sexual do indivíduo. 
Autoritarismo e feminismo nos anos 70 e 80 
Expositor(a): Luiza Margareth Rago (UNICAMP) 
As mulheres têm sido recentemente descobertas enquanto sujeitos 
das práticas políticas, responsáveis tanto pela manutenção quanto 
pela derrubada do regime autoritãrio instalado no país dos anos 60. 
Embora a polftica tenha sido percebida pela historiografia 
contemporânea como espaço essenciàlmente masculino, é inegável 
a presença cotidiana das mulheres nas lutas que possibilitaram a 
redemocratização no país nas últimas décadas. 
Esta comunicação tem como objetivo maior fornecer elementos para 
uma avàliação da participação feminina na história política recente 
do país. 
A presença feminina nas greves de 1979 em Belo Horizonte 
Expositor(a): Carmem Lúcia Figueira Balbino (UNICAMP) 
As greves de 1979 em Minas Gerais revelaram a presença feminina 

/causando impacto na sociedade mineira, na medida que a política 
era concebida enquanto espaço privilegiado masculino. A visibilidade 
feminina nas greves fez com que a imprensa política e sindicalista 
não a excluíssem de seus discursos e estratégias políticas. 

Patrimônio e identidade (CC 0111) 
O espelho do passado 
Expositor(a): Marly Rodrigues (Condephaat) 
A presente exposição pretende comentar os primeiros resultados de 
uma pesquisa iniciada recentemente sobre uma publicação 
patrocinada pelo governo do Estado de São Paulo em 1912, Guia do 
Estado de São Paulo, e sua importância para a construção das 
imagens sobre as quais se fundou uma identidade paulista. 
Os primeiros estudos têm apontado a existência de fortes relações 
entre a imagem construída pelas publicações oficiais do início do 
século e aquela presentemente moldada pela ação do poder público 
ao instituir o patrimônio histórico no Estado. 
Visões de um patrimônio perdido: uma identidade insuspeita 
Expositor(a): Ana Luiza Martins (Condephaat) 
O trabàlho com a imprensa periódica no período de I ~90 a 1922 
permitiu um recorte temporàl propício à percepção das visões de 
mundo e imaginários recorrentes da população dos centros urbanos 
que se remodelavam. A análise sistemática de à1gumas revistas de 
maior tiragem (Renascença e Semana Ilustrada, por exemplo) 
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possibilitou recuperar, na ótica dos articulistas da época, o 
entendimento da noção de patrimônio cultural, com ênfase na 
percepção do significado afetivo ( e efetivo) daqueles símbolos de 
identidade. Através de reportagens que se utilizavam largamente 
das novidades técnicas do impresso, com exaustiva utilização da 
imagem, acompanhadas por textos de conteúdo patriótico, ao gosto 
dos parnasianos, aqueles periódicos veicularam modelos de 
identidade que se distanciavam dos eleitos pelos menores da política 
cultural emergente do período. Através de uma documentação pouco 
trabalhada e ainda inédita para esse fim, nosso objetivo é confrontar 
a percepção espontânea dos símbolos de nossa identidade ao tempo 
da Primeira República àqueles eleitos através da construção de uma 
identidade "oficial" concebida nos anos 30. 
Identidades de trabalhadores e patrimônio Cultural 
Expositor(a): Maria Auxiliadora Guzzo de Decca (UNICAMP) 
O trabalhado do historiador na área da construção e da preservação 
do patrimônio cultural vem sofrendo algumas significativas 
transformações nos últimos anos. Sem a pretensão de discutir 
amplamente a natureza da pesquisa histórica, sua experiência e 
trajetória no campo do patrimônio cultural, é preciso, contudo, 
apontar algumas tendências e questões para um entendimento melhor 
do tema geral desta comunicação coordenada e do tema específico 
em tela. Faz-se necessário destacar que a pesquisa histórica como 
tarefa de um especialista, e historiador, é algo recente no setor do 
patrimônio cultural. Inicialmente o historiador voltou-se quase que 
exclusivamente para o entendimento de determinados bens 
edificados, "manumentos" de valor de um ponto de vista histórico
arquitetônico, privilegiando um enfoque cronológico e incorporando, 
muitas vezes, uma visão histórica bastante conservadora e tradicional. 
A análise histórica, nos últimos anos, entretanto, vem enfocando 
esses edifícios ou espaços enquanto espaços simbólicos, espaços de 
representações mentais e vivências de certos setores sociais, suporte 
físico de relações humanas em uma configuração histórica precisa. 
É nessa direção que se refletirá sobre o patrimônio~ cultural e 
identidade de trabalhadores. 
Cinema, identidade e patrimônio 
Expositor(a): Schei/a Schvarzman (Condephaat) 
O INCE (Instituto Nacional de Cinema Educativo) e o SPHAN 

. (Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional) surgem de uma 
mesma lei assinada em janeiro de 1937 por Getúlio Vargas, e sob 
inspiração dos mesmos personagens: Roquette Pinto e Gustavo 
Capanema. Se cada um destes órgãos devia funcionar como parte 
na constituição da identidade nacional, o cinema serviria, sobretudo, 
como um meio de educação. Se o patrimônio resgataria nossas 
verdadeiras raízes, cabia ao cinema mostrá-Ias, alcançando o maior 
número possível de pessoas. O apóio e a tutela do estado surgem 
com a vinculação do cinema à educação e à identidade nacional. O 
cinema deveria ser, para Roquette Pinto, o criador do INCE, "a escola 
dos que não tiveram escola". Desta forma, a idéia de "cinema 
brasileiro" está associada à de veículo de cultura e de identidade 
nacional. O cinema brasileiro não se fazia, simplesmente. Ele devia 
"fazer" cultura e identidade nacional: dualidade artificial que o 
persegue até hoje, e que ainda orienta as políticas de financiamento 
do estado. Mas, contraditoriamente, embora feitos como expressão 
da cultura, do saber e da educação nacional, poucos filmes no' INCE 
restam, e quase nenhum documento iAstitucional. Como a 
documentar pela ausência, talvez, o divórcio entre as intenções de 
um projeto modernizador e a sua aplicação. 

Esfinges da cidade: estudos de imaginária urbana (CC 0112) 
Poder e estatutária: a estátua da juventude brasileira e o Estado 
Novo 

Novo, acerca do projeto de uma estátua que deveria representar o 
homem brasileiro, a ser construída pelo Ministério da Educação e 
Saúde para compor o conjunto da sede ministerial. A discussão 
desenvolvida deu-se em tomo da imagem ideal do membro do estado 
nacional, tendo como interlocutores principais o ministro Gustavo 
Capanema, cientistas como OI iveira Vianna e artistas como o escultor 
Celso Antonio, entre outros. A investigação permite valorizar a 
imaginária urbana como fonte histórica e, ao lado disso, evidenciar 
os meandros pelos quais o Estado construiu a imagein da nação 
como seu coadjuvante complementar. . 
Essa moça tão indefesa: investigando o imaginárioda liberdade 
na Vila Kennedy 
Expositor(a): Cecília Azevedo (UFF) 
Vila Kennedy, periferia do Rio de Janeiro. Inaugurada em 1964, a 
localidade recebeu uma réplica de dois metros de comprimento da 
Estátua da Liberdade de Nova York. Com o objetivo de compreender 
os significados atribuídos à estátua pela população local, r~cuperou
se a memória e o imaginário político da comunidade a partir de 
depoimentos dos moradores. Dessa forma foi possível entender os 
padrões de apropriação simbólica numa rede de\significados mais 
ampla, em que se cruzam representações em tomo dos Estados 
Unidos, do Presidente Kennedy, do Programa da Aliança para o 
Progresso, do Governador Carlos Lacerda e do regime militar. 
Buscou-se recuperar os desvios e marcas que as práticas, as 
utilizações da estátua pelos moradores geraram, compondo uma 
bricolage, um repertório com o qual realizam operações próprias e 
constroem a sua identidade. Foi possível detectar, assim, aquilo que 
Michel de Certeau denomina de "murmúrio da sociedade", ou seja, 
a relação que as pessoas comuns, anônimas estabelecem no seu 
cotidiano com os símbolos que habitam seu espaço. 
Brasil católico: o monumento ao Cristo Redentor e a Primeira 
República 
Expositor(a): Lúcia Grinberg (UFF) 
A República inaugura um novo tempo para a Igreja Católica. 
Separada do Estado, a Igreja procura forjar, durante as primeiras 
décadas do século XX, uma nova identidade católica baseada na 
Nação. Na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, a iniciativa 
por parte do Círculo Católico de construir o monumento ao Cristo 
Redentor no Corcovado é parte deste projeto de reafirmação do 
catolicismo no Brasil. Em 12 de outubro de 1931, i!1augura-se o 
monumento ao Cristo Redentor do Corcovado: a inauguração foi 
transformada em acontecimento nacional. Através de sua análise 
pode-se perceber as relações entre Estado e Igreja Católica, entre a 
Igreja e a população, assim como entre a Igreja e a cidade. 
Pão de Açucar: o gigante e a ibis 
Expositor(a): Renata Augusta dos Santos Silva (UFF) 
O objeto desta pesquisa é caracterizado como um duplo monumento, 
representado pelo complexo: Morro do Pão de Açúcar/Caminho 
Aéreo (bondinho). O artigo tem como objetivo analisar a relação 
cidade/sociedade/monumento. Neste sentido, na primeira parte 
analiso a pedra do Pão de Açúcar - entendida como monumento 
natural - suas lendas, as origens do nome, episódios famosos, seu 
aspecto simbólico e sua inserção na cidade. Na segunda parte do 
artigo, dedico atenção ao Caminho Aéreo Pão de Açúcar, percebendo
o como um monumento tecnológico. Faço um levantamento da 
história da construção do bondinho, do surgimento da idéia, de sua 
implementação, dos investimentos e da repercussão, caracterizando 
o avanço tecnológico para a engenharia da época (1912/1913). Por 
fim, analiso mais detidamente a relação cidade/monumento, e em 
que medida este duplo monumento também, de alguma forma, 
monumentaliza a cidade. 

Expositor(ti): Paulo Knauss de Mendonça (UFF) História Oral: caminhos para atualização de identidades (CC 
A comunicação trata de um debate desenvolvido dentro do Estado 0113) 
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A História revisitada de um povo indigena produção historiográfica, atentam para os riscos de sua imprecisão 
Expositor(a): Lílian Maria Moser (UFPE) e os cuidados na sua utilização, mas referendam a necessidade de 
Ultimamente, a história tem dado espaço e voz às pessoas e povos sua existência. 
mais simples, que não têm devido status na sociedade e que são Nosso objetivo é penetrar nos labirinticos percursos das técnicas e 
subjugadas pela opressão e pela dependência. Entre eles, os povos mecanismos de apreensão dos relatos como fonte para a produção 
indígenas, longe de ocuparem um lugar privilegiado, falam e do conhecimento histórico, chamando atenção, por um lado, para o 
testemunham suas histórias de vida, tendo assim, a oportunidade de cuidado que devemos ter em não tomá-los apenas ilustração do texto 
reconstruir seu passado e reconquistar sua identidade, através das histórico e, por outro não atribuir-lhe um conteúdo-verdade e 
lembranças de sua memória. reproduzi-lo pensando estar colocàndo em cena um contraponto às 
Os Karitiana, no Estado de Rondônia, com o progresso, vem a sofrer chamadas visões oficiais da historiografia. 
as conseqüências do mesmo e hoje tenta preservar sua cultura e luta 
pela auto-determinação. Para as entrevistas, foram escolhidas as ReligiAo e religiosidade na Provineia do Pari (CC 0114) 
pessoas mais idosas, visando-se, através de uma revista à memória, Secularidade e espiritualidade da renovaçAo carismitica 
a narrativa dos fatos vividos a manifestação da emoção dos Expositor(a): Fernando de Freitas Neves (UFPA) 
acontecimentos que desejam guardar e que ainda da sua cultura, de O estudo da religião na modernidade adquire interesse, mt;diante a 
seus costumes para repassar à nova geração. ação de reificação a que está posta a sociedade tendo por base, o 
A história oral, pelas inúmeras experiências realizadas, tem ceticismo que tende a formar posturas agnósticas ao mesmo tempo 
contribuído para resgatar os registros da memória, e dai reconstruir em que se embriaga de prazer. O caldo de cultura criado p;opícia o 
a história, apontar novas formas para explicar o presente e projetar florescimento de esoterismo de várias espécies, bem como as rdigiõe5 
o futuro. tradicionais, ao verem perder a hegemonia de outrora obrigam-se a 
Comunicaçlo artisticas: quadros distantes de uma identidade uma reflexão sobre o seu papel como instrumento de mediação que 
Expositor(a): Tânia Neumann Kaufman (UFPE) lhe cabia formar a coesão da sociedade. 
As manifestações artístico-culturais na comunidade judaica de No particular das práticas devocionais, estão se imiscuindo da base 
Pernambuco ligadas, basicamente, às estratégias desenvolvidas pelo ao topo da operação da salvação, embora relacionando as estruturas 
imigrante para, através da arte cênica, utilizar-se das peculiaridades do mediato pelo imediato. O debate entre secularidade e 
deste tipo de comunicação para expressar as formas de atualização, esperitualidade não pode releger este apanágio religioso, donde a 
transmissão e recepção da herança cultural do judaísmo, no suceder constituição do crer e do não crer tende a ir muito além de uma 
de gerações. simples valoração da da idéia de ressurreição (Igreja Católica), 
Ao estabelecermos como uma das medidas destas mudanças as apoiada qur é em um sistema moral que é compartilhado pela História 
manifestações artlsticas, pretendemos vinculá-las à questão da de vda de cada um dos indivlduos e marcada pelas experiências 
identidade judaica, diante de uma modernização que, na época, se sociais travadas no longo curso. 
impunha como um projeto de construção nacional tanto na vida Os colégios e Asylo de Santo Antanio na Belle Époque - Belém 
econômica como na vida cultural. (1870/1912) 
Com recurso da história oral, pretendemos ampliar as possibilidades Expositor(a): José Maia Bezerra Neto (UFPA) 
de melhor visualizar as dimensões das transformações, e também, A criação de educandários destinados à infância desvalida e de 
das estratégias desenvolvidas para manutenção e defesa do escolas confessionais destinadas à educação dajuventude dos setores 
patrimônio religioso-culturaljudaico na geração por nós identificada mais privilegiados da sociedade paraense, em fins do século XIX, 
como intermediária, ou seja, a primeira geração nascida no Brasil, inseridas no contexto da reforma da Igreja no Brasil, também 
especificamente em Pernambuco. Se na geração dos imigrantes atendiam os anseios civilizatórios dos grupos sociais hegemônicos 
prevalecia a necessidade de dar continuidade a uma prática em na província 
conformidade aos preceitos do judaísmo tradicional, já a geração O próprio governo, aliás, materializava as aspirações da oligarquia 
subseqüente, desenvolvia o que se pode chamar de sincretismo local, subvencionando o ensino particular; criando institutos 
cultural. A geração seguinte à dos imigrantes já estava integrada profissionalizantes; enviando jovens estudantes promissores para 
nos meios institucionais da sociedade pernambucana, com papéis e outras províncias, ou, a!é mesmo para o exterior, como pensionistas 
funções definidos pelos espaços ocupados. Era o estudante na do governo; enfim, criando um maior número de escolas públicas 
Universidade, o profissional liberal no exercício de suas funções, o primárias, visando a instrução popular, coniserada a base do 
artista ou o empresário, estimulados pela onda de modernidade progresso moral, intelectual e social de qualquer país. 
acompanhando o desejo de mudanças. O nosso trabalho, acerca da instrução pública, institutos, asilos e 
Oralidade: tensões e possibilidades colégios católicos no Pará, entre os anos de 1870 a 1912, procura 
Expositor(a): Maria da Conceição Ferreira da Cunha (UFPE) observar os pontos comuns existentes nas ações de agentes sociais 
O percurso trilhado pela história oral, desde a sua primeira tão distintos: O clero católico romanizador. 
experiência como atividade organizada até sua consolidação no A feiticeira do Rio Maracajó: notas sobre uma acusaçlo de 
campo do saber em diversos países, hoje, tem suscitado estudos e ,feitiçaria na vigia oitocentista 
debates acerca da utilização dos relatos orais, como fonte para a Expositor(a): Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA) 
produção do conhecimento histórico. Trabalhos envolvendo nomes O trabalho pretende discutir a mudança ocorrida durante o século 
conceituados como Paul Thompson, Gwyn Prims, entre outros, são XIX em relação à mentalidade jurídica no trato com os casos de 
alvo de críticas por parte dos céticos no uso da oral, questionando, feitiçaria, que neste século passaram a ser vistos como superstição 
em tese, a credibilidade dessa fonte. do povo, folclore, ou como histórias da Carochinha. Contudo, o 
Assim, no conflito estabelecido sobre a utilização das fontes orais mesmo não se observa em relação à mentalidade popular, que 
peloS historiadores das sociedádes contemporâneas, as defesas e mantinha seu cotidiano impregnado pelo universo mágico. Neste 
acusações vão de um extremo ao outro. Existem os que evocando a sentido, pretendemos analisar esse processo de rupturas e 
concepçlo positivista do documento, afirmam a inexistência de uma permanências no campo das mentalidades, tomando como ponto de 
história sem que haja registros escritos. Por outro lado, existem os referência um inquérito policial ocorrido em Vigia - Pará, no ano de 
que legitimando a importância dos relatos orais como fonte para a 1869, no qual, invertendo a ordem do costume em processos do 

76 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH, Recife, 23 a 28 de julho de 1995 



Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
passado, um pequeno lavrador vai perante o delegado da cidade todos ligados por laços de parentesco. Os povoados em estudo, Juaba, 
queixar-se de um outro sujeito pelo crime de injúria por acusação de Tomássia e Laguinho são povoações surgidas do quilombo do Mola, 
feitiçaria. constituindo-se até a primeira metade do século XIX em mini

A reconstruçAo historiográfica da partiCipaçAo africana na 
formaçAo da fultura brasileira ( CC 0115) 
"Convidado": a reconstruçllo simbólica do mundo no mutirAo 
Expositor(a): Maria Joana Pompeu Amorim (UFPA) 
No Nordeste do Pará, há 33 comunidades consideradas 
historicamente remanescentes de quilombos, dentre essas 
comunidades destaca-se o povoado de Tomássia, pertencente à 
microregião de Cametá (Pá), onde desde agosto de 93 iniciou-se 
urna pesquisa de cunho histórico e sócio-antropológico. A população 
de Tomássia é composta de 105 pessoa", predominantemente negra. 
Deste estudo realizado junto a Tomássia apontam-se ainda várias 
características que reforçam a sua origem afro-brasileira, além da 
constituição ética da população, dentre as quais elegeu-se a sua 
atividade econômica para abordar neste estudo. Sua base econômica 
é o cultivo da mandioca, produto que assegura a sobrevivência dos 
moradores. Para efetivação do plantio de uma "roça" faz-se o 
"cunvidado", espécie de mutirão, o qual diferencia-se do descrito 
por Brandão (1983), pois o mutirão observado e descrito neste estudo 
apresenta uma série de atribuições e tarefas metaforizadas pela sua 
própría linguagem popular, responsável, também, por toda uma 
reconstrução simbólica da realidade. O outro ponto de contraste entre 
o mutirão descrito neste estudo e o de Brandão (1983) é exatamente 
a manifestação folclórica que o envolve, um ritmo afro-brasileiro, 
chamado na região de "samba de Cacete". Através de observação e 
utilização de fontes orais, percebe-se uma relação expressiva entre 
o canto e o trabalho, a qual Salles (1988) já referendou como sendo 
uma relação própria da cultura afro-brasileira, principalmente dos 
negros escravos. 
Hist6ri. Oral: o "bi a bá" do trabalho do campo 
Expomor(a): José Rivaldo Arnaud Lisboa (UFPA) 
O presente estudo pretende demonstrar as dificuldades porque 
perpassa todo e qualquer trabalho de historiografia que lança mão 
de fontes orais. Tomando por base a pesquisa de cunho sócio
antropológico realiza em quatro comunidades negras, das 30 
existentes no Baixo-Tocantins (PA), segundo Castro (1980), mais 
precisamente: Juaba, Mola, Tomássia e Laguinho, comunidades 
historicamente remanescentes de quilombos do Município de 
Cametá, no Nordeste Paraense. Fazendo uma auto-análise acerca 
das relações estabelecidas pelo grupo de pesquisa com as 
comunidades estudadas; evidencia-se, de um lado, as expectativas 
das comunidades em relação à presença dos pesquisadores, e, de 
outro lado, as estratégias dos pesquisadores no estabelecimento do 
contrato. Trabalhar-se-ao essas questões a partir das observações 
feitas em campo, da análise dos relatórios de viagens dos bolsistas 
integrantes do projeto de pesquisa e da bibliografia específica acerca 
do assunto, como Montenegro (1992), Cardoso (1986), Thompson 
(1992), Queiroz (1988) e Prins (1992). 
Quilombo do Mola: local de ramificaçAo e ponto de partida para 
nossa reconstruçAo historiográfica 
Expositor(a): Benedita Celeste de Moraes Pinto (UFPA) 
O presente estudo trata da reconstrução histórica de um dos mais 
importantes focos da resistência negra do município de Cametá - o 
quilombo do Mola, lugar de concentração e proliferação de um 
grande número de escravos negros no período da escravidão no 
Brasil. Mola é uma povoação no Nordeste Paraense, preCisamente 
na Microrregião Tocantins. Nascida do sonho de liberdade dos negros 
do Século XVIII, pela luta por sobrevivência do quilombolas serviu 

quilombos. Metodologicamente, nosso estudo tem como ponto de 
partida fontes orais - memórias vivas desses povoados. Sem deixar 
de buscar auxílios teóricos em bibliografias, como: Montenegro 
(1992), Bosi (1987) e Thompson (1992). Além de outras fontes 
históricas como: registros documentais, notícias de jornais, atas e 
etc. Objetivamos com o presente estudo resgatar a formção sócio
econômica e história cultural dessas comunidades, além do processo 
desmembramento do Mola em outras.comunidades remanescentes 
de quilombos. Pois só assim elas passarão a ter conhecimento de 
suas origens, o que sem dúvida alguma representar-Ihe-á o retorno 
à suas raízes e a formação de uma memória Coletiva. Uma vez que 
esses povoados encontram-se em processo de extinçãó e seu resgate 
historiográfico é um fator de suma importância do qual a comunidade 
científica não pode abrir mão. Palavras - c{lave: Reconstrução -
Quilombo - Historiografia. 

Cidadania e identidade (CC 0116) 
Anotações sobre o imaginário feminino na Confederação do 
Equador 
Expositor(a): Renato Lopes Leite (UFPR) 
Aborda-se a imagem revolucionária projetada pela própria fala das 
mulheres no jornal de Cipriano Barata, Sentinella da Liberdade na 
Guarita de Pernambuco, periódico publicado em Recife, em 1823. 
Neste jornal há uma carta de 101 mulheres de Vila Real do Brejo, 
Paraíba, que ilustra a surpreendente ação e a mentalidade das 
mulheres no processo que antecede a explosão da Confederação do 
Equador (2 de julho de 1824). 
A carta, publicada por Cipriano Barata em 17 de agO!;to de 1823, 
mostra que a as mulheres, rompendo a rigidez da educação e da 
cultura a elas impostas, lançam-se no mundo da política disposta a 
"pegar em armas", se necessário. A linguagem utilizada mostra um 
imaginário pautado pelas imagens da filosofia do direito natural. 
Isso faz pensar que o simbolismo da linguagem da doutrina do direito 
natural, posterior a Revolução Francesa, talvez tenha deixado de 
ser privilégio da contemplação filosófica, atingindo parcelas do 
cidadão comum: é o que faz pensar essa ilustrativa carta de cento e 
uma mulheres revolucionárias. 
O direito de ser esposa em Cuiabá do século XIX 
Expositor(a): Maria Adenir Peraro (UFPR) 
A comunicação tem por objetivo discutir os elementos contidos em 
um processo em que uma "mulher do povo" luta para provar seu 
direito de "esposa" de um soldado, na segunda metade do século 
XIX, em Cuiabá. 
A existência das provas e a inexistência dos documentos são 
apresentados com vários argumentos no processo. A pesquisa faz 
parte do projeto de doutorado, em desenvolvimento na UFPR, com 
o título: Família e legitimidade em Cuiabá no século XIX. 
O direito de ser mAe em Curitiba no inicio do século XX 
Expositor(a): Judite Maria Barbosa Trindade (UFPR) 
A presente comunicação faz parte de uma tese de doutorado em 
desenvolvimento no Departamento de História da UFPR, sobre 
menores abandonados na Primeira República.Utilizando processos 
do Arquivo de Juizado de Menores, destaco aqui um processo em 
que uma mulher deve provar o seu direito de "ser mãe". Este direito 
que lhe é negado por um casal pretendente à adoção e tutela do seu 
filho. Os argumentos que desqualificam a mãe serão explorados a 
partir das "falas" dos interessados e das testemunhas do processo. 

de referencial para a formação de outros povoados eminentemente ComunicaçAo, poder e a construçAo de identidades históricas 
negros, cuja população migrou juntamente com suas culturas desse (CC 0117) 
quilombo maior, construindo outros pequenos núcleos populaCionais, O poder em foco: a fotografia como fonte para o estudo das 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH,Recife, 23 a 28 dejulho de 1995 77 



Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
representaçoes políticas republicanas (1889-1960) 
Expositor(a): Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus (UFF) 
O projeto "O Poder em Foco: fotografia e a representação politka 
republicana (1889-1960)", vem sendo desenvolvido junto ao 
departamento de História da UFF. Tal projeto divide-se em duas 
vertentes: O ESPELHO DA CIDADE E O PODER EM FOCO. A 
primavera visa acompanhar as transformações ocorridas no espaço 
urbano da cidade, promovidas pela ação do Estado na construção de 
uma determinada sociabilidade urbana associada ao exercício do 
poder político. A segunda se orienta no sentido de avaliar a 
estruturação dos códigos de comportamento e representações sociais, 
associadas a imagem do político e da política, tanto como evento 
quanto exercício do poder simbólico._ 
Ambas têm em comum, a utilização da fotografia como fonte 
histórica para o estudo da construção do imaginário político que 
tem na cidade o espaço de sua consubstancia, através formas urbanas 
e arquiteturais do espaço público; e na figura do político, melhor 
ainda, na imagem do homem público a sua referência de identidade. 
A presente comunicação tem como objetivo apresentar o estado atual 
do projeto, divúlgado os instrumentos de pesquisa, até então criados, 
resultado tanto do mapeamento de temas em periódicos nacionais e 
estrangeiros, ligados à temática central, quanto ao levantamento de 
coleções fotográficas oficiais existentes nos principais arquivos 
públicos do Rio de Janeiro. Bem como, discutir o papel da imagem 
fotográfica na construção de identidades históricas, associando a tal 
reflexão, o papel desempenhado pelo Estado neste processo. 
Os diários do Rio de Janeiro e a auto-construçAo como 
legitimadores do poder 
Exposi~or(a): Marialva Barbosa (UFF) 
A comunicação mostrará como os jornais do Rio de Janeiro, de 1880 
à 1920, constroem uma auto-identidade onde se afirmavam como 
legitimadores do poder e portadores da verdade, funcionando como 
intermediários entre o público e a sociedade política Estes, ao mesmo 
tempo que produziam um discurso unificado, funcionavam como 
alavanca de ascenção e mito social. 
O enfoque principal é o discurso dos mais importantes diários do 
Rio de Janeiro, mostrando-os como lugar privilegiado para a difusão 
de mensagem dos grupos dominantes, exercendo o seu papel 
hegemônico na sociedade. 
Rádio e identidade nacional nas décadas de 30 e 40 
Expositor(a): Lia Calabre de Azevedo (UFF) 
Na primeira metade do século XX, a multiplicação de emissoras e 
de aparelhos receptores influenciou o cotidiano de grande parte da 
população mundial, permitindo que as informações, em geral, 
circulassem com uma rapidez nunca vista. 
No Brasil, a expansão da radiodifusão coincide com o primeiro 
período do governo Vargas (1930-45) e, também, com a rápida 
ampliação do setor cinematográfico. Tendo como principais pilares 
o cinema, o rádio, a imprensa e a produção de livros, o Estado 
implementa um projeto de criação de uma identidade nacional. O 
rádio cumpriu papel fundamental dentro deste projeto. A partir da 
idéia de um "Programa Nacional" (presente na legislação d!! 1932) 

A cada dia cresce o número de pesquisas históricas que utilizam 
fontes iconográficas, demonstrando o grande potencial e as múltiplas 
possibilidades metodológicas que podem advir desta nova perspectiva 
de construção do conhecimento histórico. Nossa proposta é apresentar 
os resultados de uma pesquisa em fase de defesa de projeto de 
dissertação de mestrado, cuja principal fonte é' a produção 
fotojornalística de jornais diários cariocas. 
O golpe militar de 64 mobilizou diversos setores da classe dominante, 
tendo a grande imprensa cumprido um papel determinante na 
construção de uma imagem adequada ao regime de exceção que se 
instaurava No Rio de Janeiro, quase tod3 a grande imprensa apoiou 
o golpe, mas pouco a pouco e por diversas raZões, muitos periódicos 
tornaram-se oposicionistas em diferentes graus de intensidade. 
Para elaborar um discurso crítico ao regime militar, esta grande 
imprensa se utilizou largamente das fotografias que públicava em 
suas páginas. Sobretudo quando a censura política se fazi/! presente, 
o fotojornalismo conseguia diversas vezes di;,çer o que a palavra 
escrita não podia exprimir. Construiu-se um certo código entce jornais 
e público leitor, que denunciava as arbitrariedades e as mazelas do 
governo militar, e que se manifestava com grande freqüência nas 
fotografias publicadas. 
Nosso objetivo será, portanto, tentar perceber de que maneira este 
contra-discurso fotográfico foi construído e qual o papel que ele 
representou no movimento de oposição política ao regime militar, 
entre 1964 e 1974. 
Televisio: o consumo como projeto de integraçAo nacional Brasil 
-1960/1980 
Expositor(a): Sônia Wanderley (UFF) 
Com o novo pacto político-econômico estabelecido no país em 1964, 
os setores ditos modernos da burguesia nacional detiveram fatia mais 
significativa do poder, imprimindo a orientação ~deológica 
compatível com seus interesses articulados com os do capital 
internaci~nal. Como nos demais setores, também na área cultural, a 
ditadura militar necessitava estabelecer relações com grupos que 
encarnassem pragmaticamente o ideiliio da Doutrina de Segurança 
Nacional. Na televisão, a escolhida será a Globo, por ser esta a 
emissora que, adiantando-se ao pacto político que se consolidaria 
com o golpe militar, compõe a aliança entre o capitàl nacional e o 
internacional, através do acordo Roberto Marinho - Grupo Time
Life, em 1962. 
A Globo, através da Central Globo de Produções e do chamado 
"Padrão Globo de Qualidade". organizou uma programação que 
serviria, por um lado, para garantir o crescimento da empresa do 
ponto de vista econômico e, por outro lado, para estabelecer um 
conjunto simbólico que atenderia perfeitamente aos interesses do 
projeto de modernização e integração autoritária imposto pelo regime 
militar. Mesmo após a crise do "milagre econômico", a Rede Globo 
continou a construir, com sua programação, modelos de significação 
que garantiriam a manutenção do projeto, agora sob uma capa 
"democratizante" e que, segundo os responsáveis pela emissora, 
procurava refletir o Brasil da abertura política. 

o governo chega a "Hora do Brasil" que deveria, além de divulgar A construçAo histórica de identidades sociais na Idade Média 
os atos do governo, fazer com que o país pudesse se auto-conhecer. (CC 0118) 
Segundo as idéias da época, era através de um programa de caráter Identidade e exclusio social nas cidades medievais ibéricas 
nacional que as especificidades regionais poderiam ser ultrapassadas. (Séculos XIII e XIV) 
As diferentes manifestações culturais reunidas e integradas ao projeto Expositor(a): Dulce o. Amarantes dos Santos (UFGO) 
nacional estavam, diariamente, presentes na "Hora do Brasil". No A partir de pesquisas em fontes literárias (o cancioneiro satírico em 
início da década de 40 o governo ganha um novo "aliado" - a galego-português) e jurídicas (o Fuero Real e Siete Partidas de 
radiodifusão através das ondas curtas - que permitirá a construção Alfonso e de Castela) ibéricas dos séculos XIII e XlV. constatei que 
de uma identidade nacional tanto no interior do país, quanto em no interior das cidades ibéricas a constituição da identidade e 
divers9s países do continente europeu e do americano. exclusão de certas categorias sociais coincidia com a 
Fotojornalismo, censura e regime militar institucionalização do poder eclesiástico e laico. As marcas da 
Exposiior(a): Gil Vicente Voz Oliveira (UFF) infâmia (exclusão social) conferiam, ao mesmo tempo identidades e 
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exclusão social aos leprosos, aos judeus; às prostitutas etc. Depois 
recortei o caso dos praticantes da magia e mostrei como tanto na 
sátira quanto nos códigos de leis a identidade dos adivinhos 
(sorteyros, aguyeiros) e das videntes (veedeiras) foi sendo configurada 
por meio da descrição detalhada das práticas mágicas e depois por 
sua exclusão quer seja dos testemunhos em processos, quer seja a 
morte ou exílio da comunidade. 
Ativistas da esfera pública: entre o corporativismo e a 
transformação (CC 0119) 
Expositor(a): Marcelo Siqueira Ridenti (UNESP) 
Busca-se compreender a ambigüidade histórica das posturas políticas 
de professores e de outros ativistas ligados ao Estado: eles são 
defensores dos interesses "corporativos" de suas categorias 
profissionais, por vezes contraditórios com o discurso mais universal 
e socializante de certas lideranças politico-sindicais. A história da 
ANDES (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, 
depois transformada em Sindicato Nacional) é tomada como 
principal objeto de análise. Outros aspectos também são enfocados, 
como a presença significativa de militantes das classes médias na 
composição social dos partidos de esquerda, notadamente no Partido 
dos Trabalhadores (PT) 
Coorporativismo 

. Expositor(a): Luci/ia de Almeida Neves Delgado (UFMG) 
A exposição versará sobre aspectos do chamado "corporativismo". 
A compreensão dos impasses vividos pelo sindicalismo em nossos 
dias passa pelo ajuste de contas com a organização corporativista 
que presidiu a criação dos sindicatos oficiais após a Revolução de 
30. 
Compreender a História recente do Brasil implica discutir a 
organização das camadas populares e das camadas médias da 
sociedade, na luta pelos seus direitos democráticos. A trajetória dessa 
luta tem sido sinuosa e contraditória: a construção da democracia 
não é linear, ressente-se de problemas com~ o corporativismo e os 
vícios da estrutura sindical estabelecida. Assim, a mesa proposta 
parece adequar-se ao XVIII Simpósio Nacional de História, ao 
procurar enfocar criticamente aspectos das lutas sociais recentes -
sobretudo as sindicais do setor público - com seus dilemas e 
contradições, especialmente o chamado "corporativismo". 
Coorporativismo e vanguardismo 
Expositor(a): Rubens Pinto Lyra (UFPB) 
A exposição estará centrada na crítica ao "corporativismo" e ao 
"vanguardismo" do movimento docente universitário. Serão 
debatidos também aspectos da democracia interna de movimentos 
como o da ANDES: para certas lideranças sindicais a idéia de 
democracia parece reduzir-se a um espaço de liberdade para 
reivindicar melhorias corporativas. 

descobrindo quanto as diferenças culturais projetam-se na 
estruturação da classe operária e nos seus movimentos. 
Cuba: a familia do imigrante do Caribe inglês 
Expositor(a): Isabel/barra Cabrera e Eliesse dos S. T. 
Scaramal(UFGO) 
A partir da década de 1910 até os anos 30, se observa um considerável 
número de imigrantes do Caribe - Fundamentalmente de Inglês e 
do Francês - para as regiões orientais de Cuba nas usinas açucareiras 
em rápido crescimento. 
Esta pesquisa engloba o histórico da família do imigrante do Caribe 
Inglês - Quando chegaram, por que, suas procedências, suas relações 
nos espaços - lar, trabalho, comunidade, etc. E toda a gama de 
peculiaridades culturais em que estiveram cercados. Em especial, a 
construção de uma identidade dos imigrantes do Caribe Inglês frente 
à outros grupos migrantes e aos nacionais. 

A identidade política da sociedade Platina à época da 
Independência (CC 0121) 
A identidade poUtica. e os movimentos de Independência na 
América: o debate bistoriográfico 
Expositor(a): Heloísa Jochims Reichel (UNIS/NOS) 
A historiografia, até a década de 80, construiu duas imagens, 
relacionando os movimentos de independência com a identidade 
política das sociedades latino-americanas. A tradicional 
caracterizava-se por "inventar" uma nação e um sentimento nacional 
presente desde a emancipação política. A de influência marxista 
nega a validade do movimento e, por isso, recusa, o debate da 
identidade. Estudos recentes têm privilegiado a discussão política 
que se fazia presente no período, identificando sentimentos diferentes 
nos vários segD\entos da sociedade. 
A sociedade pla~na frente aos avanços e recuos das fronteiras 
dos Impérios Ius~rasileiros e espanbol 
Expositor(a): Ieda Gutjreind (UN/SINOS) 
A comunicação parte da identificação de um espaço platino, durante 
o período colonial, onde se desenvolveu uma formação social e uma 
cultura fundamentadas em atividades econômicas, relações sociais 
e vivências comuns. Esta sociedade, na passagem do séc. XVIII 
para o XIX sofreu constantes alterações de domínios, culminando 
com o seu processo de emancipação. Constatam-se posições ambíguas 
dos diferentes setores sociais frente a estas alterações polfticas, 
posições estas que podem ser de um intenso localismo até um vago 
sentimento nacional. 

Memórias da ocupação do território brasileiro (CC 0122) 
Direitos e vontades de deixar marcas 
Expositor(a): Nancy Alessio Magalhães (NECO/CEAM/UnB) 
Em capítulos de tese de doutorado em História Social discutem-se 

O Caribe e a formação pluricultural do operariado: o caso as dificuldades e ambigüidades da presença/ausência dos chamados 
Cubano (CC 0120) "pequenos cultivadores de subsistência" ê a import~cia de que os 
Mulber e familia entre o operariado do Caribe mesmos tragam à cena histórica suas condições camponesas pela 
Expositor(a): Olga Rosa Cabrera Garcia (UFGO) via da memória, da imagem e da cultura como modo d<; vida e de 
A incorporação da mulher ao trabalho fora do lar nas fábricas luta pela autoreprodução. \ 
charutos em Cuba, esteve vinculada à introdução das máquinas na Campo e cidade na memória popular 
produção de cigarros na década dos anos 60 no séc. XIX. O espaço Expositor(a): José Waller Nunes (NECO/CEAM/UnB) 
da fábrica para a mulher pobre não era muito diferente ao da Contatos com outras vozes e memórias despertaram mit.has 
prostituição: As exigências dos capatazes para trabalhar no horário recordações e impressões guardadas adormecidas e silenciadas na 
noturno com imposições sexuais, as violências flsicas, as cenas memória. O redimensionamento das experiências pelas recordações 
obscenas a que eram submetidas pelos chefes, foram temas freqüentes fez nascer o tema central desta investigação: o papel que as pessoas, 
da imprensa operária. Ainda avançado o século XX, os trabalhos mantidas anônimas pela história oficial, tiveram e têm no processo 
mais qualificados no interior da fábrica, inclusive torcido de ampla de construção do município de Guarantã do Norte - MT. 
tradição cubana e cujo aprendizado no lar era tanto de meninas Memórias em construção no Centro-Oeste brasileiro. A expedição 
quanto de meninos, eram quase exclusivamente dos homens. Roncador-Xingú 
A pesquisa com a metodologia da história oral relaciona ~ espaços Expositor(a): Teresa M C. Paiva Chaves (NECO/CEAM/UnB) 
do trabalho, do lar e da comunidade religiosa, social, étnica, Na década de 40, vigência do estado Novo, sob a ideologia da 
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segurança nacional e do resgate do verdadeiro sentido de brasilidade, 
é lançada a marcha para o Oeste. 
Tal ideologia é marca dos anos 40 e do Estado Novo. Marcha que se 
concretiza na Expedição Roncador-Xingú, oficializada pela criação 
da Fundação Brasil Central. . 
Para recuperar a história desta colonização, consideramos a memória 
de expedicionários, sujeitos dessa ocupação. 
A metodologia adotada é resultante de trabalho coletivo do qual 
participamos com os pesquisadores Nancy Alessio Magalhães e José 
Walter Nunes. 
A originalidade desta metodologia é a utilização da história oral e a 
adoção da linguagem videogrâfica na produção de documentação 
histórica 
O destinatário enquanto premissa para a intervençilo em áreas 
úrbanas chamadas históricas 
Expositor(a): Marcelo Brito (ENAP/IPHAN) 
Pesquisa realizada para tese de doutoramento possibilitou explicar 
a relação existente entre a destinação de âreas chamadas históricas, 
enquanto patrimônio ambiental urbano, e a programação da atuação 
urbanística, de modo a indagar até que ponto esta programação é 
conseqüência da definição desta destinação/destinatârios e por 
conseguinte geradora de critérios, formas e âmbito da intervenção a 
ser realizada 

Pretendemos através da análise de documentos e obras sobre o 
assunto, resgatar a identidade do sertanejo tocantinense. Quem é 
esse sertanejo? Qual a sua etnia? Ele ainda existe ou a 
"modernização" que atingiu a região nas últimas décadas o. fez 
desaparecer? O que aconteceu com a chegada de novos elementos 
humanos vindos do Sul e Sudeste em conseqüência da Belém 
Brasília? Houve aculturação ou choque cultural? 
Utilizaremos como principal fonte de apoio a obra do missionário 
Fr. José M. Audrin "Os sertanejos que conheci" - que segundo Alceu 
Amoroso Lima "é um dos documentos mais objetivos que se 
escreveram sobre um Brasil que está em vias de desaparecer" 

Bye-Bye Brasil: novas caras dos Brasis modernos (CC 0124) ? 

A representaçilo dos intelectuais no Cinema Novo: pma 
aulocrftica 
Expositor(a): Alcides Freire Ramos (UFU-MG) 
Com o impacto do Golpe de Estado de 1964, os cineastàs vinculados 
ao chamado Cinema Novo abandonaram os temas até então tratadas, 
tais como miséria no campo, cangaceiros, beatos, etc., e voltaram as 
câmaras para si próprios para a classe social à qual pertencem, num 
processo de auto-reflexão. 
Fruto desta postura surgem os filmes O Desafio (1965, Paulo César 
Saraceni), Terra em Transe (1967, Glauber Rocha), O bravo 
Guerreiro (1968, Gustavo Dabl) e, em 1972, vem a público o mais 

O Estado de Tocantins a procura de uma liberdade (CC 0123) radical de todos eles: Os Inconfidentes de Joaquim Pedro de 
O Movimento Separatista do Norte de Goiás (1821-1988) Andrade. 
Expositor(a): Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcanti (USP) Esta exposição tratará especificamente deste último filme, 
O Norte Goiana esteve geográfica, econômica e politicamente procurando delinear o seu diâlogo tanto com a tradição cinemanovista 
vinculado a Goiâs até 5 de outubro de 1988. A partir de 10 de março quanto com a conjuntura brasileira dos anos setenta. 
de 1989 assumiu identidade politica e jurídica como o 240 Estado Entre a revoluçilo e a resistência: a identidade politica e 
da República Federativa do Brasil. Esse fato é o resultado do longo ideológica de Oduvaldo Vianna Filho 
processo de construção de uma identidade sócio-cultural no decorrer Expositor(a): Rosange/a Patriota (UFU-MG) 
dos séculos XIX e XX. Para a consecução desta pesquisa recorremos O tema da revolução foi uma constante na dramaturgia de Oduvaldo 
às fontes primârias impressas, orais e bibliográfica. Vianna Filho (1936-1974). Entretanto, as reflexões advindas desta 
Auxilio do CNPq/UFGO. preocupação não foram estanques, pelo contrário, a historicidade 
Rodovia e identidade regional (contribuiçilo de Belém-Brasllia de sua produção manifesta-se de maneira inequívoca .. 
para a formaçilo do Estado do Tocantins) Com o intuito de matizar as discussões inerentes a este tel1la, esta 
Expositor(a): Napoleão Araújo Aquino (UFGO) comunicação terá como eixo central a peça Rasga Coraçilo (1974) 
A implantação da BR-153, conhecida como Belém-Brasília, que, a partir da história política brasileira pós-30, busca resgatar 
contribuiu para a formação do Estado do Tocantins, porém com debates e concepções que nortearam a prática política de setores da 
aspectos positivos - infra-estrutura urbana, impulsos modernizadores esquerda brasileira. 
etc. - e negativos - beneficiou apenas uma faixa estreita da região. Enunciados e imagens operárias: a construçilo da identidade 
Se antes o que existia de vida urbana regional limitava-se ao Vale operária no discurso sindical dos metalúrgicos de silo Bernardo 
do Tocantins, com o advento da estrada o desenvolvimento convergiu- do Campo nos anos 70 
se para a nova clareira, em detrimento do vale do rio e demais sub- Expositor(a): Kátia Sousa Rodrigues (UFU-MG) 
regiões. Ressalta-se também que com o surgimento da estrada e Esta comunicação tenta evidenciar a importância da trajetória dos 
conseqüente configuração de uma faixa dinâmica de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, nos anos 70, bem como 
desenvolvimento, recebendo populações de diferentes partes do país, do desenvolvimento de suas estratégias de luta e de organização. 
forma-se então um novo conteúdo sócio-cultural, na construção de Para isso, vasculha através do discurso sindical as imagens e os 
uma nova identidade regional. lugares que se tornaram emblemáticos no âmbito da sociedade 
A Migraçilo e a construção de uma identidade local - Gurupi daqúele período. Desse modo, ao acompanhar as falas da atuação 
(1958-1988) sindical encontramos um universo de práticas sociais que incluíam 
Expositor(a): Margareth Pereira Arbués (UFGO) as pautas profissionais, as campanhas salariais, as greves, os bailes, 
A pesquisa pretende reconstruir a História de Gurupi através do as festas, os encontros e os congressos; enfim, a fonte do discurso de 
estudo das frentes migratórias para a região a partir de 1958 com a identificação operâria. 
construção da BR-153 e a emancipação do município. Pretendo abordar como se constituem os enunciados da luta - o 
Inicialmente esses fluxos vieram do Nordeste e posteriormente do sindicato, a fábrica e a cidade - e as várias imagens operárias 
Centro-Sul do Brasil. Esse processo resultará na construção de uma construídos pelo discurso sindical. Nessa medida, o que torna 
identidade local, que se diferencia das demais na região do antigo extremamente peculiar esse momento é que ao nomear os "lugares 
norte goiano. de luta", sindicato, fábrica e cidade; com um forte apelo de identidade 
As fontes orais e impressas permitirão a análise do significado que operária, o discurso sindical não apenas conduz a luta. Mas define 
a migração assumirá na construção dessa nova identidade regional. os alvos, os métodos, os lugares e os instrumentos de luta. 
O sertanejo tocantinense Durante todo o trabalho de pesquisa, os enunciados e imagens 
Expositor(a): Maria de Fátima Oliveira (UFGO) operârias saltaram para dentro da casa da historiadora. A fábrica 
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sombria, o Sindicato do "João Ferrador", a "Cidade Operária" são 
alguns sinais deixados pelo tempo. Recolhi os cacos e ofereço como 
parte uma invençllo minha, mas uma invenção construída pela atenta 
escuta das vozes operárias. 
Os transviados do samba (ou a identidade nacional em questio) 
Expositor(a): Adalberto Paranhos (UFU- MO) 
Quando a Bossa Nova tomou de assalto a moderna cena musical 
brasileira, a reação foi instantânea. Enquanto expressão estética 
nacional/internacionalista, ela despertou a ira dos "tradicionalistas". 
Numa época marcada pela hegemonia ideológica do nacionalismo, 
o próprio movimento bossanovista não escapará à sua influência 
Entre 1962/63 instalava-se a diáspora dentro da Bossa Nova. A 
preocupação com a ':iassificação" do samba atingia inclusive alguns 
dos seus criadoresldivulgadores. Vivendo sob o impacto nacional
populismo, compositores de "esquerda" darão seu grito de alerta 
ante a suposta "desnacionalização" da música popular brasileira 
Ensaiavam, assim, o resgate da "identidade nacional" do plano 
musical. A palavra de ordem consistia na retomada do "popular", 
do "nacional", constantemente associados ao morro. 

FamOia e relações de gênero (CC 0125) 
Cativos e livres na Minas provincial 
Expositor(a): Tarcísio Rodrigues Botelho (UFOP-MO) 
Pretende-se estudar algumas características da população de Minas 
Gerais na década de 1830, através de alguns Distritos de Paz 
selecionados. Com a análise dos cativos e sua comparação os livres, 
procura-se mostrar a importância que a reprodução natural pode ter 
assumido para a reposição e ampliação do. contigente escravo da 
Província Mineira 
Vivendo em mocambOs 
Expositor(a): Eurlpedes Antônio Funes (UFCE) 
Na presente comunicação, abordar-se-á algumas reflexões sobre a 
presença e estrutura familiar nos mocambos da Amazônia, 
perpassando pela análise da fuga de familia escrava, a interação 
índio/mocambeiro e a constituição da familia, uma das formas de 
reprodução das sociedades mocambeiras Amazônicas. 
As viúvas em Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX 
Expositor(a): Ida Lewonicz (UNESP/Franca) 
Expositor(a): Horácio Gutiérrez (USP) 
As viúvas constituíram, na época colonial, uma categoria singular, 
seja pela percepção que tinha a sociedade. Neste texto é reconstituído 
o cotidiano das viúvas em Minas Gerais, analisando-se para tanto 
seus padrões demográficos, seus direitos legais e as biografias de 
algumas viúvas exemplares. Utiliza-se como fontes básicas 
recenseamentos contemporâneos, testamentos e fontes judiciais. 

Sul do Continente, 1930-1950 
Expositor(a): Nicolau Sevcenlco (USP) 
A passagem dos anos 1920 para os anos 30 foi assinalada por uma 
notável transformação e intensificação das tecnologias de 
comunicação social. Destacam-se com ampla evidência o 
desenvolvimento da radiodifusão, do cinema falado e da indústria 
do disco. Essas alterações não se fazem sentir apenas no âmbito 
escrito da cultura, mas exercem um decisivo efeito sobre os processos 
de aliciamento ideológico, mobilização política e de confrontação 
social. É pois todo um novo quadro histórico que se articula, 
impossível de ser compreendido sem uma rigorosa avaliação do 
arcabouço mediático que o engendra e dinamiza, e da transfiguração 
que ele desencadeia nos quadros de valores, mecanismos de 
simbolização e significação. 
Cronistas do "Abaixo-Piques" na Sio Paulo da Belle Époque 
Expositor(a): Elias Thomé Saliba (USP) 
O refrão ufanista "São Paulo é a cidade que mais cresce no mundo" 
provavelmente começou a ser utilizado lá pelos anos vinte ... A 
admiração sem limites pela modernidade e pelo progresso da cidade 
teve muito, contudo, daquilo que os historiadores chamariam hoje 
de uma tradição inventada. Por tradição inventada entende-se um 
conjunto de práticas, de natureza ritUal ou simbólica, que visam 
inculcar certos ·valores através da repetição, o que implica, uma 
continuidade em relação ao passado. Os registros da história de São 
Paulo que vamos analisar nesse trabalho vllo quase sempre em sentido 
contrário ao refrão sequioso da modernidade que dizia "São Paulo 
não pode parar". Trata-se de autores para os quais não temos nem 
antologias nem "obras completas"~ se nos colocarmos na perspectiva 
da história literária, serão automaticamente excluídos, pois foram 
cronistas obscuros, jornalistas de ocasião ou escritores bissextos. 

Identidade e paulistanidade (CC 0127) 
Sio Paulo: terra bandeirante 
Expositor(a): Katia Maria Abud (UNESP) 
A imagem mitológica do Bandeirante tem sido, frequentemente, 
identificada com o Estado de São Paulo. Essa identificação, contudo 
não é gratuita, mas decorre da construção da História paulista, 
principalmente da realizada por historiadores oriundos da elite 
estadual, que buscavam um símbolo para justificar a pretendida 
hegemonia paulista sobre os outros Estados da Federação. 
Historiadores como Taunay, Alcântara Machado, Ellis Jr. ao fazer a 
História de São Paulo, construíram sua identidade ligada ao 
Bandeirante e às suas pretensas realizações: expansão territorial e 
povoamento, descoberta de riquezas e interiorização do progresso. 
Com isso, pretendiam trazer à ·Iuz a "alma paulista", que surgirá 
desde que aportaram em São Vicente, as caravelas de Marim Monso, 

Identidades plurais, cosmopolitismo e urbanizaçio, Sio Paulo trazendo para cá os primeiros paulistas de "400 anos". 
1890-1945 (CC 0126) Delineando corpos: as representações do feminino e do masculino 
Cinematographos: o cinema como metAfora da modernidade no discurso médico - SP 1890-1930 
1920-1930 Expositor(a): Maria Izilda Santos de Matos (PUC-SP) . 
Expositor(a): Maria Inez Machado Borges Pinto (USP) Este trabalho se propõe a sondar as representações femininas e 
O poeta Guilherme de Almeida expoente do grupo modernista de S. masculinas que emergem dos discursos médico-eugenista formulados 
Paulo, qualifica o cinema como veículo de comunicação de massas no período 1890-1930, momento de arranque da urbanização e que 
civilizador e modernizador dos costumes, das tradições, dos "modus coincide com a ampliação da ação da medicina na capital paulista 
vivendi" brasileiro. A literata insere o cinema, arte da cena em A ação médica, vista enquanto discurso e prática, pode ser 
movimento, no centro de um projeto estético artístico que, mais identificada como um 'modelo que indica e ilumina marcas de 
consentâneo com as mudanças que a nova sociedade industrial continuidade e mudança Nesse discurso, a relação entre mudança e 
provocara acelerando o ritmo da vida cotidiana, privilegia a tensão social apresenta-se complexa, numa tentativa de entender 
velocidade, a ação, a juventude, a aventura, o bom humor, enfim o estas relações, optou-se por analisar o discurso médico de descrições 
"novo" em contraposição aquilo que se figura genericamente ''velho'', eugênicos-normativas, reafirmações e definições de funções. papeis 
moroso, triste, reflexivo. Teatro é literatura, artes ancestrais e e sexualidade de homens e mulheres. 
intelectualizadas afiguram-se para o escritor, em defasagem perante Procurando difundir as idéias de melhoria da qualidade da raça, o 
as demandas da modernidade permanentemente em movimento. discurso eugenista apoiou inicialmente a maternologia reforçando 
Carisma tropical: representaçGes da latinidade no Norte e no que a função social e cívica da mulher era garantir o aperfeiçoamento 
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e fortalecimento da raça. Contudo, o pensamento eugênico 
gradativamente se expandiu e se .institucionalizou, ampliando sua 
ação politica e doutrinária, em São Paulo. 
Identidade e imigraçlo em Slo Paulo 
Expositor(a): Tânia Regina de Luca (UNESP) 
O inicio deste século foi um período marcado pela urgência de pensar 
o Brasil enquanto Nação. Nesse olhar reflexivo sobre si mesmo São 
Paulo como exemplo e modelo a ser seguido pelo resto do país. 
Falava-se então de uma "raça" paulista, herdeira dos Bandeirantes, 
destemida, empreendedora, morigerada e responsável pela riqueza 
e prosperidade do Estado. Esse discurso, que trabalhava no sentido 
de construir um São Paulo forte e coeso, supunha que a enorme 
massa de imigrantes que cruzava as fronteiras paulistas "integrava
se" nessa comunidade, contribuindo para o seu aperfeiçoaménto. O 
objetivo desta comunicação é questionar tal imagem mostrando, 
através do estudo das sociedades de socorros mútuos fundadas por 
estrangeiros, a luta desses indivíduos para manter quadros referências 
básicos capazes de dar sustentação à sua memória coletiva. 

Visões da América Latina (CC 0128) 
Argentina e Brasil: os caminhos pelo serdo 
Expositor(a): Ledonias Franco Garcia (UFGO) 
Nesta comunicação pretendo apresentar os primeiros passos de um 
estudo comparativo entre os discursos sobre o deserto/sertão na 
Argentina e no Brasil, durante os primeiros anos de independência 
Procuro o sentido do deserto/sertão como "território vazio" e ''terra 
de ninguém" no momento decisivo para a formação da nação. Busco 
o "imaginário do vazio" a forma pela qual ele foi percebido, ou seja; 
as representações criadas sobre o "outro lugar", com as quais se 
estabelecem fronteiras. 
A vislo da América Latina através da Revista Seleções do 
Reader's Digest 
Expositor(a): Mary Anne Junqueira (USP) 
Meu objetivo é investigar a visão da América Latina apresentada 
pela Revista norte-americana Seleções do Reader's Digest - durante 
a Segunda Guerra Mundial e parte do período da Guerra Fria. 
Pretendo mapear o projeto politico-ideológico que orienta o discurso 
da Revista e de que maneira a América Latina é vista e interpretada. 
Procuro avaliar a condição do "imaginário da condição de 
inferioridade latino americana": o confronto entre uma América do 
Norte (E.U.A)madura, forte e ativa e uma América Latina atrasada, 
débil e passiva Estas eram as representações que reforçavam a 
definição da identidade norte americana e justificavam e promoviam 
a ação dos Estados Unidos no Continente Latino-americano. 

Gostaríamos de discutir alguns aspectos da vida dos homens livres 
pobres do semi-árido baiano oitocentista, exemplos do inorgânico 
de Caio Prado Jr., da "multidão imensa de figurantes mudos" de 
Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, de não identidade do Império, 
que quase miraculosamente se tomou o exemplo mais bem acabado 
do ser brasileiro republicano. 
Parceiros, moradores e posseiros só surgiam nos discursos e na 
documentação oficial como sombra de fazendeiros, cadáveres de 
bandidos ou como os "povos rústicos, 'ignorantes". A pesquisa 
mostra-se especialmente interessante ao permitir a compreensão das 
particularidades de uma população rural, herdeira de tradições 
indígenas, africanas e portuguesas, que não se encaixava no ideal 
de nação que a elite imperial procurou construir. 
Identidades plurais: tensões sociais das sociedades brasileiras, 
1870-1930 
Expositor(aj: Paulo Teixeira fumatti (USP) 
O pensamento politico e filosófico contido na obra histórica e 
geográfica de Caio Prado Jr., bem como em seus escritos políticos, 
representa uma contribuição significativa para a reflexão acerca da 
instabilidade e da mobilidade da sociedade brasileira, as quais, 
segundo o historiador paulistano, seriam dois dos principais óbices 
à formação de uma consciência social crítica que, nascida do lento 
fazer-se de uma experiência social menos instável, teria o potencial 
de transformar o Brasil numa nação. 
As vArias faces dos setores médios urbanos na formaçlo da Slo 
Paulo cosmopolita 
Expositor(a): Maria Luiza Ferreira de Oliveira (USP) 
A historiografia quase não tem registros sobre a formação das classes 
médias em São Paulo. Podemos pensar a classe in abstrato, distante 
das experiências concretas dos seres que a compõem? 
A constituição de pequenas e precárias fortunas urbanas, numa cidade 
que despontava nacionalmente, numa sociedade ainda extremamente 
instável, ,onde a maioria das pessoas encontradas nos inventários 
vivia numa espécie de corda bamba O que transparece é a pobreza 
e a precariedade dos padrões de vida da maioria da população, no 
processo de urbanização da cidade. A junção memória-Iiteratura
inventários foi o caminho alternativo eleito para tentar perscrutar o 
interior da nova cidade que surgia, passear pelas calçadas, passar 
em frente às casas e se aproximar discretamente das janelas. 

Formas de identidade polUica no Brasil no per(odo pré
independência (CC 0130) 
Ciência PoUtica: um estudo das independências poHticas na 
sociedade literária do Rio de Janeiro de 1794 
Expositor(a): André Ryoki fnoue (USP) 

Identidades plurais: tensGes sociais das sociedades brasileiras, Este trabalho tem como objetivo estudar as formas de identidades 
1870-1930 (CC 0129) politicas que afloram no momento de conflito entre o poder 
Publicidade e identidades plurais na urbanizaçlo de Slo Paulo estabelecido do Estado português e homens ilustrados da Colônia, a 
Expositor(a): Márcia Padilha Lotito (USP) partir de um corpus documental formado principalmente pela 
A partir de anúncios de revistas paulistanas, pretende-se analisar a Devassa aberta em 1794 no Rio de Janeiro, por escritos da 
presença de múltiplas identidades na cidade de São Paulo no começo administração concernentes ao processo e alguns textos dos próprios 
deste século. Trabalhando no limiar da história do cotidiano e das implicados. 
representações coletivas busca-se ressaltar os conflitos e a Pernambuco, 1817: as identidades poUticas em conflito 

, convivência de uma sociedade multifacetada. Exposito,(a): Ariane Cristina Martins '(USP) , 
Para tanto serão analisados dois aspectos desses reclames: as No interior do processo revolucionário de 1817, em Pernambuco, 
representações da cidade, pano de fundo de inúmeros anúncios, onde bem como da relação imperial a ele, diversas formas de identidade 
sUFgem as tensões sociais de uma cidade que pretende civilizar-se, política conflitantes emergiram. A partir da legislação revolucionária 
tanto na exaltação de alguns aspectos como no ocultamento de outros; e dos proclamas produzidos tanto pelos revolucionários quanto pelo 
as diferenciações do nível de consumo e estilo de vida das diversas poder (publicados em Documentos Históricos, Biblioteca Nacional, 
camadas sociais que, em função do crescimento da cidade e da 10 vols., 1953-55), o objetivo do trabalho é lastrear esta diversidade 
imigração maciça, surgiam neste período. de identidades que se explicita no movimento. 
Posseiros, agregados e parceiros: o agreste baiano às vésperas Identidades poHticas emergentes no discurso dos sediciosos 
da aboliçlo baianos de 1798 
Expositor(a): Mônica Duarte Dantas (USP) Expositor(a): Pablo Ortellado (USP) 
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o trabalho visa estudar, nas Devassas e Seqüestras da Inconfidência positivamente às dificuldades. Há na festa uma reavivação de valores 
Baiana, a constituição de uma identidade política emergente através comuns ao grupo que permite a construção da identidade. 
do discurso enunciado pelos sediciosos e a identidade política . 
hegemônica através do contra-discurso enunciado. Paradigmas de desenvolvimentos e a representaçlo da 

Formas de identidade política no Brasil no perfodo pré
independência 11 (CC 0131) 
Autos da Devassa da Inconfidência Mineira: as formas 
emergentes de independência polftica 
Expositor(a): Roberta Giannubilo Stumpf (USP) 
O trabalho tem por objetivo mostrar as diversas formas de identidade 
política atribuídas e/ou àssumidas que estão presentes no corpus 
documental formados pelos Autos da Devassa da Inconfidência 
Mineira O que se pretende localizar é o conjunto de identidades 
alternativas emergentes (ou se suas combinações) que tinham curso 
no período no interior do espaço político colonial, independentemente 
da instrumentalidade subjacente a tal ou qual enunciado que 
configura algum tipo de identidade. 
Deputados de Slo Paulo e Bahia nas cortes de Lisboa de 1821-
1822: as formas de identidade polUica emergentes 
Expositor(a): Thomas Wisiak (USP) . 
As delegações dos deputados de São Paulo e Bahia às cortes 
constituintes de Lisboa de 1821-1822 seguiam orientações políticas 
diversas. O objetivo deste trabalho é mapear as diferentes formas de 
identidade política emergentes no período através da análise dos 
discursos e manifestos daqueles deputados. 
Formas de identidade polUica no Brasil no per(odo pré
independência 
Expositor(a): lstyán Jancsó (USP) 
A partir de uma análise critica dos cinco estudos de caso 
apresentados, que buscam lastrear as formas de identidade política 
no Brasil pré-independência em momentos de agudização dos 
conflitos políticos, o objetivo do trabalho é refletir sobre as formas 
de identidade percorrendo todo o período e articulando-as, em seu 
caráter particular, com o processo geral que as informa e é, ao mesmo 
tempo, por elas também informadas. 

Festa e identidade no mundo do trabalho (CC 0132) 
Festa e poUtica no mundo do trabalho 
Expositor(a): Hercídia Mara Facuri Coelho Lambert (UNESP
Franca) 
Esta pesquisa avalia as possíveis alterações que o trabalho fabril 
provocou na percepção de operários de entrada recente na esfera da 
produção acerca do politico. Abordamos as representações elaboradas 
pelos trabalhadores' calçad:stas a respeito das festas cívicas 
organizadas pelas autoridades governamentais e das festas de cunho 
político realizadas pelos sindicatos e partidos. 
Festa e religiosidade operária 
Expositor(a): Maria Aparecida Junqueira Veiga Gaeta (UNESP-
Franca) . 

A análise dos depoimentos dos operários sobre aspectos de sua cultura 
religiosa fez aflorar diferentes identidades católicas percebidas nas 
variadas ·formas de vivenciar suas crenças. O catolicismo de 
apresentou multifacetado no plano das individualidades, ora se 
identificando com a orientação oficial ora com uma maneira pessoal 
de interpretá-lo. 
Festa, lazer e identidade no mundo do trabalho 
Expositor(a): Dulce Maria Pamplona Guimarães (UNESP-Franca) 
Buscamos nos depoimentos dos trabalhadores representações de 
festas lúdicas e práticas culturais de lazer a fim de avaliar as 
possibilidades de construção de suas identidades. Se o trabalho é 
marcado pela rotina e repetição, fora dele se toma possível buscar e 
encontrar o que se considera a verdadeira vida. A festa, neste 

problemática regional (SUDENE, Vale do Ribeira e Assent. em 
Goiás) (CC 0133) 
Nacional-desenvolvimentismo e questlo regional: a problemática 
do Nordeste e a criaçlo da SUDENE 
Expositor(a): Marco César de Araújo (USP) 
O Estado e as formas estatais são expressões de um detérminado 
padrão de relações sociais, historicamente engendrado. Suas funções 
precípuas são as de adequar e orientar as sociedades e os espaços 
nacionais à lógica da reprodução de tais relações. Entre 1937 e 1964 
o Estado, no Brasil, interviu sempre no sentido de expandir um 
padrão de relações sociais cujo conteúdo estaria dado pelo 
assalariamento e pela acumulação de capital no pólo urbano
industrial. No início da gestão JK este padrão já estava consolidado 
na região Centro-Sul e o objetivo passa a ser, então, o de uma 
universalização para todo o espaço nacional. A realização deste 
projeto supunha a criação de formas estatais capazes de tomá-lo 
exeqüível, e é nesta perspectiva que devemos entender o processo 
que deu origem à SUDEN~. 
As escolas comunitárias do Vale do Ribeira e o controle do estado 
Expositor(a): Maria Cecília Martinez (USP) 
Em decorrência da geo-política presente no governo militar baseada 
nas concepções da Doutrina de Segurança Nacional. e 
Desenvolvimento, foram elaborados inúmeros projetos para serem 
aplicados no Vale do Ribeira Respondendo ao grau de periculosidade 
da área, fruto da instalação de um campo de treinamento de guerrilha 
liderado por Carlos Lamarca, os militares passaram a se preocupar 
com o controle ideológico da população camponesa. 
O conceito de desenvolvimento adotado era definido pela defesa da 
atração do capital privado para a região, sob a justificativa de que 
isto retiraria o Vale do atraso em que estava mergulhado. O objetivo 
maior era impedir que na área fossem reorganizados os movimentos 
"subversivo". Com a finalidade de estabelecer um forte controle 
ideológico sobre a população local, criaram as Escolas Comunitárias. 
Este projeto objetivava a alteração dos costumes e do comportamento 
da população local. Neste projeto, o professor era o elemento de 
controle e as Escolas deveriam vigiar a população, através de 
informações obtidas no contato com os estudantes. As associações 
de pais e mestres definiriam as necessidades e os projetos de melhoria 
da área, aparentemente de forma participativa Essa foi a única região 
do país que sofreu essa ação. A análise dessa experiência pode ser 
reveladora dos paradigmas de desenvolvimento do período autoritário 
no Brasil. 
Os projetos de Assentamento em Goiás 
Expositor(a): Élio Garcia Duarte (USP) 
A partir da "Marcha para o Progresso ", Goiás recebeu um grande 
contingente populacional. Com a política desenvolvimentista de JK, 
novos fluxos foram atraídos, juntamente com empresas 
agropecuárias. Os conflitos de terras daí decorrentes foram agravados 
pelas políticas agrícolas e agrárias dos governos militares. Reagindo 
ao processo de expropriação, os trabalhadores sem-terra iniciaram, 
nos anos 80, as ocupações de terras devolutas e improdutivas. Para 
contornar esta situação, o governo da "Nova República" deu início 
aos projetos de assentamento. 
Em Goiás, mais de 30 Projetos foram implantados pelo INCRA e 
pelo Governo estadual. Os "assentados", porém, nem sempre aceitam 
as diretrizes a eles impostos. Opondo-se aos paradigmas dos 
programas oficiais, eles têm lutado para manter o controle de sua 
organização e pela viabilização de uma verdadeira reforma agrária. 

contexto, não se constitui como alienação. É uma tentativa de reagir Identidade, conflitos e dinâmica cultural no Rio de Janeiro da 
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virada do século (CC 0134) 
História Cultural: um campo de problemas 
Expositor(a): Maria Clementina Pereira Cunha (UNICAMP) 
Um balanço do que vem sendo produzido nas últimas décadas em 
termos de uma "história cultural" nos permite estabelecer diferentes 
possibilidades e debates. Até que pondo noções como a de identidade 
ou de troca cultural podem ser entendidas sem a dimensão do 
conflito? Qual a contribuição e os limites de conceitos consagrados 
como o de "circularidade cultural" particularmente para a anâlise 
de situações históricas relativas a petiodos recentes? 
Esta comunicação, que introduz a apresentação de pesquisas em 
andamento, tem como objetivo mapear o campo teórico de debates e 
impasses metodológicós que marcam as tentativas de efetuar anâlises 
históricas da cultura no Brasil dos séculos XIX e XX. 
Os senhores da alegria na folia das saias 
Expositor (a): Cristiana Schenttini Pereira (UNICAMP) 
A partir da década de 1880 as chamadas Grandes Sociedades 
Carnavalescas consolidaram sua popularidade no Rio de Janeiro 
com um camaval que associav~ crítica política à licenciosidade. 
Esta reflexão pretende recuperar alguns momentos do· processo de 
construçao deste "padrão carnavalesco" enfatizando o segundo destes 
elementos como aspecto significativo da afirmação da identidade 
masculina entre os foliões. 
Nas trincheiras do saber: os doutores da Academia Imperial de 
Medidna e o monopólio da cura 
Expositor (a): Gabriela dos Reis Sampaio (UNICAMP) 
Na 2a metade do século XIX, os médicos vinculados à Academia 
Imperial de Medicina investiam contra aquilo que eles definiam 
como "charlatanismo" com isto homogeneizavam em uma única 
categoria uma gama diversa de práticas de.cura que pouco tinham 
em comum - como a homeopatia, práticas religiosas ou qualquer 
outro tipo de "exercício ilegal de medicina". Tentava, com isto criar 
para si mesmo um campo de legitimidade que conferisse a eles o 
monopólio da cura. Esta comunicação pretende assim discutir os 
diversos significados da acusação de charlatanismo nos discursos e 
nas práticas médicas no Rio de Janeiro do período. 
De camisa de seda e fitinha roxa: um goleiro na "Belle Époque" 
do futebol carioca 
Expositor (a): Leonardo Afonso de Miranda Pereira (UNICAMP) 
Os primeiros anos de futebol do Rio de Janeiro foram marcados por 
um caráter de grande elegância e distinção. Reunidos em torno do 
culto ao esporte inglês, uma série de jovens das mais refinadas 
familias da cidade - os autodenominados "spotrman"- faziam do 
jogo um importante acontecimento social~ A década de IOdo século 
XX, entretanto, começaria a marcar profundas transformaçÕes neste 
quadro. O crescente público que passava a acompanhar e praticar o 
jogo da bola fazia com que ele fosse aos poucos perdendo a marca 
de exclusão que caracterizará seus primeiros tempos na cidade. Sendo 
construido ao longo deste periodo sua carreira esportiva, o goleiro 
Marcos de Mendonça é um bom guia para iluminar a lógica deste 
processo que faz com que o futebol passe de esporte aristocrático a 
grande símbolo nacional. 

Famma e relações de gênero (CC 0135) 
Falsas juras de matrimÔnio: origem de inúmeros bastardos, na 
Slo Paulo setencista 
Expositor (a): Eliane Cristina Lopes (USP) 
O trabalho mostra como enganosas promessas de futuro casamento 
constituíam fonte importante, no proliferar de filhos ilegítimos. 
Levadas por imposições da família e dos costumes sociais, poucas 
eram as intenções de unir-se legalmente a outrem, expressas por 

próximo de uma união legal, vários moços e moças esmoreciam 
frente à tentação da carne, tratando-se ilicitamente. Acusando, entao, 
seus respectivos pretendentes, homens ludibriados e mulheres 
desonradas, lançavam-se à Justiça Eclesiástica, de modo a 
requererem o cumprir dos esponsais jurados. Para captarmos tal 
questão, bem como a presença de bastardos, dela provindos e 
proliferados pela sociedade paulista do século XVIII. rastreamos, 
os ainda inexplorados, Processos Crime e Autos Cíveis, encontrados 
no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. 
O liberto e o pé trio poder 
Expositor (a): Anna Gicelle Garda Alaniz (USP) 
A interação entre os libertos e o Poder Judiciário na defesa de seus 
direitos civis. Um estudo de caso. 
Relações de gênero e violência 
Expositor (a): Vera Lúcio Puga de Sousa (USP) 
Pesquisa sobre a violência contra a mulher, em Minas Gerais, anos 
1960 a 1980 abrangendo os crimes de homicídios, seduçao, estupro, 
atentado ao pudor e lesões corporais, tentando discutir o poder nas 
relações de gênero. 

Cristlos novos no Brasil Colonial - I (CC 0136) 
Cristlos novos no Rio de JalJeiro: anti-judaismo 
Expositor (a): Lina Gorenstein Ferreira da Silva (USP) 
O anti-judaísmo e a perseguição inquisitorial no Rio de Janeiro, nas 
três primeiras décadas do século XIX cerca de 10010 da população 
branca da cidade e seu recôncavo ficou registrada como cristã nova 
no tribunal de Lisboa, o que mostra a importância dos cristãos novos 
no período. Mostraremos como essa população, atuante em vários 
níveis da sociedade, foi perseguida e dizimada, e as conseqOências 
dessa perseguição tanto com a comunidade cristã nova como para a 
comunidade cristã velha do período. 
Cristlos novos: identidade e exclusAo 
Expositor (a): Lllian Maria Soja (USP) 
A identidade dos cristão novos, constitui-se em grande parte, pela 
exclusão. Solidariedade e exclusão faziam parte do cotidiano deste 
grupo, que, embora heterogêneo, identificava-se pela discriminação 
sofrida. 
A anâlise de documentos do tribunal, tais como: cartas monitórias e 
processos inquisitórias permitem rastrear o universo conturbado da 
comunidade cristã nova, colher dados sobre práticas, rituais, crenças, 
enfim refletir sobre a construção da sua identidade. 
Cripto-judaismo: meio de salvaçlo ou caminho de condenaçlo! 
Expositor (a): Denise Caroll (USP) 
A história da perseguição aos judeus transformou em "bode 
expiatório". A prática da Inquisição na Península Ibérica mostra, 
antes de qualquer outra coisa, que ocorreu um processo de 
banalização desse "bode expiatório" através da criação que ela fez 
de uma categoria de perseguidos: o cristão novo aos olhos do Santo 
Oficio todos os cristão novos eram criptos-judeus. O exame de 
processo da Inquisição de Lisboa do século XVII permite verificar 
que os Inquisidores se utili~avam de diversos expedientes 
intimidatórios e coercitivos com vistas as confissões de prática de 
judaísmo secreto. E a presença nesses processos de uma 
correspondência secreta e clandestina realizada entre cristãos novos 

~ mostra que essa camada da sociedade portuguesa era vitima coostante 
. da Inquisição inclusive no interior de suas casas. 

Bilhetes trocados secretamente entre cárceres da Inquisiçlo de 
Lisboa, no mesmo período revelam a luta de cristãos novos para 
fazer face as armadilhas preparadas pelos Inquisidores, para serem 
postas em prática nos interrogatórios que presidiam. 

vontade própria dos noivos. Desse modo, o desfazer das juras Cristlos novos no Brasil Colonial- 11 (CC 0137) 
matrimoniais aparecia como ato comum, desafiando a autoridade O cristlo novo e a colonizaçlo da Paraiba 
dos pais. Uma vez contraído tal compromisso e confiando no realizar Expositor (a): Sandra Regina dos Santos Losso (USP) 
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Analisando a participação do cristão novo na conquista do Nordeste 
brasileiro e seu desenvolvimento. 
Abordando o aspecto religioso e à atuação da Inquisição, desde o 
início da COlonização da Paraíba até a metade do século XVIII. 
Os cristlos novos na Bahia setecentista:· uma identidade étnica 
"herege" 
Expositor (a): Suzana Maria de Sousa Santos (USP) 
Admitindo-se que os cristãos novos constituíram um grupo social 
definido, nem judeu nem cristão, mas cristão novo, cuja identidade 
étnica definia-se na exclusão aproximando-os historicamente dos 
judeus, e que manifestavam no cotidiano hábitos e comportamentos 
que remontam aos ensinamentos mosaicos e com a identidade de 
um grupo e expressa-se no seu cotidiano, a identidade do cristão 
novo foi, em última instância, a base do seu crime diante da 
Inquisição. 

Gênero, classe e raça: Slo Paulo na transiçlo para a modernidade 
(CC 0138) 
Chefia feminina de domicilios e o contexto da expanslo da 
agricultura de exportaçlo: primeiros resultados sobre Campinas, 
SP 
Expositor (a): Dora Isabel Paiva da Costa (USP) 
O objetivo deste artigo é explorar problemas relativos à chefia 
feminina de domicílios num contexto de transição à modernização 
e expansão aa agricultura de exportação no Centro-Sul brasileiro, 
mais especificamente em Campinas, São Paulo, séculos XVIII e XIX. 
Serão trabalhadas variáveis tais como: estado civil por faixa etária, 
por raça, a idade média das mães no nascimento do primeiro filho 
por domicílios, a idade ao casar das mães, a composição e a estrutura 
demográfica dos domicflios. 
Vozes femininas através da fala feminina: representações e 
alternAneias de papéis 
Expositor (a): Lidia M Vianna Possas (USP) 
Pensar o processo de socialização das mulheres, principalmente sua 
inserção no âmbito político dos anos 30, na sociedade paulista, 
através das diversas imagens e representações que a literatura pode 
nos oferecer enquanto um espaço onde os inconformados e os 
socialmente desajustados podem burlar a censura, as sanções 
institucionais, apresentando seus desejos, idéias e projetos, superando 
as limitações de um real construído. 

acompanhar as experiências vividas pelos diferentes personagens 
que compunham o mundo dos despossuídos, bem como desvendar 
os olhares e percepções que se voltavam para esse mundo, sempre 
insistindo em demarcar as esferas dos comportamentos lícitos e 
ilícitos e extremar as fronteiras entre ser trabalhador e ser vadio. 
Curandeirismo e medicina: prliticas populares e poUticas estatais 
de saúde em Slo Paulo nas décadas de 30 e 40 
Expositor (a): Antônio Carlos Duarte de Carvalho (UF.Viçosa-MG) 
Esta comunicação aborda as relações entre cultura popolar e políticas 
estatais na área da saúde, em São Paulo, nas décadas de 30, 40 e. 
início de 50 deste século. 
Destaca que as campanhas de ré-educação da população e a repressão 
às práticas populares de medicina, aos curandeiros e charlatães, 
ocorridas no período, objetivaram expropriar da memória popular 
os conhecimentos a respeito da saúd~doença, tomando mais fácil o 
controle dos indivíduos por parte dà claSse dominante. 
Aborda as ações institucionais no sentido da ré-educação e controle 
sobre a sociedade e as estratégias de sobrevivência forjada por 
curandeiros e charlatães. 

Teatro, cinema e imaginlirio (CC 0140) , 
A cena muda: maquinismo e lazer na metrópole caf~eira, 1910-
1930 
Expositor (a): Maria Inês Borges Pinto (USP) 
Um dos objetivos centrais desta pesquisa é analisar o impacto do 
cinema através de sua crescente popularidade no cotidiano da cidade 
de São Paulo entre 1910-1930. Logo que surge o cinema se destaca, 
superando em interesse os espetáculos congêneres como o teatro, o 
circo e os shows de variedades. Trata-se de analisar como se processa 
essa substituição e a notável implantação dos processos industriais 
no plano da diversão e do entretenimento na "Babel Cosmopolita". 
Cinema e tecnologias de poder, 1920-50 
Expositor (a): Nicolau Sevcenko (USP) 
Esta pesquisa pretende analisar o desenvolvimento e propagação 
das novas tecnologias de comunicação social na transição dos anos 
1920 para os anos 30, as características de seu i"mpacto psico
fisiológico-motor sobre indivíduos e sobre público em geral, o âmbito 
de seus potenciais de centralização, homogeneização e conversão 
ideológica sobre um amplo aspecto de grupos sociais, e seu potencial 
de agenciamento e mobilização política. 
A representaçlo do rural e do urbano no cinema brasileiro (1950-

Culturas e identidade social (CC 0139) 1968) 
Entre a "liberdade" e a "evaslo". O carnaval paulista dos anos Expositor (a): Alcides Freire Ramos (UFOP-MG) 
de 20 e 30 Quando o cinema brasileiro busca a representação do espaço urbano, 
Expositor (a): Zélia Lopes da Silva (UNESP/Assis) os críticos logo mencionam os traços cosmopolitas contidos nesta 
Os carnavais em São Paulo, nas décadas mencionadas, compõe-se representação do espaço urbano e, por conseqüência, a perda das 
de tipos e figuras alegóricas, representadas por Pierrots, Colombinas, características "nacionais" - é isto o que se observa durante boa 
Arlequins, Dominós e "Melindrosas", transformistas (homens parte dos anos 50. Tanto isto é verdade que Glauber Rocha, em 
vestidos em trajes femininos), piratas, guerreiros (indígenas), 1959, afirmou: "São Paulo, no Brasil, é um país estranho como 
princesas de contos infantis, rainhas, imperadores, anjos e plebeus. cultura." 
Personagens que remetidos à tradição, parece que buscam legitimar- Nos anos 60, este enfoque se modificou, sobretudo entre os 
se enquanto figuras emblemáticas de aspirações existentes no cinemanovistas, a partis de 1964. Neste momento as temáticas 
universo social desta época. Nesta exposição pretendo explorar os tipicamente urbanas passam a fazer parte do universo de 
múltiplos sentidos que se expressam nessas elaborações dos disfarces, preocupações dos cineastas e, em 1968, observa-se uma radicalização 
os quais penso que evidenciam os desejos velados de diferentes desta tendência especialmente com o filme O· Bandido de Luz 
sujeitos, ora acenando para a quebra da ordem, da rigidez de uma Vermelha (1968, Rogério S.). 
sociedade marcada por pesadas convenções sociais, ora por sua . Esta comunicação tem como objetivo aprofundar estas discussões 
manutenção. tanto do ponto de vista estético e político, enfocando a obra dos 
Mendigos e vadios. Percepções sobre os homens despossufdos, principais cineastas do período. 
ou "vai trabalhar vagabundo" Dimensões do arcaico e do moderno na dramaturgia de Jorge 
Expositor (a): Sílvia Helena Zanirato Martins (UNESP/Assis) Andrade 
A preocupação manifesta durante o governo de Vargas com o viver Expositor (a): Rosangela Patriota (UFOP-MG) 
de homens e mulheres pobres e desocupados, que circulavam pelas O dramaturgo paulista Jorge Andrade produziu um conjunto de peças 
ruas da cidade, constituí o objeto desta comunicação. Importa aqui que tem como um dos eixos centrais a discussão entre o rural e o 
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urbano, evidenciados pela "aristocracia cafeeira decadente" de um 
lado e pela "imigração e industrialização" de outro. Nos dizeres de 
Anatol Rosenfeid "é única esta obra, pela grandeza da concepção e 
pela unidade e coerência com que as peças se subordinam ao propósito 
central, mantido durante longos anos com perseverança apaixonada, 
de devassar e escavar as próprias origens e as de sua gente". 
A partir destas problematizações iremos nesta comunicação, discutir 
como estes temas foram construidos nos referidos textos teatrais, 
analisando os conflitos dramáticos e a construção das personagens. 
Nesse sentido, por intermédio desta reflexão, evidenciaremos as 
interpretações historiográficas que nortearam a confecção deste 
trabalho, bem como buscaremos percebe-los como representações 
de um momento especifico tanto a nivel estético quanto no âmbito 
teórico e ideológico. 

Conhecimento, felicidade e poder: a "República das Letras" no 
séc. XVIII Europeu (CC 0141) 
Rousseau e a história: a critica ética e epistemológica do 
contratualismo 
Expositor (a): Marcelo Jasmin (PUC-RJ) 
A dupla crítica - ética e epistemológica - do contratualismo do século . 
xvn à história será desenvolvida e radicalizada no século seguinte 
nas reflexões de Jean-Jacques Rousseau. Por um lado, a historiografia 
é atacada por incapaz de produzir conhecimento seguro em função 
da inexorável parcialidade do seu discurso. Por outro, a evolução da 
história - compreendida como processo de realização da natureza 
humana - é concebida como dominada por uma acidentalidade que 
impede que nela se funde a refleXão sobre a ordem social justa. 
Como seus antecessores Hobbes e Locke, e na·verdade melhor que 
eles; o autor do Discurso sobre a Origem e os Fundomentos da 
Desigualdade entre os Homens explicita o caráter descontínuo da 
elaboraçlo contratualista em re1ação ao mundo tal qual é, exigindo 
a interrupção do curso errático da história e sua substituiçlo por um 
contrato fmdado na razIo. 
A revoluçlo da América do abade Raynal: a dialética entre moral 
e polftica 
Expositor (a): Berenice Cavalcante (pUC-RJ) 
A revolução da América é texto exemplar para considerações sobre 
a dialética entre moral e politica tal como concebidas pelos filósofos 
iluministas. Seu autor pode ser considerado um típico representante 
da República das Letras: Fiel ao racionalismo pragmático que 
caracteriza o período, Raynal discorre sobre a descoberta da América 
e a revolução da Independência considerando-os fatos úteis para a 
natureza humana, pelas possibilidades se alcançar a felicidade e de 
promover o progresso moral através da superação do vício pela 
virtude cívica, fruto do exercício da liberdade, do qual o conceito de 
revolução e indissociável. 
Ciência e natureza no reformismo ilustrado luso-brasileiro - 1779-

como um conceito-chave para a compreensão de sua época 
Entretanto, é possível identificar uma especificidade na experiência 
escocesa: seu método empírico e indutivo de investigação, no qual a 
nova física newtoniana desempenhou papel fundamental. Este 
movimento está ligado ao revigoramento das universidades 
escocesas, a partir de meados do século XVII, com seu acentuado 
conteúdo cientifico, destacando-se em particular o ensino da filosofia 
natural. 
Adam Smith, um dos mais famosos deste Iluminismo EscoCês, seguiu 
o paradigma newtoniano, tentando explicar fenômenos complexos 
a partir de um pequeno número de princípios básicos; e utilizou a 
noção "newtiniana" de natureza para construir sua visão de 
economia, sociedade e justiça, presente em suas principais obras, 
"A Teoria dos Sentimentos Morais" e"A Riqueza das Nações". 

A construçlo de formas distintas de identidade nas Américas: 
dos relatos dos viajantes (Séc. XVIII e XIX) aos republicanos e 
nacionalistas (do séc. XX) (CC 0142) 
Ver, observar, admirar, rejeitar, classificar: natureza é identidade 
na América Latina 
Expositor (a): Maria Ligia Coelho Prado (USe) 
Durante os séculos XVIII e XIX, inúmeros viajantes/(Oientistas 
europeus percorreram o mundo, imbuídos das novas idéias 
científicas, medindo, descrevendo, classificando a natureza. Esta 
comunicação pretende trabalhar com alguns destes autores que 
construíram um repertório de imagens que confirmam uma certa 
identidade à natureza sul-americana. Em Buffon o desprezo pela 
América se traduziu nas idéias .de umidade, corrosão e putrefação 
do continente. Em Humboldt, o deslumbramento pela América Latina 
tomou a forma das famosas descrições sempre compostas por três 
imagens, a floresta tropical, as montanhas cobertas de neve e as 
planícies. Numa segunda parte, pergunto como essas leituras foram 
apropriadas pelos latino-americanos ao realizarem suas descrições 
da natureza e análises da sociedade. 
República, naçlo e alteridade: a construçlo de um lIentimento 
nacional 
Expositor (a): Eliana Regina de Freitas Dutra (UFMG) 
O trabalho pretende analisar "como", "com que elementos", em 
"relação a que", e em "que direção" se forjou no campo político do 
Brasil republicano um "sentimento" de nacionalidade. 
Propaganda poUtica de construçlo da identidade nacional 
coletiva 
Expositor (a): Maria Helena Rolim Capelato 
Nos regimes varguista e peronista, a propaganda política se 
encarregou de construir as imagens conformadoras. de uma nova 
identidade nacional coletiva. Pretendo analisar o significado dessas 
imagens. 

1808 Projeto, arranjo, descriçlo e catalogaçlo do acervo fotográfico 
Expositor (a): Oswaldo Munteal (pUC-RJ) do Centro de Documentaçlo e Pesquisa Histórica da 
O estudo tem como tema a emergência de uma cultura cientifica Universidade Estadual de Londrina (CC 0143) 
em Portugal, no contexto específico da crise do antigo sistema Expositor (a): Jairo Queiróz Pacheco (UEL-PR) 
colonial. Pretendemos enfocar li "visão de mundo" utilitária- Expositor (a): Maria Dulce Alho Gotti (UEL-PR) 
pragmática a partir da construção da idéia de Natureza esculpida A comunicação da prot-. Maria Dulce versará sobre organização do 
pelo sub-grupo naturalista-utilitário da Academia Real das CiênciaS Fundo "Pioneiros", tarefa a que se dedicou dentro do projeto. As 
de Lisboa fotos deste fundo datam da época de ocupação da região Norte do 
Natureza e filosofia natural no iluminismo escocês: o exemplo Paraná e da formação do núcleo urbano de Londrina. Sendo as mais 
de Adam Smith antigas do acervo, são também as que apresentam os maiores 
Expositor (a): Maria Gabriela Carneiro de Carvalho (PUC/RJ) problemas no tocante à conservação e identificação. A professora, 
Na Escócia do século XVIII, um bom número de literatos formavam além de uma rápida descrição das especificidades do trabalho com o 
um grupo que passou, mais tarde,a ser denominado "Iluministas referido fundo, demonstrará como são desenvolvidas as principais 
Escoceses". Partilhavam o tema comum no século das luzes: a atividades do Projeto. 
preocupação com o estudo do homem e da sociedade, suas origens, O Prot". Jairo Pacheco fará uma análise das potencialidades desta 
suas instituições, seu funcionamento, e também elegeram "natureza" documentaçlo como fontes de pesquisa histórica Analisará também 
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a metodologia aplicada nos trabalhos de limpeza, acondicionamento, 
identificação, descrição e catalogação dos documentos fotográficos. 

o processo politico e eleitoral em Pernambuco de 1824 a 1842 
(CC 0144) 
Expositor(a): Maria da Glória Dias Medeiros (UNICAP) 
Expositor(a): Suely Creusa Cordeiro de Almeida (UNICAP) 
O processo político eleitoral no Primeiro Império está eivado de 
indefinições e impasses. Embora, economicamente as posições da 
eleites estejam definidas quanto a formação de grupos específicos, 
Partidos Políticos que configuram os idéias e interesses em processo 
de formação, é necessário compreender o processo político eleitoral 
deste período para que se possa perceber a redinição de poder no 
Brasil e em Pernambuco com a chegada do Segundo Império. Toda 
a tecitura nacional de poder é definida no período regencial e 
sedimentado no período após 1842. Este edifício é contruído nas 
províncias, refletindo-se em sua totalidade no palco nacional. 
Analisando o caso de Pernambuco, procuramos demonstrar esta 
cadeia de interinfluências observando as origens dos candidatos, os 
motivos de sua escolha, o processo que se desenvolveria na campanha 
do mesmo, a eleição e, conseqüentemente, a sua atuação na corte e 
nas assembléias e conselhos; atuação que se transforma num reflexo 
de toda forma específica de como será conduzida as práticas políticas 
no Brasil da segunda metade do século XIX. 

COMUNICAÇÓES LIVRES 
Horizontes, teóricos do Estado Monárquico: da "História 
Perfeita" do século XVII ia "Escola Cerimonialista" norte
americana (CL 0001) 
Expositor(a): Marcos Antônio Lopes (UNIMONTES) 
A História da construção do Estado Monárquico Europeu é um 
daqueles temas cuja historiografia nasce praticamente com o 
fenômeno que estuda. Esta comunicação pretende demonstrar as 
sucessivas metamorfoses de um tema tão antigo quanto clássico nos 
marcos da Historiografia Ocidental. Na seqüência de todos os avanços 
na compreensão do Estado Moderno empreendidos desde os anos 
40-50, novas metodologias de trabalho acabaram por levar a uma 
descoberta e valorização de certos aspectos até então pouco 
considerados. Com a revalorização de temas políticos, a História do 
Estado Moderno se renovou com o acento colocado sobre o 
"Cerimonialismo", transformada em palavra-chave da história 
política do Antigo Regime. 

A idéia de realeza em Bossuet: fórmula juridica ou conceito 
cripto-teológico? (CL 0002) 
Expositor(a): Marcos Antônio Lopes (UNIMONTES) 
O Século XVIII Francês, através de seus juristas e pensadores 
políticos, fundou uma nova concepção de realeza. Sem desprezar 
por completo o misticismo da tradição cristã, que envolviam o 
príncipe por direito divino, o Século.XVII construiu a realeza 
jurídica, apoiada no direito romano e no novo aparato burocrático. 
Sobre este aspecto a obra de Bossuet destoa de seu próprio tempo. O 
objetivo do trabalho é discutir a presença de uma cosmologia política 
nos discours e na polítigue acentuando o enfoque característiéo e 
original do autor: A realeza do "Grand Siecle" como uma liturgia 
Sacro-Política. 

a intervenção política dos cristãos das Comunidades Eclesiais de 
Base (CESs), sem romper com a Igreja Católica. Pouco conhecido 
do grande público, a importância do Movimento pode ser medido 
pelo fato da maioria dos militantes do Partido dos Trabalhadores 
serem cristãos ligados às CESso Nascido em 1989, o Movimento 
realiza encontros anuais, onde seus integrantes são formados para 
intervirem na política partidária, individualmente; "enquanto 
Movimento Fé e Política, o que fazem os seus membros é encontrar
se, refletir, orar e autoformar-se. A ação que desenvolvem em 
movimentos sociais, partidos, etc ... é em caráter estritamente pessoal 
e sem nenhuma responsabilidade do Movimento Fé e Política ou 
vínculo orgânico com ele" (lembrete impresso nos cadernos do 
Movimento). Atuando como um "partido sem face" o Movimento 
Fé e Política representa algo novo, sobretudo ao tentar associar a fé 
(no sentido místico) à política partidária. 

Um aspecto pouco conhecido das alforrias: a coartaçllo em Minas 
Gerais no século XVIII (CL 0004) 
Expositor(a): Eduardo França Paiva (Fac. Intg. Newton Paiva) 
Uma das características do sistema escravista brasileiro (oi, sobretudo 
a partir do século XVIII, o significativo n~ero de manumissões 
processuadas. Durante o setecentos, Minas Gerais destacou-se entre 
as capitanias brasileiras, também pela grande população liberta aí 
sediada. É certo que a intensa urbanização da Capitania; a 
diversificação e o dinamismo da economia; o complexo (e pouco 
conhecido) sistema de crédito existente; o diminuto plantei médio 
de escravos e a estreiteza das relações entre proprietários e 
propriedades possibilitaram essa concentração de forros. A 
historiografia mais recente tem dado maior atenção ao assunto, 
embora alguns aspectos permaneçam pouco esclarecidos. A coartação 
é um desses aspectos. Trata-se do pagamento parcelado da alforria, 
que se estendia, em média, por 4 anos. O recurso foi muito empregado 
em Minas e parece ter agradado os senhores e escravos. Era fruto de 
acordos entre as partes e era regido por uma "Carta de Corte" passada 
pelo proprietário, reconhecida socialmente. Outras yezes o acerto 
eram apenas verbais os que geravam problemas. Contudo, o coartado 
costumava viver longe do domínio senhorial enquanto buscava 
recursos para os pagamentos devidos. Boa parte das alforrias mineiras 
pode ter derivado das coartações, o que significa dizer que é 
pertinente se conjecturar sobre a possibilidade da maioria dos forros 
terem, em Minas Gerais, pago sua libertação. 

As irmandades mineiras e o declinio da pompa barroca (CL 0005) 
Expositor(a): Adalgisa Arantes Campos (UFMG) 
A exposição privilegia nas manifestações rituais das irmandades as 
missas alusivas aos irmãos "vivos e defuntos". Tendo em vista as 
dificuldades econômicas, aquelas agremiações optaram por práticas 
religiosas menos "estrondosas", mais condizentes com a crise da 
Capitania, afinadas assim com a nova racionalidade em curso. Com 
isso, as cerimônias estritamente pomposas deixaram de ser feitas 
pelas irmandades, confinando-se ao gosto individual, sendo por esta 
razão mencionadas exclusivamente nos testamentos de época. 
Portanto, a sociabilidade confrarial manifesta-se a favor da restrição 
da pompa barroca. Observa-se mudanças precoces na mentalidade 
religiosa e nas manifestações rituais do setecentos mineiro. 

Poder, vadiagem e marginalizaçllo social em Minas Gerais (1850-
1888) (CL 0006) 

Movimento, fé e poUtica (CL 0003) Expositor(a): Liana Maria Reis (PUC-MG) 
Expositor(a): Ivan Antônio de Almeida (UFOP) A comunicação visa contribuir para preencher a lacuna 
Num período de crise de paradigmas ocorre uma volta vigorosa do historiográfica mineira sobre a marginalização social; verificar quem 
religioso e do místico. O Movimento Fé e Política pretende ser uma eram os marginalizados sociais, além de contribuir para o 
dessas expressões que, a partir da fé, exerce uma prática política entendimento da transição do trabalho compulsório para o livre, no 
transformadora O Movimento representa uma tentativa de organizar sentido de compreender as noções de trabalho. Os cortes temporais 
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delimitam o momento da necessidade da construção de uma nova 
mentalidade (capitalista), onde o trabalho precisava ser visto como 
algo digno e não identificado com o escravo. Neste sentido, o objetivo 
da comunicação será, através de documentos oficiais, verificar as 
concepções de trabalho e vadiagem como referência para o processo 
de marginalização social. Essa discussão refere-se, de um lado, à 
idéia de cidadania e, de outro, à idéia de exclusão. 

Escravidio e herança da luta pela terra (CL 0007) 
Expositor(a): Fábio Martins (UFMG) 
Trata-se de uma investigação sobre a Fazenda Mata Cavalo, em 
Minas Gerais, doada aos escravos, em 1883, pelo testamento da 
proprietária Constança Fortunata de Abreu e Lima. Os negros, 
quando libertos, não conseguiram conservar as terras. Ação de 
grandes proprietários, conflitos judiciais, violência e mortes 
configuram, no correr dos anos, a perda da herança. Todavia, os 
descendentes não renunciam à posse de uma propriedade que 
considemm legítima, construindo uma resistência que recorre sempre 
aos tribunais e/ou permanecendo nas terras. Seus instrumentos de 
luta representam sua própria história: de um lado um testamento, 
um inventário; de outro, a exposição de seu próprio rosto de 
degradação, miséria e anti-cidadania. 
Este ensaio constrói um lugar de memória dos descendentes de 
escravos herdeiros, pesquisados através do processo de história oral. 
Algumas questões foram formuladas. Quais as imagens que 
circunscrevem seu universo societário? Que visão de mundo 
herdaram de seus antepassados? Como se mobilizam face a dupla 
herança que carregam: a perda das terras e a exclusão social? Que 
construtos sociais permeiam seu quotidiano? Enfim, que testemunhos 
dão de ~ história? 

A criaçlo de um cidadio - A velhic~ amparada pelo Estado (CL 
0008) 
Expositor(a): Mara Rubia Sant 'Anna (UFSC) 
A pesquisa meticulosa realizada em tomo da problemática da velhice 
nos levou a circunscrever circunstâncias históricas que se diferenciam 
entre si pela assistência social que destinaram aos idosos e pelos 
diferentes estatutos e espaços a eles constituídos, ao longo deste 
século, no Brasil. Nesta apresentação faremos a discussão do período 
em que, paulatinamente, a velhice surge como problemática que 
precisava ser amparada pelo Estado. Poderemos observar que a 
situação criada estava implicada ao discurso desenvolvimentista e à 
política populista. Por outro lado, o saber gerontológico vai 
cuidadosamente construir uma ciência sobre os idosos, delimitando 
por seus parâmetros, estereótipos que não apenas vigoraram em sua 
época, mas que encontram-se vigentes no senso-comum da 
atualidade. Este saber encontra-se desde sua origem brasileira, 
comprometido ao Estado e aos seus projetos de Nação. Na brevidade 
desta comunicação, nos restringiremos a analisar "episódios" do 
saber gerontológico construído, comparando-o à ideologia dominante 
e discutindo o perfil de idoso e o espaço que lhe era destinado sob a 
ótica da ciência. 

extrativismo, enquanto forma de inclusão da natureza e das 
comunidades ribeirinhas no circuito do capital e como se projetam 
as articulações dessas inclusões com a discussão sócio-ambiental 
a ela referenciada, na medida em que a extração do palmito tem 
levado a extinção da palmeira que produz o vinho do açai 
(alimentação básica da população ribeirinha) em vários municipios 
do Estado do Pará, por outro lado o palmito é o 3° produto do Pará 
em volume de exportação (equivalente a 350 milhões de dólaresl 
ano). 
Uma questão emerge: como tomar compativel esseextrátivismo com 
o desenvolvimento social, sem que haja perda da identidade dessas 
comunidades? Tal questão exige uma reflexão que reintroduza na 
produção do conhecimento a relação sociedade/natureza, sób um 
grau de complexidade multidimensional e sob nova ética: a ética da 
vida. 

Visões de República no Rio Grande do Norte (1880-1900) (CL 
0010) 
Expositor(a): Almir de Carvalho Bueno (UFRN) 
Apresentaremos os objetivos gerais da pesquisa "Visões de República 
no Rio Grande do Norte (1880-1900)" que ora,desenvolvemos no 
doutorado em História da UFPE e que estudará as idéias políticas de 
alguns dos principais lideres do movimento republicano potiguar (a 
princípio, Pedro Velho, Amaro Cavalcanti e Janúncia da Nóbrega) 
da época da propaganda até os inícios da República. Procuraremos 
estabelecer não só as vinculações de seus ideários politicos com as 
propostas de descentralização oligárquica (Pedro Velho) versus 
centralização industrialista (Amaro Cavalcanti), comuns na 
interpretação historiogrática, como também precisar melhor seus 
conceitos de República, Povo, Nação, Federalismo e Política. 

Mirio Sette: em busca do "Recife Antigo" (CL 0011) 
Expositor(a): Raimundo Pereira Alencar A"ais (UFRN) 
Fonte de vividas informações sobretudo para historiadores e 
folduristas, em especial a parte publicada nas décadas de 30 e 90, a 
obra de Mário Sette pode revelar também importantes aspectos nas 
transformações urbanas operadas no Recife entre o final do século 
XIX e o início do século XX. Examinaremos, a partir de sua obra, 
as principais linhas que ele elege para caracterizar a evoluçlo da 
cidade, centrando-nos nos exercícios que, segundo o autor, 
possibilitaria a redes coberta do Recife Antigo. Na busca dos 
significados atribuidos à expressão do "Recife Antigo", "Recife 
Velho" ou "Recife de Outrora", serão feitas aproximações com outros 
autores que escreveram na mesma época, como Manuel Bandeira. 

Sanear, embelezar e ordenar: a modemizaçlo do Recife (1909-
1915) (CL 0012) 
Expositor(a): Fernando Diniz Moreira (UFRN) 
A cidade do Recife passa por um amplo processo de modemizaçlo 
urbana entre 1909 e 1915: Primeiro, uma remodelaçlo completa do 
bairro portuário, a reforma urbana do bairro do Recife (1909-1913), 
se consistiu em uma extensa demoliçllo do antigo traçado urbano 
irregular para dar lugar, entre outros melhoramentos, há duas largas 

Tragédia dos comuns: o extrativismo do palmito e a extinçlo dos avenidas; Segundo, a dotação de um moderno e funcional porto com 
açaizais (CL 0009) toda infraestrutura com o projeto de reaparelhamento do porto (1909-
Expositor(a): LeilaMourlio (UFPA) 1926); Terceiro, o plano de saneamento no Recife (1909-1915), 
A apropriação e uso dos produtos da natureza pelas diversas efetuado pelo Eminente Eng. Saturnino de Brito que dotou a cidade 
sociedades têm significados distintos e revela diversificadas práxis' de um moderno sistema de abastecimento d'água e de esgotamento 
em relaçllo à natureza. O extrativismo vegetal na Amazônia, em sanitário, compreendendo todo o limite do municipio. Por fim, 
particular do AçailPalmito é um processo econômico-social e acompanhamestesplanosprofundasredefiniçõesnaatuaçlodasaúde 
cultural, apreendido e explicado como um complexo extrativista- pública do Estado com a reestruturação e a criação de órgftos que 
manufatureiro que envolve o rural e o urbano com vinculação no lidam a questão da higiene urbana, a emergêncía de ideais higienistas 
mercado nacional e internacional. mais arrojados procurando tratar a cidade como um campo a ser 
Este estudo busca explicitar as tendências desse tipo de discirinado e um amigo progmma de ações lépico sanitarismo. O 
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presente texto pretende resgatar a analisar de forma conjunta, estes 
planos, projetos e obras e rcvelar sua importância para a estruturação 
do Recife Moderno. 

A identidade latino-americana em José Marti (1853-1895) (CL 
0013) 
Expositor(a): Eugênio Rezende de Carvalho (UFGO) 
Para os pensadores liberais ibero-americanos do fim do século XIX, 
uma vez consolidada a independência política, era imperiosa a 
conquista de uma "independência mental", que negasse todo o 
passado colonial e a herança espanhola. Operava-se uma 
transformação da identidade, da negação do que se era, para se 
transformar em "outro", que se "deveria ser" Esse "outro" seria assim 
modelado conforme os valores e a visão de mundo da modernidade 
européia e norte-americana. Tentando escapar à tentação deste 
discurso da via imitativa e do lamento da ausência de uma ''tradição'', 
o pensador cubano José Juliân Martí (1853-1895) se lança à tarefa 
de caracterizar os elementos identificadores de uma "unidade" oul 
de uma "identidade própria" no contexto das diversas nações que 
compunham a chamada América Latina do século XIX, através 
principalmente do resgate do elemento autóctone. Formula assim o 
conceito de "Nuestra América", rechaçando tanto o modelo 
representado pela América dos europeus quanto a "outra" América, 
que não a "nuestra": A América Anglo-Saxônica. Seu projeto de 
independência ontológica busca desta forma um veio próprio. Visa 
resgatar o "novo homem" latino-americano, com todo seu passado, 
sua história, suas características e traços peculiares, constitutivos 
de uma nova "identidade latino-americana". 

As independências do Brasil e suas tantas identidades: o caso da 
Confederaçio do Equador em Pernambuco (CL 0014) 
Expositor(a): Marcus J. M de Carvalho (UFPE) 
A partir de fontes primárias, esta comunicação busca entender o 
problema da Independência do Brasil dentro de uma perspectiva 
crítica, um campo de debates, e não como uma questão já resolvida. 
Utilizando o caso de Pernambuco como possível modelo para outras 
províncias, se analisará as alternativas existentes, a partir de 1820, 
para as várias facções políticas que tentavam tomar o poder, no 
momento em que as províncias do Reino Unido começavam a ganhar 
autonomia face ao poder central, radicado no Rio de Janeiro. Para 
muitos liberais o principal era manter a autonomia provincial -
conquistada com as medidas tomadas pela Revolução do Porto, 
limitando o poder de D. João VI - e ampliar esta autonomia. Havia 
até quem preferisse o.status de Reino Unido do que se aliar ao Rio, 
onde havia sido comandada a repressão a Insurreição de 1817. A 
forma centralizadora e autoritária tomada pela Independência foi 
uma derrota para os federal istas de várias províncias. A Historiografia 
sobre a Independência, excessivamente "cariococêntrica", costuma 
deixar de lado as alternativas dos liberais constitucionalistas 
federalistas, não necessariamente separatistas, que não envolviam 
um pacto com o projeto centralista e autoritário de Pedro. ° ano de 1824 (oi um capitulo a mais dessa luta, e não apenas um 
momento de aventura romântica de liberais. radicais. 

historiografia, pode tomar-se o estudo da Natureza no imaginário 
destes viajantes, uma vez que; nossa produção historiográfica, ainda 
encontra-se insuficiente no que concerne a este tema. Nesta dificil 
empresa inúmeras temáticas podem ser levantadas; entretanto, dentre 
elas, destacamos as'muitas tentativas destes autores em descrever o 
mundo natural; que uma vez diferente dá asas à imaginação. Deste' 
modo, terminam por distorcer a realidade que observam, atribuindo 
à Natureza, seu viés mais excepcional; sua dimensão monstruosa. 
Quanto as sociedades indígenas que presenciaram, percebemos que 
as classificaram como pertencentes a este mundo natural, não apenas 
por seus costumes tidos por bestiais, mas também pela constante 
dimensão animal que conseguiram encontrar em seu proceder. Em 
contrapartida, a zoologia da terra apresenta, segundo os mesmos, 
um punhado de características humanas; o que nos faz concluir que 
ambas encontram-se no mesmo patam,..., perfazendo com isso um 
único todo; a inaudita Natureza monstruosa e maravilhosa. Como 
última preocupação; temos o intento de com este trabalho, mostrar 
o quanto são inesgotáveis estas fontes do primeiro século, as quais 
lançaremos mão para empreender nossa pesquisa. 

o Estado imperial e o militar" - Duas propos~as de reorganizaçAo 
do exército nos anos de 1850 (CL 0016) 
Expositor(a): Adriana Barreto de Souza (UFRJ) 
A consolidação dQli princípios conservadores é fato que marca, em 
termos políticos, a década de 50 do século passado. Em contraposição 
aos ideais do localismo político-administrativo, o "Império da Lei" 
surge como preceito guiado pela razão a fim de manter a ordem e 
conduzir o Brasil em direção ao progresso e à vida civilizada. 
Neste contexto, analisamos a maneira pela qual a implementação 
deste preceito se opera no exército. Instituição chave no processo de 
construção de um Estado centralizado e excludente, tal corporação 
é resgatada e reestruturada com o sentido único de inaugurar uma 
nova racionalidade de eficiência técnico-administrativa impermeável 
àqueles que não,tomassem parte no jogo das arbitrariedades 
centralizadoras. 
Guardando grande distância do padrão europeu de organização de 
um exército moderno, tal proposta gera descontentamentos. Ao 
empregar·a força militar em nome da civilização, ainda que 
demarcando claramente os seus limites, o Estado Imperial acaba 
por possibilitar o pronunciamento de setores do exército áté então 
alheios às discussões referentes à política nacional. A jovem 
oficialidade, frustrada em suas expectativas, reedita a matriz 
discursiva oficial e apresenta uma proposta própria de reestruturação 
da corporação, colocando-a como condutora do processo 
civilizacional brasileiro. 

Sociedade Nacional de Agricultura: uma reOexio sobre a História 
da Agricultura Brasileira (XIX-XX) (CL 0017) 
Expositor(a): Marina Haizenreder Ertzogue (UN/TINS) 
Este trabalho pretende ser uma contribuição para o estudo da História 
da Agricultura Brasileira destacando a Sociedade Nacional de 
Agricultura fundada em 1897 na cidade do Rio de Janeiro. Na virada 
do século XIX-XX a lavoura de café enfrentava a sua primeira crise 
com a queda dos preços no mercado internacional. Para equacionar 

A natureza no imaginário dos cronistas do século XVI (CL 0015) 'os graves problemas enfrentados pelo setor agrícola, a SNA 
Expositor(a): Rogério Cunha de Castro (VER./) promoveu em 190 I o I Congresso Nacional de Agricultura; 
CASTRO, Rogério Cunha de UERJ. A Natureza no Imaginário dos influenciou decisivamente para a organização dos sindicatos 
Cronistas do Século XVI. Bastante visitada foi a costa brasileira ao agrícolas e da legislação de 1907 sobre organização de cooperativas 
longo do século XVI, quando nossos primeiros cronistas, legaram- agrícolas no país. 
nos; não somente relatos de viagens, mas também, inúmeras Pretendemos com este estudo realizar uma reflexão a respeito. da 
descrições da nova terra durante o limiar da colonização. Na pena crise da agricultura a partir da atuação da SNA no contexto histórico 
destes homens, um tema ganha considerável atenção; a Natureza, da época. 
que se insinua maravilhosa e extraordinária. Salientamos com base Nosso objetivo é destacar como fonte de pesquisa a revista a Lavoura, 
nestas observações, o quão interessante e contribuidor à publicada pela SNA, desde o ano de 1897, para a área de história e 
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ciências afins. A SNA mantém suas atividades com a publicação de do governo. Naquele contexto conturbado, de liberdade restrita, as 
periódicos, cursos, além da biblioteca Edigard Teixeira Leite mulheres dos presos políticos desempenharam outros papéis além 
depositária de um precioso acervo da FAO(F~d and Agriculture de dona de casa, esposa e mãe. 
Organization ligado a ONU). 

Mulher e poder no império Romano (CL 0018) 
Expositot(a): Janete Ruiz de Macedo ( UESC) 
Este trabalho tem por objetivo pensar a questão do exercício do poder 
pelas mulheres dentro do Mundo Romano. 
Tomamos como ponto de partida a teorização de Poder apresentado 
por Norberto Bobio, buscando articular o conceito do poder em ato 
e em potencial com as relações de gêneros estabelecidas na sociedade 
Romana. 
Concluímos que sociedade romana foi extremamente cruel com as 
suas mulheres, não lhes negaram condições para o exercício do poder; 
educação, posses, liberdade de ir e vir - existiam aqueles que se 
dedicavam a literatura, participavam de caçadas, assistiam corridas 
praticavam esgrimas e se apaixonavam por política. No entanto ela, 
a sociedade nega-lhes insistentemente o poder institucionalizado, 
enquanto a educa paragrandeza e o poder. Restou a mulher romana 
na sua busca para o exercício do poder mutilar o seu próprio ser -
seu corpo e sua alma. 

Os militares e a Repúbli~a: um estudo sobre o Golpe de 1889 
(CL 0019) 
Expositor(a): Celso Castro (CPDOC/FGV) 
Em 15 de novembro de 1889 um grupo de militares derrubou a 
Monarquia e instituiu a República no Brasil. Este foi um momento 
- chave da emergência dos militares como atores políticos. Na 
comunicação, serão destacados os elos de ligação sociológicos entre 
cultura e ação política: de que forma os elementos culturais como o 
cientificismo, o positivismo e o republicanismo foram traduzidos 
em estratégias de ação. Especial atenção será dada à "Mocidade 
Militar" da época, grupo de jovens oficiais formados pela Escola 
Militar da Praia Vermelha e que tiveram papel muito ativo ha 
conspiração e nos primeiros anos da República. 

A práti~a policial nos anos 50 (CL 0020) 
Expositot(a): Rivail Carvalho Rolim (UNESP) 
Nesta comunicação pretendo fazer algumas considerações acerca 
da prática policial na década de 50. 
Nota-se que, apesar do pais estar num processo de transição politica, 
não alterou-se a forma de ação do aparelho policial .. Em vez do 
abrandamento, houve o reforço das práticas repressivas em relação 
aos segmentos populares. 
Em 1951, ne Rio de Janeiro, a Segunda Conferência Nacional de 
Policia definiu uma linha de ação conjunta de todas as policias 
estaduais, no tocante a segurança pública. No Paraná, na década de 
50, houve o reaparelhamento da Policia, com a formação de 
Delegacias Especializadas, com a profissionalização dos policiais, 
a descentralização dos serviços técnicos e a criação da guarda urbana. 

Represslo e controle social no governo Vargas (1930-1945) (CL 
0021) 
ExpoSitOt(II): Janete Leiko Tanno (UNESP) 
O objetivo deste trabalho é analisar algumas questões acerca da 
repressllo no governo de Getúlio Vargas. Dentre suas formas de 
manifestaçlo, salientamos a tortura, a vigilância e a delação. Ações 
totalmente correlacionadas e que possibilitavam criar um clima de 
medo, insegurança, obediência, disciplina e "ordem'~, que envolvia 
toda a sociedade, e que visava seu controle. 

Uma cidade dos desejos (CL 0022) 
Expositor(a): Joseane Zimmermann (UFSC) 
Em 1958, o Grupo Sul, do Círculo de Arte Modema(Movimento de 
tendências modernistas das décadas de 40 e 50 em SC), exibiu "O 
Preço da Ilusão", filmado em Florianópolis, tendo como roteiristas; 
Eglê Malheiros e Salim Miguel. Documentos, mapas, crônicas, 
literaturas ... são produzidos pela cidade, preenchem o seu "livro de 
registro" e "fixam'a sua memória". Fragmentos de memória que 
permitem uma leitura entre tantas outras possíveis. O roteiro de "O 
Preço da Ilusão" traz duas histórias paralelas: a infância explorada 
e a exploração da mulher num concurso para rainha do verão. Como 
pano de fundo, descrições do espaço e da cultura popular. Busca-se, 
então, outros indícios produzidos pela cidade para montar um texto 
e criar uma imagem de Florianópolis nas décadas de 40' e 50. 

Manual de tapeçaria: uma aprendizagem d~ bordado da fala 
dos sem-história (CL 0023) 
Expositor(a): Fátima Maria de Oliveira (CEFET/RJ) 
Ao unir o público e o pessoal o "feminino" rompe o silêncio em que 
sempre foi colocado, e abre-se para uma realidade, complexa, 
fragmentada e contraditória, que eclode na linguagem do seu texto. 
A partir da compreensão da escrita feminina como passagem para o 
"outro lado do silêncio", onde a "fala do outro", a história e seus 
corifeus são virados do avesso e perscrutados pela ótica dos 
"esquecidos", "excluídos" e "dominados", propomo-nos a 
acompanhar no romance "manual de tapeçaria" de Nilmo Gonçalves 
Lacerda o emaranhado novelo da escrita memorialística da 
personagem-narradora como alternativa de resistência ao imobilismo 
conservador que cola o tempo das perguntas, impondo o seu tempo 
de silêncio como barreira a uma resposta possivel dos Que foram 
silenciados pela força alienante do poder repressor. 
Nossa abordagem enfoca o processo de "Bilding" do personagem 
feminino, representado nas suas relações com a educação burguesa 
que recebeu e no embate travado com o poder a partir da sua inserção 
no espaço público enquanto profissional do magistério. 

o movimento estudantil goiano e JK (CL 0024) 
Expositot(a): Teresinha Maria Duarte (UFGO) 
Este estudo é a reconstituição da história do Movimento Estudantil 
em Goiás, na década de 60. Foi feito através de entrevistas e recortes 
de jornais. Faz .uso da narrativa e parte de uma perspectiva cultural. 
Situa o papel da educação e da juventude estudantil, na politização 
da sociedade brasileira, no inicio da década de 60. Acompanha o 
surgimento e o desenvolV"imento do movimento estudantil 
universitário, em Goiás, antes do golpe de 64, elucidado suas 
caracteristicas polfticas, culturais e ideológicas. Acompanha a 
reorganização do movimento, depois do golpe, analisando as suas 
caracterfsticas principais: o protesto e a denúncia, assumidas em 
relação às questões politicas, educacionais. O conjunto das situações 
históricas permitiu que o movimento se sentisse e se tornasse 
vanguarda; o que contribuiu para a sua radicalização. O caráter 
utópico e messiânico do movimento estudantil goiano ainda hoje 
desperta o encantamento, o saudosismo e a veneração aos "vencidos", 
os estudantes vencidos militarmente. A compreensão desse processo 
ajuda a compreender alguns avanços e limites do movimento 
estudantil goiano, na atualidade. (CAElCNPqlUCG) 

Se a repressão teve como alvo direto os "subversivos" e "extremistas", O pantanal pelo olhar dos viajantes (CL 0025) 
ela não atingiu somente estes. Igualmente seus familiares sofreram Expositot(a): Maria de Fátima Gomes Costa (UFMT) 
moral, fisica e psicologicamente os atos autoritários e repressivos O Pantanal com seus singulares ecossistemas constitui uma das 
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paisagens úmidas das mais significativas do Planeta; formado por 
planaltos onde brotam as nascentes dos seus rios, em terras brasileiras 
no Mato Grosso, e pela imensa planície inundável que se alonga 
pelo Mato Grosso do Sul alcançando o Chaco paraguaio-boliviano. 
O lento caminhar das águas, causado pela baixa declividade do 
terreno e pela sazonalidade das cheias( chuvas) e secas é que mantém 
em equilíbrio este rico bioma e a sua exuberante fauna e flora. 
Naquele espaço úmido o homem( o pantaneiro) aprendeu através 
dos séculos a viver num ambiente que lhe impõe uma singularidade 
aquática. 
Diferentemente da Amazônia, outro espaço úmido por excelência, 
o.,-tanat tem sido pouco estudado embora seja conhecido e descrito 
desde o século XVI, quando ainda pertencia a Espanha. 
Cabeza de Vaca. na busca do Eldourado, foi um dos primeiros 
europeus que palmilhou a regilo; depois dele, ao longo destes quatro 
séculos. religiosos, militares, aventureiros e naturalistas, entre outros, 
deixaram ricas descrições. Nelas podemos perceber que a água é o 
elemento norteador de todas as relações desenvolvidas naquele 
ambiente. Buscar entender como a água impõe a dinâmica da vida 
no Pantanal tendo como suporte o olhar dos cronistas e viajantes 
dos séculos XVI a XIX é o objetivo desta pesquisa que exige um 
esforço teórico multidisciplinar. 

As ftpraentaçõe8 sobft as mulheftS guaranis (CL 0026) 
ExposiIDr(a): Paulo Rogério Melo de Oliveira (UFSC) 
O tema desta pesquisa é a mulher guarani no Rio Grande do Sul na 
Segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX, 
embora nos reportemos algumas vezes ao período de ocupação do 
sul do Brasil. Nossa abordagem divide-se em dois momentos que se 
interligam: num primeiro momento estaremos analisando as 
representações construidas sobre as mulheres Guaranis, isto é, os 
discursos e imagens criados por viajantes, cronistas e historiadores 
a partir das realidades social dessas mulheres; num segundo momento 
nos propomos fazer uma leitura dessas representações, buscando 
apreender alguns elementos do cotidiano das Guaranis e questionar 
as imagens das indias passivas, -infieis, broncas, etc ... , e mostrar 
como muitas dessas atitudes faziam parte de estratégias de 
sobrevivência 

Oliveira Lima e o pan-americanismo (CL 0027) 
Expositor(a): Teresa M Malatian (FHDSS-UNESP) 
A historiografia dos anos finais do século XIX e início do XX, além 
de paubr-5e pelas exigências de cientificidade, abriu lugar destacado 
para a questllo nacional, elegendo o Estado corno principal objeto 
de estudo. Manuel de Oliveira Lima constitui um representante 
significativo da produção historiográfica do período, com uma 
trajetória de vida de grande interesse para a compreensão das relações 
entre a história e a escrita da história Em suas obras trabalhou a 
identidade nacional em termos de América Latina, consolidada 
preferencialmente na história diplomática, na qual a questão do pan- . 
americanismo constitui aspecto fundamental. 

Modernizaçto nu ftlaçGes polfticas: elites cearences e governo 
ceatral (1985-1994) (CL 0028) 
ExptJsiIor(II): Virgínia Maria Tavares da Silva (UFCE) 

investiga algumas mudanças na fala dos legislativos senatoriais 
do Estado do Ceará, a exemplo dos senadores Beni Veras e Sérgio 
Machado. O que se confirma é uma tendência modernizante e 
industrializante de um suposto novo grupo empresarial 
questionador dos modelos conservadores da política de incentivos 
do Estado, via SUDENE e BNB. Quais os traços de mudanças 
verificadas? Quais as vinculações partidárias destes legislativos?· 
Até que ponto o novo comportamento representa um passo em 
direção à cidadania, no espaço regional? 

Elite polftica do Nordeste: do mandonismo ao coronelismo (CL 
0029) 
Expositor(a): Eliete de Queiroz Gurjão (UFPB) 
Partindo da indagação sobre a existência ou não de uma elite política 
no Nordeste com características próprias, trata-se de resgatar o . 
movimento histórico que engendrou o poder local no Nordeste. 
Tendo em conta que a instância polftica regional somente é possível 
de ser apreendida através de sua relação ~m o poder central, em 
cujos meandros se complementa e se define, o enfoque recai no 
interrelacionamento entre o Estado e o poder regional. Neste sentido, 
parte da implantação do Estado mercantilista português, de seus 
pressupostos econômicos e das limitações de sua estrutura 
administrativa que possibilitou à elite local a ocupação de espaços 
privilegiados nos órgãos administrativos, favorecendo sua inserção 
na estrutura de poder que, fortalecida pelos laços de compadrio e 
relações de dependênciaS pessoal, consolidou o mandonismo local 
e, mais adiante, consolidou o coronelismo e as oligarquias. 

Modernizaçlo das almas: o século XIX nos poemas e romances 
(CL0030) 
Expositor(a): Maria Teresa Barbosa Huang (UFPE) 
O Século XIX é considerado para alguns, dois sçculos em um, 
tamanhas modificações nele operadas, com diferentes acelerações. 
Mudanças ocorridas, vidas transformadas. E nada mais interessante 
do que percebe-las através de linhas escritas por homens cujos os 
sentidos são veias abertas para a inspiração: os poetas e romancistas. 
A cidade-formigueiro; a moda; o artificialismo das relações sociais, 
o tédio; a busca de novas sensações; são temas que surgem nessas 
páginas marcadas pela fúria modernizadora de àlmas. 

Lembranças do futuro: Recife à espera do século XX (CL 0031) 
Expositor(a): Maria Teresa Barbosa Huang (UFPE) 
O fim do século XIX, encontrará a cidade do Recife, com cerca de 
200.000 habitantes e uma grande ânsia de se modernizar. Desde as 
primeiras décadas do século XIX, Recife mudava sua fisionomia 
urbana, através dos projetos do Conde de Boa Vista, já que se tornara 
capital definitivamente em 1827. 
Os jornais e revistas da última década oitecentista são fontes 
interessantes para se perceber como Recifeviveu sem "fim-de-siecle". 
Através dos cronistas pode-se perceber a crescente efervecência da 
cidade. Os anúncios traduzem o consumo ávido das novidades. Nos 
artigos, os temas que motivaram a compra de uma "gazeta de dois 
vinténs". Na espera do novo século ficaram marcados em páginas 
amarelas e quebradiças, as lembranças do futuro de uma cidade. 

No Ambito das relações politicas entre o governo federal e as elites Transformações recentes no perfil agrArio da Zona da Mata 
regionais do nordeste, a poHtica de incentivos econômicos Pernambucana (CL 0032) 
representa um papel importante de estabilidade, envolvendo os Expositor(a): Aurenéa Maria de Oliveira (UFRPE) 
dois setores. Pode-se dizer que o tema nuclear dos discursos A monocultura da cana-de-açúcar e o latifúndio foram e ainda 
parlamentares expressa-se em diagnósticos e propostas visando o acredita-se que atualmente são marcas caracterlsticas do perfil 
estimulo econômico do setor agro-industrial. Até o momento a agrário da região da Zona da Mata Pernambucana. Durante o 
bibliografia especifica do assunto tem enfatizado fortemente a forma primeiro governo de Miguel Armes no Estildo de Pernambuco( 1963-
tradicional de articulaçlo clientelista e o caráter de acomodação 1964), interrompido pelo golpe militar, e também durante o 
aos regimes politicos desta elite regional. A pesquisa ora realizada segundo(I987-l991) fora divulgado que ele resolveria os problemas 
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sócio-econômicos do local com a implantação de medidas que 
resolveriam a questão agrária. 
Assim sendo, em pesquisa em andamento financiada pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica - CNPq/UFRPE 
pretendemos averiguar se o segundo governo de Miguel Arraes no 
Estado realizou de fato mudanças significativas na estrutura fundiária 
da região promovendo medidas que visassem a diversificar culturas 
no local, oferecer alternativas desemprego no período de entressafra 
do plantio da cana-de-açúcar, outrossim distribuir terras com 
assistência técnica/financeira para os trabalhadores rurais. Almeja
se também constatar: se terras foram distribuídas quais as suas 
procedências. Desse modo, com finalização da pesquisa prevista para 
julho/agosto de 1996, pretende-se expor neste simpósio o que em 
coleta de dados e levantamento das fontes primárias e secundárias 

• de informações tem-se descoberto sobre o tema. 

Ideologia e mentalidades no Brasil Meridional: a moderna 
tradiçAo do gauchismo (CL 0033) 
Expositor(a): EUo Chaves Flores (UFPB) 
O presente trabalho trata da forinação da identidade regional do 
gaúcho a partir da ideologia do gauchismo. As bases empíricas do 
tradicionalismo sulista remontam ao período da delimitação das 
fronteiras meridionais com o mundo platino. O apego ao passado, 
pelos homens caudilhos e militares fez com que o tradicionalismo 
forjasse uma história de si mesmo. A oligarquia, aO criar uma imagem 
idílica do seu passo, "inventava" uma identidade regional para o 
conjunto da sociedade. Cresce, então, o debate intelectual entre os 
apologistas da tradição regional e os novos intelectuais regionais, 
influenciados pelo marxismo, que exigem a "morte" da tradição 
gauchesca. Procura-se ver na mentalidade coletiva a opção pelo 
gauchismo, deixando-se mesmo de lado as questões da nação. O 
estudo questiona o poder absoluto das oligarquias numa sociedade 
globalizada O pressuposto para a discussão do tema é a obra do 
intelectual rio-grandense Tau Golin, a "Ideologia do Gauchismo". 

o "Trinômio Tiryó" - 1958-1970: um estudo de uso (CL 0034) 
Expositor(a): Genivalda Araújo Cravo dos Santos (UFGO) 
O projeto de pesquisa o "Trinômio Tiryó" - 1958 a 1970: um estudo 
de caso é uma política indigenista adotada pelo Estado. A sua criação, 
trinômio, estabelece uma nova política com índios de fronteira 
internacional, a fim de proteger a segurança nacional e transformar 
os índios em verdadeiros "patriotas". O objetivo do projeto é estudar 
o verdadeiro papel de cada "ator" neste trinômio - FAB - Missão 
Franciscana- Tiryó - privilegiando a visão do indio, a politica 
indigenista adotada, suas implicações, objetivos e diferenciações das 
outras políticas indigenistas impemurtadas pelo Estado. 
Com a construção do "pouso" Tiryó em 1958, pela FAB, deu-se 
início a todo o processo de implementação do trinômio. Cabendo a 
missão franciscana a responsabilidade de aculturar até transfigurar 
os índios tiryó em civilizador. O comportamento dos índios frente a 
este processo é de aceitação num primeiro momento ocorrendo uma 
perda da sua identidade, mas num segundo momento percebemos 
uma resistência e volta aos valores culturais e tradicionais. Os 
militares são os principais idealizadores do trinômio cabendo aos 
mesmos o apoio logístico. Os tiryó ficam na fronteira do Pará com o 
Suriname na Reserva de Tumucumaque. 

Catolicismo na disciplina e organização militar e as relações étnicas 
estabelecidas dentro dessa organização e nas irmandades leigas. São 
abordadas duas irmandades militares pernambucanas, a Irmandade 
de São João Batista e a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 
dos Militares, a primeira olindense que se transfere para o Recife e 
a segunda recifense. As informações trabalhadas são dos séculos 
XVIII e XIX, principalmente dos Anais Pernambucanos, Pereira da 
Costa. 

Os "lugares da memória" e a identidade nacional (CL 0036) 
Expositor(a): Célia Maria Leite Costa (UFRJ) 
O trabalho tem como objetivo discutir a noção de memória nacional, 
partindo do pressuposto básico de que a construção dessa memória 
tem como função criar uma identidade nacional, capaz de dar 
sustentação ao projeto de nação criádo pelo Estado ou pelas elites 
no poder. 
Para desenvolver essa idéia, utilizaremos o conceito de "Lugares de 
Memória", na acepção dada por Pierre Nora, qual seja, a dos 
"lugares" onde a memória se corporifica, como forma de resguardar 
algo que tende a ser esquecido. Os "lugares de Memória" são as 
festas, as comemorações, os monumen\os ou as instituições 
responsáveis pela guarda da memória, tais como os ·arquivos, as 
bibliotecas e os museus. 
Dessa perspectiva, analisaremos o Arquivo Nacional e outras 
instituições de memória criadas no século XIX, tais como o IHGB e 
o Museu Nacional, enquanto "lugares de memória" do Estado e da 
nação brasileira, procurando observar suas especificidades e suas 
contribuições na formação da identidade nacional. 

As formas da polftica: uma análise da produçlo intelutaal 
autonomista no Brasil (1978-1985) (CL 0037) 
Expositor(a): Jaldes Reis de Meneses (UFPB) 
O presente trabalho pretende investigar a questão das fonnas que 
assumem a atividade poUtica no espaço público do capitalismo e as 
metamorfoses dos sujeitos politicos face a estas formaS. Analisaremos 
este tema a partir da produção intelectual dos denominados 
autonomistas brasileiros(Sader, Chauí, Paoli, Telles, Garcia, etc ... ) 
entre os anos de 1978 e 1985. Que configurou um amplo painel 
sobre o surgimento de um conjunto de novos sujeitos políticos no 
Brasil, expressos nos chamados novos movimentos sociais. 

História na educaçAo: uma leitura da questio da qualidade de 
ensino (CL 0038) 
Expositor(a): Geraldo Barroso Filho (UFPE) 
Uma das discussões mais freqüentes da atuaJidadeenvolve a mudança 
histórica da escola pública "de qualidade" para a escola pública como 
sinônimo de "escola ruim". No entanto, essa discussão tem sido 
marcada pelo seu caráter extremamente vago. Essa vaguesa ou 
imprecisão deve-se não só à debilidade teórica das reflexões reali2adas 
como, principalmente, à ausência de um patamar ou referencial 
empírico que sirva como ponto de partida para fazer tal discusslo 
ultrapassar o senso comum e se fazer no terreno da reflexão cientifica. 
O propósito maior do texto é tentar demonstrar que só através da 
história se pode alargar esse campo de conhecimento e ~ um 
estágio epistemológico superior e retirar a discussão sobre o ensino 
nas escolas públicas do atual patamar em que se encontra. As 

. afirmações nostálgicas do senso comum - que não consideram a 
Recife e Olinda, militares, Igreja e sociedade colonial: as qualidade de ensino de "antigamente" como definida historicarncnte. 
irmandades militares (CL 0035) como produto de uma época e interesses especfficos - pretendem 
Expositor(a): Kalina Vanderlei (UFPE) resgatar uma definição ja pronta, um modelo previamente COIISIruído 
O trabalho pretende abordar as relações entre Igreja Católica e no passado e que, num passe de mágica, se aplicaria à nova clientela 
Instituições Militares na Colônia, através das Innandades Leigas que hoje é majoritária na escola pública Diante das dificuldades de 
Militares, Recife e 01 inda nos séculos XVIII e XIX. encontrar na bibliografia disponível uma caracterizaçIo da qualidade 
Os principais enfoques do trabalho são para a influência do de ensino tal como fora concebida e praticada no passado, o texto 
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busca submeter essa questão à ótica da história e, a partir daí, propor 
pontos de partida das discussões/debates em torno da questão, 
buscando, na história mais recente do sistema escolar brasileiro uma 
base empírica para alargar essa compreensão. 

América Latina: etnohistória e identidade (CL 0039) 
Expositor(a): Maria Cristina Bohn Martins (UNISINOS) 
A produção historiogt'áfica latino-americana tem padecido de uma 
deficiência fundamental que está ligada a sua dificuldade de 
desvincular-se das posições etnocêntricas que marcaram-na 
tradicionalmente. 
Mesmo reconhecendo-se que o etnocentrismo é uma característica 
comum a vários povos, há que ressaltar-se que, em sua faceta 
européia, ele assume características próprias, estabelecendo-se uma 
diferença entre sociedade européia e não européias que vai constituir
se na base das teorias evolucionistas e sustentar ideologicamente a 
prática histórica do colonialismo. 
Atualmente, tais pressupostos tem sido revistos em favor de uma 
postura que aceite a possibilidade-da diversidade cultural, tendência 
em grande parte derivada da aproximação verificada entre a História 
e a Antropologia, na medida em que esta última contribui 
decisivamente para sensibilizar os historiadores sobre a autenticidade 
das diferentes culturas. 
Desta aproximação resulta o crescimento, em volume e qualidade, 
dos chamados estudos etnohistóricos que, para os historiadores, 
significa fazer a história de povos ou sociedades ditas "primitivas", 
para as quais os registros escritos são escassos ou indiretos. Em 
relação a América, tanto para historiadores quanto para antropólogos, 
possibilita-se assim, redimensionar-se o tratamento dado às suas 
sociedades, em busca de uma História que contemple-a em suas 
especificidades e em busca da sua identidade. 

o processo de dispersA0 indlgena no Ceará a partir da poUtica 
pombalina (1760 a 1822) (CL 0040) . 
Expositor(a); Eugênio Pacelli Ferreira de Araújo (UFCE) 
O Processo de Dispersão Indígena no Ceará a partir da Política 
Pombalina no período de 1760 à 1822. Eugênio Pacelli Ferreira de 
Araújo. História. Centro de Humanidades. Prof. Orientador: 
Francisco José Pinheiro. Departamento de História. 
O recorde histórico da pesquisa foi pensado a partir da segunda 
metade do século XVllI(1760), é o momento da instauração da 
poUtica pombalina(O Diretório). O outro marco que fecha este recorte 
histórico se estabelece em 1822, quando cai em desuso esta política, 
e criou-se um vazio em relação à politica indigenista. O objetivo da 
pesquisa é fazer um estudo sobre o processo de "desaparecimento" e 
dispersão da população indfgena na capitania do Ceará, em função 
da politica do Marquês de Pombal, que traz novas diretrizes para os 
aldeamentos indfgenas. O indígena que já sofrera um processo de 
aculturação por parte da ação jesuítica, vai se deparar agora, com 
uma ação muito mais controladora e repressiva, implementado pelas 
leis do Diretório Pombalino, cuja finalidade era a de intervenção e 
de integração das populações indígenas aldeadas ao Sistema 
Colonial, sem intermediários, o que aumenta extraordinariamente 
o processo de desorganização e de dominação dessas comunidades, 
iniciado pela ação missionária No decorrer desta pesquisa 'será feita 
uma análise da eficácia, ou não, desta politica Faz-se mister destacar 
alguns tópicos que serão trabalhados no decorrer desta pesquisa: I. 
O surto algodoeiro e sua influência neste processo de dispersão; 2. 
Cultura de contato e a desestruturação do mundo indfgena Fontes: 
Reg. demográfico, pub. oficiais. 

definição não é identificada nem nos teóricos clássicos nem nos 
teóricos contemporâneos. Diante de tal fato, a crônica, a literatura e 
o direito serão tomados como ponto de partida e fonte de pesquisa. 
As características que envolvem o termo nas diferentes épocas 
históricas serão considerados os elementos definidores para se chegar 
a uma formulação conceitual do termo exílio. Assim sendo, será 
apresentada a noção de exílio a partir do pensamento grego através 
dos mitos e dos relatos épicos de HOMERO e HESÍODO, como 
também do pensamento filosófico de PLATÃO e ARISTÓTELES 
Na Idade Média a concepção de exílio poderá ser identificada através 
da "literatura de viagens" da época das grandes navegações e, 
principalmente, através dos poemas de ALMEIDA GARRETT. Na 
Idade Moderna, o termo exflio vai manter o sentido de afastamento 
da pátria, entretanto, não mais para prestar um serviço, mas como 
um castigo, uma pena imposta aos indivíduos que representam um 
perigo para o grupo dominante. O exilado deverá ser esquecido, 
morto como cidadão. Daí a hipótese de que as utopias modernas 
buscam recriar o mito da "ilha afortunada", a ilha imaginária onde 
seria possfvel gozar de "um sistema social legal e polítiCo perfeito". , 
A politica higienista e a normatizaçio da 'amma pélo Estado 
(CL0042) 
Expositor(a): Maria Aparecida Vasconcelos Lopes (UFPE) 
A partir de meados do século XIX .. a medicina social, através da 
politica higienista, fez parte da estratégia do Estado para normatizar 
a famflia. O discurso médico-higienista, entretanto, não se dirigia 
apenas à famflia da elite, visando transformá-Ia de família colonial, 
agrária, em família burguesa, urbana, e sobretudo, conjugal e nuclear. 
O discurso também era direcionado à familia pobre, incentivando o 
aumento da população. Neste sentido, percebemos a preocupação 
com a alta taxa de mortalidade infantil, o cuidado com a mulher 
durante a gravidez e no pós-parto, e o repúdio às práticas 
contraceptivas e abortivas. 
Analisaremos como a higiene, com este duplo discurso, educou flSica, 
moral e sexualmente, as faniílias, nas quais, independente de serem 
de elite ou pobres, as mulheres e as crianças tiveram atenção especial. 
O nosso recorte será o Recife no período de 1890 a 1930. 

Açio, reaçio e transaçio: a Sociedade Liberal Pernambucana 
(1850-1863) (CL 0043) 
Expositor(a): Suzana Cavani Rosas (UFAL) 
A fundação da Sociedade Liberal Pernambucana, assinalou o início 
do dificil e processo de reconstrução do partido da Praia após a 
rebelião de 1848. Esta reestruturação do partido de oposição em 
Pernambuco, foi realizada a partir da iniciativa de alguns dos seus 
antigos militantes, mas também com o auxilio e direção de novas 
lideranças. Esta nova associação liberal, defendeu as mesmas 
reivindic~ reformistas da Praia, mas procurou articular o seu 
partido com os de Qutras províncias ao longo da década de 1850. A 
Sociedade Liberal Pernambucana expandiu suas filiais por todo 
interior da província, especialmente na região açucareira da zona 
da mata, onde recebeu o apoio de muitos senhores de engenhos 
ligados ao movimento praieiro. Este trabalho, analisa a ação, 
composição social e ideologia do partido de oposição de Pernambuco 
no período da conciliação política no Império. 

História, patrimônio e identidades Locais (CL 0044) 
Expositor(a): Téa Teresinha Camargo (UFPE) 
A exposição procurará se pautar principalmente na experiência que 
a proponente está vivenciando em História Oral, nas entrevistas que 
vem realizando com artistas, intelectuais e figuras populares 

ExOo: a utopia abortada (CL 0041) olindenses. E, partindo dessa fonte de infomíações serão levantadas 
Expositor(a): Luci/i Grange;ro Cortez (UFCE) questões, tais como, as implicações entre identidade local e tradição, 
Tentativa de apresentar o exflio como uma categoria analftica, cuja identidade e conservadorismo, entendendo que tais pontos podem 
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questionar a validade mesmo de medidas preservacionistas. parte, no casamento de J. F. Clark com jovem pertencente a 
Através da opção destes protagonistas pela cidade, através do seu tradicional família da região. 
envolvimento com a cidade, a exposição estará. levantando Nos arquivos da Casa INGLESA existe copiosa documentação 
resumidamente, a própria história da cidade nas últimas décadas. contábil. Valiosos documentos particulares e fotografias são 
Pela importância do seu carnaval, serão propostas, também, algumas guardados por descendentes de J. F. Clark. O conhecimento e análise 
reflexões acerca das implicações entre carnaval e identidade. desse acervo permitirá contextualizar e avaliar a atuação da CASA 

INGLESA no NE rural e extrativista, entre 1849 e 1970. 
Historiografia do barroco paraibano: um levantamento critico 
(CL 0045) 
Expositor(a): Carla Mary da Silva Oliveira (UNB) 
Através da análise crítica da produção historiográfica paraibana sobre 
o Barroco local podemos identificar um discurso demasiadamente 
moralista e conservador no tocante à definição da função da arte e 
de seu alcance. 
Contrapondo autores como o Cônego Florentino Barbosa, o professor 
Humberto da Cunha Nóbrega, a pesquisadora Glauce Navarro Burity 
e o padre Antonio Barbosa, dentre outros, pode-se construir tanto 
um perfil da historiografia de arte genuinamente paraibana quanto 
perceber seu discurso intrínseco, demonstrativo de uma limitação 
teórica, aliada à preferência por um distanciamento em relação às 
condições sócio-econômicas e políticas em que se construíram os 
monumentos barrocos na velha Parahyba. 
Outro enfoque não privilegiádo nesta historiografia é aquele 
relacionado ao imaginário e às implicações psicológicas da arte 
barroca sobre a popuhlção paraibana colonial, assim como aspectos 
ligados à construção dos templos e a distribuição de seu espaço 
interno, como transposição de umtN>rdem social rígida e pouco 
democrática ~ 

Sambas, batuques, vozerias e farsas públicas: o controle social 
dos escravos em pernambuco no Siculo XIX (1850-1888) (CL 
0046) -
Expositor(a): Clarissa Nunes Maia (UFPE) 
Este trabalho analisa as formas de controle exercido sobre os escravos 
em Pernambuco-especialmente no Recife-, na segunda metade do 
século XIX, através da análise das posturas municipais referentes 
aos cativos. Essas leis, por regulares muitos aspectos da vida dos 
municípios, são uma fonte importante para o estudo do cotidiano. 
Através delas e das fontes relativas ao aparelho repressor do Estado, 
procuramos identificar os problemas que preocupavam mais as 
autoridades em relação aos escravos dentro das vilas e cidades, e os 
meios de resistência as leis escravistas que empreendiam, como as 
idas às tabernas para beber e negociar produtos de pequenos furtos; 
os sambas que promoviam; as confusões que os capoeiras 
apresentavam em tomo das banâas militares de musica e as 
encenações de autos populares que detratavam figuras de autoridade 
da sociedade ~cravista Avalia, ainda, a participação dos homens 
livres pobres nestas contravenções, a qual era decisiva para que 
ocorressem. 

o metarelato da elite: a identidade construida (CL 0048) 
Expositor(a): Loiva Olero Félix (UNISINOS) 
A comunicação pretende analisar o pensamento de Alberto Torres -
político e intelectual Fluminense dos finais do séc. XIX e inícios do 
XX que influenciou largamente o pensamento das elites políticas 
brasileiras ao longo de todo o século XX - enquanto proposta de 
construção de uma identidade naCional. Essa deveria passar pela 
formação de um "sentimento nacional" a sér revelado na práxis. A 
identidade nacional deveria ser construída "de cima", através de 
um estado regulador e alicerçava-se num metarelato unificador dentro 
do espírito das grandes utopias geradas na transição do s~ulo. 
Alberto Torres via a existência na nação através de um sentimento 
de povo-pátria e nação, categoria fundamentais ao seu pensamento 
e ao processo de, construção dessa identidade.' Tais categorias 
constituíam-se em representações simbólicas que visavam anlllar as 
diferenças internas e afirmar identidades definidoras de fronteiras 
culturais-nacionais. 
Identidade nacional e representação de povo-pátria e nação 
articulavam-se numa proposta de organização/reorganização da 
nação brasileira. 

Catolicismo romanizado e identidade étnica (CL 0049) 
Expositor( a): Norberto Dallabrida. (UDESC) 
Este trabalho analisa o catoliCismo romanizado e a identidade étnica 
na área de colonização italiana do Médio Vale do Itajai Açu (Santa 
Catarina) entre 1892 e 1918. 
A nucleação comunitária dos imigrantes-colonizadores italianos deu
se em tomo das capelas; pois, além de locais de culto, aglutinavam 
a maioria das instituições comunitárias, constituindo a chamada 
"sociedade da capela". A partir da ação pastoral do clero franciscano, 
estas instituições sócio-religiosas passaram por um florescimento 
calcado no catolicismo romanizado. 
A ação clerical sofreu intensa resistência por parte de várias 
comunidades de capela, tendo como fulcro a identidade étnica. Os 
p~ram alemães e a ma!oria dos imigrantes italianos estavam 
imbuídos. de italianidade, que tinha um caráter anti-austríaco. A 
resistênciae(>munitária manifestou-se nas capelas enquanto entidades 
eclesiásticas, nas escolas paroquianas e nas sociedades cooperativas. 
O conflito começou a ser contornado com o estabelecimento do clero 
salesiano de origem italiana nas capelas refnúárias. 

o Pe. Cicero na literatura de cordel (CL 0050) 
Presença inglesa no Nordeste: a Casa Inglesa de Parnaiba (CL Expositor(a): Marinalva Vilqr de Lima (UFPE) 
0047) Sendo o Pe. Cfcero uma figura que atingiu uma popularidade 
Expositor(a): Lena Castello Branco Ferreira de Freitas (UFGO) transcendental, foi e é mote para os mais distintos campos do saber. 
Ao longo do séc. XIX, os ingleses dominaram o grande comércio e Sociólogos, Jornalistas, Literatas, Historiadores, poetas... são 
as transações financeiras de vulto no Brasil. No NE, sobrepujaram . personagens responsáveis pelas diversas representações existentes. 
os portugueses na importação de industrializados e na exportação A poesia popular constrói um Pe. Cfcero engrandecido e acima do 
de produtos primários. Firmas britânicas repetiam métodos e plano terrestre. O Pe. Cícero recebe epftetos, tais como: profeta, 
processos usados em suas colônias, praticando o transporte próprio Messias, taumaturgo, santo, conselheiro, lfder político; que o 
de mercadorias, por via maritima consagra em sua posição de espiritual idade. 
A CASA INGLESA, sediada em Parnaíba, no delta do rio do mesmo Os poetas cordelistas oriundos que são do meio popular representam 
nome, foi dirigida, durante mais de um século, por James Frederick o Pe. Cicero munidos de seus referenciais, que em muito aproximam
Clark e seus descendentes. Sua área de influência estendia-se por se, ou melhor, são os mesmos das gentes humildes nordestinas. Estas 
todo o vale do Parnaiba, que divide MA e PI, e alcançava o Tocantins. por não terem soluções práticas para seus problemas vitais' apelam 
A b\m1 sucedida perfonnance da CASA INGLESA fundou-se, em para os "representantes de Deus", os "Salvadores de almas" ... Guias 
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espirituais que as escutam e moldam-se aos desejos de sagrado que 
lhes é pedido, como no caso o sacerdote de Juazeiro do Norte. 
Demarcando fronteiras: Durkheim e as sociedades dos animais 
(CLOO51) 
Expositor(a): /000 Azevedo Fernandes (UFPB) 
A influência de Durkheim no desenvolvimento das ciências sociais 
é marcante: ele e seu grupo foram os fundadores do primeiro 
paradigma sociológico. Em sua critica ao individualismo 
spenceriano, Durkheim estabeleceu a dicotomia individual 
(identificação à herança biológica)/social (herança cultural). . 
A pennanência e cristalização desta posição podem estar relacionadas 
com algumas das dificuldades de aceitação, por parte da maioria 
dos cientistas sociais, dos resultados da etologia e da sociobiologia, 
e suas implicações para o estudo daS sociedades humanas. A busca 
da origem destas dificuldades na obra de Durkheim é o objetivo 
deste trabalho. 

Reflexões acerca da identidade dos populares porto-alegrenses 
DO fi.m do século XIX (CL 0052) 
Expositor(a):Sílvia M F. Arend (UNISC) 
Ao buscannos conhecer a familia popular porto-a1egrense no fim do 
século XIX, tema central de nossa dissertação, nos deparamos com 
um problema: os protagonistas do nosso estudo constituiriam um grupo 
social. uma classe, etc.? As nossas fontes (noventa e cinco processos 
criminais) mostravam que os Manoéis, Marias, Joôes, Cândidas ... 
vivenciavam no seu cotidiano "experiências comuns". Analisamos 
três dessas "experiências": da pobreza, das atitudes violentas e das 
relações de solidariedade. Ao longo da análise observamos que, 
dependendo da situação vivenciada pelos indivíduos poderia prevalecer 
uma ou outra "experiência". A não predominância de uma 
"experiência" sobre as demais resultava na elaboração simultânea de 
diferentes identidades. Tais constatações nos levaram então a tratar 
os populares porto-a1egrenses como um grupo social. 

tropicalista tentaremos reconstituir a ordem de um discurso apenas 
aparentemente acidental. O objetivo dessa comunicação é buscar a 
coerência mesma do ensaio no interior do debate dos modernistas e 
nisso privilegiaremos as idéias de "casa primitiva", "casa brasileira" 
e "casa tropical" em escritos contemporâneos ao de Gilberto como 
os de Lúcio Costa. Aluizio Bezerra Coutinho, ou de membros do 
Club de Engenharia de Pernambuco. 

Liberdade é usar um velho par de sapatos surrados. •• visões da 
liberdade entre os escravos do meio urbano recifense (1840-1850) 
(CL0054) 
Expositor(a): Wellington Barbosa da Silva (UFPE) 
A rebeldia latente dos escravos nem sempre se traduziu em atos de 
contestação extrema ao regime escravista. E, nas suas inúmeras 
fugas, nem sempre eles buscaram esconderijo nas matas (pois as 
cidades mais populosas - como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife -
também contribuíam para a manutenção do anonimato de escravos 
fugidQs). M~itos, ao fugirem, não buscavam a "Iiberdaqe das matas", 
mas preferiam tentar construir a liberdade pQ,'isível de ser construída 
à margem OU,mesmo dentro da própria escravidão. 
Partindo do pressuposto de que a resistência escrava não foi feita 
somente de quilombos e de rebeliões, de que os escravos também 
podiam sentir um certo "cheiro de liberdade" misturado ao cotidiano 
das cidades brasileiras e de uma discussão da noção histórica de 
liberdade, esta comunicação pretende apontar diferentes visões de 
liberdade que, nos anos quarenta do século passado, fizeram parte 
do imaginário de escravos do meio urbano recifense e nortearam o 
tecimento, por parte destes, de variadas e singulares estratégias de 
sobrevivência e de resistência contra o cativeiro. 

Mitologia e ideologia (CL 0055) 
Expositor(a): Evson Malaquias de Moraes Santos (UFPE) 
Na sociologia e na ciência política há um objeto analítico que 
predomina: a ideologia Normalmente, a ideologia é percebida como 

O popular na arquitetura e arquitetura na história (CL 0053) um poder da classe dominante: ocultar o domínio de classe e legitimar 
Expositor(a): José Tavares Correia de Lira (USP) esse domínio. 
O "mucambo" aparece insolitamente no conjunto documental do O que pretendemos com este trabalho é delimitar o espaço da 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937 sob a ideologia e do mito. Pois, se a ideologia tem esse poder (como diz 
pena de Gilberto Freyre. O número inaugural das publicações do Chaui, de fabricar "histórias imaginárias que nada mais são que 
SPHAN intitula-se "Mucambos do Nordeste, algumas notas sobre uma forma de legitimar a dominação da classe dominante"), podemos 
o typo de casa mais primitivo do· Nordeste do Brasil" e suscita afirmar que o mito é uma produção ideológica? Têm uma função de 
curiosidade. Rodrigo Melo Franco, então diretor do órgão, escreve alienar? 
a introdução que vale, precisamente, pelo que dá a ver de um projeto Podemos adiantar que entendemos o mito de forma ampla: ele 
institucional de memória no que entra a "cultura popular" e a perpassa por todas as dimensões do social e do ser humano. Ele está 
"arquitetura popular", em particular. Operando por meio de uma além da ideologia. Pulsa, dá vida, movimento dinâmico à sociedade 
oposição entre o "nativo" ou o "colonial" e o "adventício", os estilos - à morte também. Não há sociedade sem mito - portanto, história 
eruditos importados da arquitetura européia funcionam aí como sem ele. É através do mito que os objetos, os seres animais e 
contraste ao elemento "ibério-primitivo" e "popular-brasileiro". A instituições, tomam-se super-humanos, com vida própria, rompendo 
desqualificação do ecletismo é evidente. O empréstimo a Lúcio Costa toda lógica da "realidade". O estudo do mito não pode ser resumido 
é imediato: a decisão pelo modernismo não exclui o valor das a uma problemática das sociedades arcaicas mas, como um problema 
arquiteturas populares nas quais a pureza das formas, a economia antropsicosocial fundamental do mundo contemporâneo. 
na composição, a saúde plástica perfeita se impõem aos maneirismos Através do estudo do mito, podemos entender porque determinadas 
arrebitados e artificiosos, ao pedantismo inoperante da arquitetura sociedades escolheram um caminho e não outro. E mais: não há 
chamada erudita ideologia sem mito. A ideologia se toma uma força criadora ou 
Ao leitor desavisado, o livro de Gilberto Freyre não oferece um plano destruidora, a partir dos componentes míticos presentes nele. 
de questões que se reconheça facilmente. A mistura de métodos é Delimitar os "espaços" da ideologia do mito e da ideologia não é 
levada ao limite. A falta de escrúpulps do autor em fazer uso de sua contrapô-Ios antagonicamente mas, compreendê-los dialeticamente: 
imaginação ao tratar de objeto possivelmente ocioso, pode causar nas sociedades de classes um alimenta o outro, um oxigena o outro 
indignação; o próprio espaço conceitual da Ecologia a que ele recorre, e vice-versa. 
é de certo modo definido difusamente através das imagens .da 
acomodação e do conflito. A primeira leitura teríamos um conjunto As encruzilhadas do dragA0: inflaçAo, mito e cidadania (CL 0056) 
de implicações onde nada haveria para explicar, e o livro bem que Expositor(a): Evson Malaquias de Moraes Santos (UFPE) 
poderia estar inserido entre os despropósitos. Tomando como ponto Procuraremos demonstrar que a inflação não é resultado unicamente 
de partida as referências internas ao texto e ao programa estético de um "mal funcionamento da economia", mas de fatores psíquicos 
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e culturais. A persistência ou não da inflação é mais um problema 
da nossa relação para com ela· como nós a representamos - que das 
"leis" econômicas. 
Esta representação mitica ,da inflação, prejudica a possibilidade de 
soluções pois, não. conseguimos nos impor diante do "dragão" (seu 
simbolo) e, consequentemente, somos envolvidos por ela no 
cotidiano. E mais: a manutenção desta representação legitima um 
sjstema de poder: do Governo Central ,e dos tecnocratas, levando à 
passividade politica, pois onde existir um "dragão da maldade" terá 
que ter seu oponente; o Herói (as elites). Percebemos também o 
caráter ideológico das imagens expressas nas charges: o sacrificio 
foi uma tarefa dos grupos menos privilegiados, enquanto que, o papel 
de salvador coube as elites tecnocratas: 
A nossa pesquisa se deteve na construção das imagens dos mitos, 
inicialmente, do dragão e do herói. No decorrer da pesquisa 
encontramos' mais duas: o da morte e do sacrificio. 
Utilizamos comô fontes secundárias, o Jornal do Commércio de 
janeiro ajunho de 1994, ou seja, antes <Ia conversão da moeda para 
o Real. As charges. e aS legendas serviram como objeto analitico 
pois, a partir delas foi possivel perceber as expressões culturais de 
um contexto e de uma época Além de que pudemos interpretar os 
simbolos e imaginários que estão subjacentes. 
Nosso referencial teórico foi principalmente de Cornelius Castoriadis 
e Edgar Morin. Além deles, percorremos o Dicionário de Simbolo 
de Chevalier e as reflexões de Irlys Barreira sobre afotQgnlfia e as 
charges como objeto analitico. 

Análise compartiva sobre o papel da fronteira na formaçlo 
hist6rica dos EUA e do BrasU (CL 0057) 
Expositor(a): Henrique Manoel da Silva (UEM-PR) 
A fronteira desde o inicio do processo de colonizaçlo do continente 
Americano tem ocupado um importante espaço no imaginário 
europeu, como região abundante de riquezas e oportunidades para 
realizações pessoais e mesmo como zona de "escape", das tensões 
sociais das áreas saturadas. 
Esta atração decorreu, em grande medida, também, da possibilidade 
de constituição de uma nova sociedade e do exercicio da liberdade 
plena, fora dos controles governamentais. 
A força dessa atração exercida pel~ Fronteira, verdadeiramente ou 
não, passou a compor então, desde fmais do século XIX, objeto de 
interesse para intelectuais e estudiosos acadêmicos, que buscaram 
vinculações entre o sentido e significado da expansão da fronteira e 
a formação do Caráter Nacional. 
Embora nIo havendo um consenso geral açerca do efetivo significado 
e alcance dá fronteira, na constituição desse "Caráter Nacional", 
nem tão pouco, uma conceituação muito precisa sobre estes termos; 
este trabalho visa, através do tema "Fronteira" explorar de forma 
comparativa alguns aspectos da constituição desse caráter, nos 
Estados Unidos e no Brasil. 
Destarte, partindo da tese de Fredenck Jackson Tumer, no seu "The 
Significance of the Frontier in American History", contrapor à 
perspectiva de alguns autores brasileiros, que também se voltaram 
de alguma forma ao tema "Fronteira". 

inspirados pôr um ideal de comunidade cristã primitiva 
Esta sociedade que chegou a contar com mais de 400 pessoas, teve 
sua vida social e econÔmica organizada sob os moldes de apropriação 
coletiva das terras e de uma organização Autogestionária Mas sem 
dúvida, o aspecto mais relevante desta comunidade e que a fez 
singular, foi, o seu nivel de prosperidade material e de complexidade 
organizativa. . 
Por se tratar de uma experiência histórica, que se dissolveu logo no 
inicio dos anos 70, em função de fatores internos e externos ao grupo 
envolvido, um trabalho de reconstrução dessa história, teria que, 
sobre certos aspectos, valer-se dos vestigios de sua cultura material 
ainda existentes. 
Para tanto esta exposição privilegiada esta fonte documental, 
registrada através de fotografias etn Slides, a,esar que, no trabalho 
original sobre a comunidade, este autor utilizou-se do inter
cruzamento de fontes, escritas, orais e iconográficas. 

Represslo poli~ial e localizaçto do meretrfcio (SalvadQr - 19001 
1940) (CL 0059) 
Expositor(a): Nélia de Santana (UFBA) 
As intervenções e controle no "mundo dos prazeres" mobilizaram 
não só a ação repressiva do aparelho policial, ligado ao saneamento 
dos costumes, mas também à pressão de senhoras "honestas", elites 
letrada e a imprensa. É certo que o resulUÍdo da represslo nem sempre 
foi satisfatório. Ao acompanhar este processo de vigilAncia sobre o 
meretricio pode-se perceber quais oS problemas, medos, fantasias e 
resistência que envolviam aquela sociedade com o fenÔmeno 
prostitucional. 

"Modernismo reacionário''. ou modernidade ampliada? (CL 
0060) 
Expositor(a): Luiz Carlos Ribeiro Sant'Ana (UFRJ) 
Nossa pesquisa, com vista à dissertação de mestrado, refere-se à 
investigação acerca da idéia de "modernidade", tal como esta é 
enunciada na crÔnica poHtico-cultural, veiculada pela grande 
imprensa e segundo o debate parlamentar (Anais da Câmara dos 
Deputados Federiús). Isto no periodo abarcado entre os anos de 1985 
e 1992. Como estratégia de aproximação ao tema, decidimo-nos por 
três linhas básicas de leitura e pesquisa, sendo uma delas r:elativa ao 
tratamento teórico da noção de modernidade. É sob este eixo que se 
insere o ensaio Que trazemos para este encontro. Neste trabalho, 
desenvolvemos uma avaliação critica do emprego da expressão 
"modernismo reacionário", titulo de livro de autoria de Jeffi'ey Herf. 
Para tanto, recorremos principalmente a T. Veblen, cujos estudos 
apontam para a viabilidade histórica da combinação entre formas 
politicas "atrasadas" (o Estado dinástico alemão, no caso) e 
modernidade industrial, argumento base com o qual questionamos 
o pretenso "paradoxo da modernidade alemã", conforme o primeiro 
autor citado. Utilizando-nos ainda de obras de Amo Mayer, 
Habennas, Nelson Mello e Souza e outros, procuramos, por fim, 
estabelecer alguns pontos mfnimos para um uso mais rigoroso (ou 
no minimo menos confuso) do conceito em questão. 

A edificaçlo de uma "Nova Ordem": Igreja· e polftica 
Comunidade Palma: uma experiência autogestionária (CL 0058) nacionalizadora em Santa Catarina (CL 0061) 
Exposltor(a): Henrique Manoel da Silva (UEM-PR) Expositor(a): Rogério Luiz de Souza (UFSC) 
A história da Comunidade Leta da F87Plda Palma, localizada na Pretende-se gerar ao final desta pesquisa um trabalho que venha 
região oeste do Estado de São Paulo, aproximadamente 530 Km da contribuir para a clarificação do processo nacionalista em Santa 
capital, começou a ser inscrita no inicio dos anos 20, quando as Catarina a partir de seu aspecto politico-eclesial. 
primeiras levas de imigrantes vindos da Letônia, se instalaram nesta O escopo deste artigo não é fazer uma abordagem geral da atuação 
inóspita região do Estado. . da Igreja, nem focalizar suas preocupações no Ambito interno. Há 
Em funçlo das inúmeras dificuldades adaptativas e de sobrevivência, um interesse, a partir de uma análise histórica, que se estende do 
logo nos primeiros anos de permanência na nova terra, parte do ano de 1930 a 1945, em enfatizar a cooperação existente entre Igreja 
grupo original, iniciou a organizaçlo de uma sociedade comunitária e Estado em Santa Catarina, enquanto promotores de uma poUtica 
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de nacionalização. 
Quer se assinalar para a veiculação das representações discursivas 
elaboradas pela Igreja para a manutenção de uma nova ordem 
político-social. O que leva a crer que é possível, também, descortinar 
as tramas sociais Que forjaram uma determinada atitude ético-
normativa 
Assim, pretende-se mostrar que a Igreja como força social, aliada 
ao poder estatal, foi capaz de expressar as intenções nacionalistas 
ao realinhar as distorções sociais e ao edificar uma sociedade 
identificada com 'os paradigmas de brasilidade. 

Histórias de vida: identidade s6cio-cultural nas regiões coloniais 
italianas do Rio Grande do Sul (CL 0062) 
Expositot(a): Luiz Alberto de Souza Marques (FACaS) 
Construir o conhecimento histórico a partir do cotidiano sócio
cultural dos-alunos, de suas faIl\Ílias e do grupo comunitário, tem 
sido o enfoque principal desta proposta de trabalho, quando da 
introdução à História nas séries iniciais do ensino de 10 Grau. 
Tendo como referência a experiência acumulada através das relações 
familiares, onde as crianças ouvem e reproduzem histórias; relatando 
filtos passados, identificando pessoas e locais, pode a escola, partindo 
deste conhecimento, proporcionar aos alunos elementos básicos que 
possibilitem, na sua percepção, a reconstrução de um tempo vivido 
pelo seu grupo. 
Em se tratando de uma região colonial de imigré.1~ão mais recente 
onde os alunos constituem a 48 ou 58 geração dos primeiros 
imigrantes, as dificuldades por eles passadas e o esforço empregado 
na construção dos primeiros núcleos coloniais ainda se reproduzem 
fortemente na memória popular e na história oral. É este veio 
histórico que passa de geração à geração através da cultura 
homogênea do grupo, que fortalece a identidade social e cultural 
nas pequenas e médias comunidades de origem colonial. 
Ao realizarmos estas atividades, automaticamente, estamos inserindo 
os alunos nos primeiros passos do processo e do prazer de realizar 
não só a investigação, bem como a construção, a partir dos elementos 
coletados, de seu próprio texto histÓrico, (através de múltiplas 
linguagens) uma vez que as situações estudadas fizeram parte de 
seu próprio cotidiano histórico. 

o sonho de fazer de Florianópolis um centro de turismo (CL 
0063) 
Expositot(a): Sérgio Luiz Ferreira (UFSC) 
Os homens estão sempre sonhando o seu futuro. Walter Benjamin, 
em Paris.. Capital do Século XIX, diz que "os homens de uma 
sociedade não apenas vivem seu presente, mas também sonham com 
a época seguinte". É o que estamos presenciando em Florianópolis 
através destes documentos: os homens estão sonhando com um 
"estágio de civilização mais avançado", estão já lançando idéias de 
uma nova sociedade. Por isso, importa-nos neste trabalho não tanto 
o que o poder público, e mesmo o privado, está realizando em termos 
turísticos, mas o que os homens estão sonhando, projetando para a 
Ilha de Santa Catarina, a fim de explorar o banho de mar e suas 
potencialidades turísticas. 
Já na década de 1910, o poder público em Santa Catarina dava 
mostras de que gostaria de controlar e possibilitar a exploração das 
riquezas da Ilha de Santa Catarina para fins de turismo, em especial 
as praias de banho. O poder público "havia se dedicado a controlar 
outras águas, agora programa o controle da praia. 

buscando assim perceber sua diferenciação do que se dava no contexto 
nacional, para assim desmistificar a idéia de que na década de 30 
esses (trabalhadores) foram incapazes de qualquer movimento de 
resistência ao regime estabelecido. Pois se essa visão se estruturou 
na historiografia houve fatores que contribuíram para isso. Logo, é 
nas atividades promovidas pelo Estado e na influência exercida pela 
Igreja Católica que pretendemos perceber a manútenção do caráter 
de amorfismo dos trabalhadores, definido por José Joffily. 

o separatismo em Santa Catarina (CL 0065) 
Expositor(a): Luiz Felipe Falcão (UDESC) 
O Separatismo, tal como divulgado pelos meios de comunicação de 
massa, assumiu uma feição rharcadamente nazi-fascista em razão 
de sua identificação com um determinado movimento fortemente 
influenciado por este tipo de concepção. Todavia, os movimentos 
separatistas são numerosos, e em sua grande maiorÍa não assumem 
(ao menos abertamente) tais pontos de vista. Sua ampla difusão, em 
verdade, parece estar relacionada com sentimentos muito vivos em 
largas camadas da população no que diz respeüo às suas 
especificidadés culturais, ao potencial de desenvolvimento econômico 
da região (alargado pelo processo de implantação do MERCOSUL), 
à desconfiança quanto a capacidad~ do Estado Nacional Brasileiro 
superar seus problemas e deformações (corrupção, clientelismo), má 
utilização e distribuição dos recursos, etc. e a uma memória difusa 
de perseguição que remontam aos conflitos antigos (Revolução 
Farroupilha) e recentes (as Guerras Mundiais). No caso de Santa 
Catarina, estas características do Separatismo parecem também 
contribuir para compor uma identidade própria, uma vez que a 
diversidade cultural no estado é tão acentuada que até hoje é difícil 
estabelecer para ele um padrão cultural próprio, ou, em outros termos, 
uma identidade catarinense. 

Sociabilidade e distinções: uma experiência de relaçÕes de gênero 
na afirmaçllo da identidade social (CL 0066) 
Expositor(a): Marlene de Fáveri (UFSC) 
Nas décadas de trinta a cinqüenta, Itajaí (SC) vivenciou, no interior 
das elites, uma forma bastante singular de sociabilidade restritas, 
quando os solteiros inventaram um espaço próprio para diversões. 
Se, num primeiro momento, este espaço aproxima-se de uma esfera 
pública literária, num outro assume o caráter distintivo e portador 
de códigos de civilidade e condutas, claro referencial para a 
construção de uma identidade burguesa. Ao mesmo tempo em que 
se fecha e exclui o "outro", esse grupo de solteirões expõe-se a opinião 
pública e se dá publicidade na medida em que divulga seus atos. 
Assim, percebe-se moças e moças construindo-se uns em relação 
aos outros, preparando-se para exercerem papéis sociais distintos e 
o exercício de funções na esfera pública política. 
O ponto alto das sociabilidades se dá nos bailes de gala, quando as 
"misses" eleitas são apresentadas. Para serem escolhidas, entre 
outras, havia a exigência de conduta específica, ao mesmo tempo 
em que estas mulheres tomavam-se visíveis para um bom partido, 
polarizando contratos nupciais e construindo relações de poder entre 
as famílias. 
Portanto, é em tomo delas que este "clube de solteiros" se afirma e 
reafirma a cada ano, por ocasião da eleição de sua "miss". 

Persistência e declfnio do escravismo na indústria açucareira 
baiana, 1850-1889 (CL 0067) 
Expositor(a): B. J. Barickman (Universily of Arizona) 

Organizaçlo e resistência dos trabalhadores paraibanos (CL Já se consagrou na historiografia o modelo de uma transição gradual 
0064) e relativamente fácil do escravismo para o emprego da mão-de-obra 
Expositot(a): Waldeci Ferreira Chagas (UFPE) livre nas principais áreas açucare iras do Nordeste. Nessas áreas, o 
O nosso objetivo é compreender as formas de organização e 13 de maio, sem provocar maiores transtornos na produção de açúcar, 
resistência dos trabalhadores urbanos na Paraíba no período 30/45, teria apenas referendado um processo que já se achava bem adiantado 
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desde os anos 1870. Mas esse modelo historiográfico baseia-se 
sobretudo em estudos sobre Pernambuco e províncias adjacentes. 
Inexistem estudos aprofundados sobre as últimas décadas do 
escravismo nos distritos canavieiros da província da Bahia, que, 
no começo do séculp XIX, ocupava o primeiro lugar nas 
exportações de açúcar e que, ainda em 1872, contava com a 
terceira maior população escrava do Brasil. De fato, são 
pouquíssimos os autores que notam que, ao .contrário do que 
aconteceu em Pernambuco, na Bahia, o volume do açúcar 
exportado estagnou a partir da década de 1850 e que 1888 viu o 
colapso total das exportações desse gênero - um colapso do qual 
a indústria açucareira baiana não se recuperaria plenamente nas 
próximas décadas. Esta comunicação; produto de uma pesquisa 
em andamento, investiga. a produção de açúcar na Bahia entre 
1850 e 1888, dando atenção especial às mudanças demográficas 
na força de trabalho empregada nos. engenhos e fazendas de cana 
do Recôncavo. A comunicação tem.como fonte principal uma 
amostra de mais de-l 00 inventários post-mortem de senhores de 
engenho e lavradores de cana dos. principais distritos açucareiros 
do Recôncavo. A amostra, conjugada com censos e inventários 
da primeira metade do século XIX, permite acompanhar tanto a 
persistência como o declínio do escravismo nos engenhos baianos. 
Conta-se também com uma análise das contas anexas a esses 
inventários, com diversas fontes manuscritas e impressas e, para 
fins comparativos, com uma amostra de 114 inventários dos 
distritos fumageiros do Recôncavo. 

A cidade tutelada: militares na descolonizaçAo (CL 0068) 
Expositor(a): AcácioJosé Lopes Catarino (UFPB) 
A reflexão em torno da persistente presença dos militares no 
ordenamento político constitui um ponto fulcral nas propostas de 
entendimento acerca do caminho histórico percorrido pelas 
sociedades que não provieram da experiência liberal clássica Este 
trabalho busca retomar os eixos analíticos mais enriquece dores para 
o estudo destes estratos burocráticos. Nas três primeiras décadas do 
século XIX no Brasil. 
Deslocados nas representações acerca da construção do Estado 
Nacional, sua presença na constituição de redes institucionais e seu 
papel como canal de radicação da cultura material que se desenvolvia 
na Europa do iluminismo ainda não têm sido investigados de forma 
abrangente. Devido à sua relativa confiabilidade hierárquica, 
experiência administrativa e manipulação pragmática dos saberes 
racionalizadores, interpuseram-se enquanto importantes 
instrumentos de controle social direto e indireto nas cidades de maior 
porte. Se a internalização destas novas práticas somente se 
consolidaria no decorrer do século XIX, suas raízes podem ser 
rastreadas no último período da colonização em determinados órgãos 
burocráticos ligados à formulação técnica, execução das medidas e 
formação de quadros. 

Sindicalismo bancário: práticas culturais e açAo politica (1934: 
1964) (CL 0070) 
Expositor(a): Teresa Cristina da Silva (UFF) 
O presente trabalho reúne as conclusões preliminares da pesquisa 
para elaboração do projeto de dissertação do programa de Mestra do 
em História - UFF. . 
Numa tentativa de recuperar a trajetória do sindicalismo no Brasil a 
partir da tríade REPRESENTAÇÃO POLÍTICA - PRÁTICAS 
CULTURAIS - PRÁTICAS POLÍTICAS, através da perspectiva de 
análise do movimento sindical bancário no Rio de Janeiro durante o 
primeiro e o segundo governo Vargas, nosso objetivo é buscar uma 
nova dimensão das práticas cotidianas, da relação sindicalizadorasl 
sindicalistas. Nessa medida, nosSa intenção é discutir aqui como 
essas práticas culturais na Associação Atlética do Banco do Brasil e 
sua difusão através da revista "AABB" formam uma identidade do 
"ser bancário" e são responsáveis por determinadas aç&s políticas 
dos funcionários deste banco, na medida em que as relações de 
trabalho determinam o comportamento, as expe6tativas e até mesmo 
seus projetos. 

Poderes em:confronto: o rei e a doença (Portugal- Séculos XlVI 
XVI) (CL 0071) 
Expositor(a): Mál'ioJorge da Motta Bastos (UFF) 
A sociedade portuguesa, como de resto diversas outras regiões 
européias, foi assolada por freqüentes epidemias de peste ao longo 
dos séculos XIV ao XVI. -
Tendo por"base esta impressionante cronologia, minha pesquisa 
orienta-se para o estudo da interpretação das epidemias de peste 
emanada do poder central, em Portugual, nos limites cronológicos 
acima indicados, avaliando-se a produção de uma compreensão da 
doença que a define, circunscreve, explicita suas motivações, e 
requisita à realeza o poder e a funçao de intervenção social no sentido 
de sua superação. Tal "leitura" da doença, fundamentada no discurso 
médico e no religioso, e seus desdobramentos articulam-se, por fim, 
ao processo de fortalecimento do poder real em Portugual, seja pela 
definição e imposição de normas e posturas voltadas à superação 
dos freqüentes surtos epidêmicos, seja pela constituiçao de uma 
"doença metafórica" do reino, que reafirma a imagem do .rei como 
mantenedor da ordem e do equilíbrio do "corpo social". 

o processo poUtico-partidário na Paraiba (1945-1964) (CL 0072) 
Expositor(a): Monique Cittadino (UFPB) 
O presente trabalho pretende analisar o processo politico-partidário 
na Paraíba, no período compreendido entre a redemocratização de 
1945 e o golpe militar de 1964. Neste sentido, procurou-se descrever 
o contexto histórico em que se deu o processo de formaçlo dos novos 
partidos políticos na Paraíba, caracterizando os diferentes grupos 
econômicos e sociais que a eles se vincularam, bem como os processos 
eleitorais verificados no perfodo em estudo que foram tratados não 
só sob o aspecto dos resultados numéricos mas, sobretudo, em termos 

O outro estrangeiro: Von Martius e os indios do Brasil (CL 0069) da significação dos mesmos para a estrutura de poder local. 
Expositor(a): Edson Silva (UFPE) Ainda dentro da tentativa de definição da estrutura de poder local, 
O naturalista Von Martius que esteve no Brasil entre 1820-1825, analisou-se a disputa pelo domínio político no interior das legendas 
publicou nos anos posteriores uma extensa bibliografia, resultado partidárias e a disputa mais ampla estabelecida entre os grupos 
das suas viagens e pesquisas nas várias regiões pecorridas no país. oligárquicos e seus respectivos partidos pela hegemonia política do 
Em 1843, chegou a ganhar o concurso sobre um método para escrever estado. 
a História do Brasil, promovido pelo IGHB. Finalmente, foi explicitada a superação de uma política tipicamente 
Em vários de seus escritos, Von Martius descreveu e expressou suas coronelistica e a sua substituição por uma política populista usada 
opiniões sobre os índios do Brasil, a partir de teorias explicativas, pelas mesmas elites oligárquicas para a preservação e manutençi10 
em voga na época, que advogavam a superioridade da raça branca do seu poder. 
na história da humanidade. A produçAo artistica no Rio de Janeiro e a questio da identidade 
Essas teorias que encontrou em Varnhagem, o autor da "História do nacional (CL 0073) 
Brasil", um defensor extremado, explicitou-se nas formulações das Expositor(a): Cybele Vidal Neto Fernandes (UFRJ) 
politicas e ações indigenistas no século XIX. A vida da Missão Artística Francesa, em 1816, e a criação da 
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Academia Imperial de Belas Artes determinaram a implantação do 
ensino sistematizado, cujo modelo se impôs como único referencial 
aceitável para a arte do século XIX no Brasil. A Missão Artística 
introduzida no Brasil um novo estatuto para a arte, inaugurando aS 
belas artes e legitimando, com a proteção do Estado, a formação 
artística segundo os modernos preceitos da escola francesa. 
Se somente à Academia cabia formar o artista, também a ela cabia o 
controle de sua produção, a qual não deveria afastar-se das diretrizes 
neoclássicas, previstas desde a vigência do primeiro estatuto, 
elaborado por Debret em 1824, e perpetuadas ao longo do sécu.lo. 
No entanto, percebe-se que o ambiente da AIBA e a produção que 
dela frutificava, pelas mlos de seus mestres· e alunos, está em 
descompasso com o ambiente cuitural e social de então. Desse modo, 
a arte da talha que, desprestigiadà, parecia declinar na primeira 
metade do século XIX, renasce na arte de um grande mestre da 
Academia, que como outros, na arquitetura, escultura e pintura, 
deixam vários exemplos na cidade, de uma forma de arte de sabor 
setecentista, que na segunda metade ~o século identifica-se na 
encomenda não oficial. 
Assim sendo, propomos uma reflexão sobre as questões do ensino e 
da produção artística do período no ~io de Janeiro, avaliada,em sua 
relação com o contexto histórico-cultural e com a problemática da 
construção de uma identidade brasileira. 

Nacionalismo e reformas sociais no Brasil (1953-.964) (CL 0074) 
Expositor(a): Antônio Cícero Cassiano Sousa (FEUC/SEE) 
O tema deste trabalho é o movimento nacionalista no Brasil, no 
período de 1953 a 1964, tendo como objetivo analisar as organizações 
nacionalistas, os líderes e seu discurso voltado para sensibilizar as 
massas. Atenta-se para a complexa relação Estad%rganizações 
nacionalistas, observando, em particular, a perspectiva popular de 
apreensão do nacional. O autor retoma as formulações de Antonio 
Gramsci sobre o projeto nacional-popular e a teoria marxista sobre 
o imperialismo e a questão nacional. 
A construção simbólica será elemento importante na análise, elo 
unificador da visão de mundo subjacente ao discurso e elemento
chave na popularização do nacionalismo. Os nacionalistas recorrerão 
aos símbolos já consolidados na tradição republicana, como 
Tiradentes, e construirão outros que têm como inspiração marcos 
do processo de construção da nação, como a campanha "o petróleo 
é nosso" e a construção de Brasflia. 
A hipótese central apresentada é que a mobilização popular do 
período deu ao movimento nacionalista as características de luta 
antümperialista, cujo maior exemplo é a criação da Petrobrás, em 
1953. 

Interesses públicos e interesses privados: um retrato da 
burocracia no Brasil Colonial (CL 0075) 

ao processo de evolução progressiva das atividades industriais 
brasileiras. 
Partindo das primeiras noções do pensamento industrial brasileiro, 
pretendemos chegar às principais características desta 
industrialização e de como ela se identificou com a realidade 
econômica, política e social do Brasil em diversos momentos. 

A história do futebol no Brasil (CL 0077) 
Expositor(a): Eliazar João da Silva (UFOP) 
Um brasileiro, filho de ingleses, de nome Charles MiIler, introduziu 
em 1894, o futebol no Brasil; portanto, em 1994, esse esporte que 
exerce tanto fascínio nas pessoas de um modo geral (negros, brancos, 
ricos, pobres) completou 100 anos no Brasil, e, a população brasileira 
adotou o esporte como sendo uma de suas identidades principais. O 
presente trabalho pretende discutir alguns aspectos do nosso futebol 
desde sua introdução em 1894 até 1930, quando então, houve o 10 
Campeonato Mundial ae Futebol - Festa Maior desse esporte que 
reúne _países de todo o mundo - e que, mobiliza, pelo menos no 
Brasil, grande parte do povo. 
Vale destacar,que o "Esporte Bretão" praticado no Brasn no período 
proposto para discussão, era privilégio dos brancos e dos ricos, não 
podendo dessa forma, ser aberto aos negros e aos pobres. Diante 
desse quadro, quais as razões do futebol ser hoje uma das grandes 
paixões nacionais, e que, inclusive, apresenta a característica de ser 
praticado por também, -e, especialmente pelos menos favorecidos 
sócio-economic8f!1ente, e pelos negros, que fazem os melhores 
espetác~los que assistimos. 

Café, elites e expansio ferroviária na vida social e cultural de 
Rio Claro (1870-1901) (CL 0078) 
Expositor(a): Fábio Alexandre dos Santos (UNESP) 
A ferrovia chega a Rio Claro em 1876 quando a cultura cafeeirajá 
possuía'representatividade perante a economia da provincia, e tinha, 
também gerado uma estrutura social sedimentada que tudo fazia 
para a melhoria de vida na cidade. A vida social e cultural, a partir 
de 1864 já é caracterizada-rom "uma atividade muito intensa, em 
grande parte fomentada pelos imigrantes europeus" (HOGAN; 1986), 
devido a um Teatro inaugurado no mesmo ano, de propriedade 
particular. 
Assim este estudo engloba várias questões concernentes a História 
do Oeste Paulista, como a herança canavieira, a imigração, os 
problemas com transportes, as iniciativas dos fazendeiros e a 
expansão férrea que, simbolicamente transportou diferenças étnicas, 
os anseios e expectativas de ascensão social e econômica, influindo 
na urbanização, na economia, na cultura e na política; abrindo 
caminho para o escoamento da produção agrícola e para o 
povoamento de novas terras. 

Expositor(à): Miguel Arcanjo de Souza (UERJ) A idéia de direitos humanos em Cipriano Barata e Frei Caneca: 
Tratando da discussão sobre um sistemaadministraiivo, é comum questões de identidade afro-brasileira (CL 0079) -
observarmos a freqüente mistura dos interesses públicos com os Expositor(a): Renato Lopes Leite (UFPR) 
privados por parte dos funcionários da burocracia local e Há inúmeros problemas de identidade inter-étnica no período que 
metropolitana. abrange a Independência do Brasil. 
Neste sentido, tmtaremos assinalar alguns aspectos particulares dos Por um lado, há conflitos de identidade entre Portugueses Eutopeús 
representantes da administraçlo portuguesa no· Brasil durante ó e Portugueses Americanos, expressos pelo uso de palavras como 
século dezessete .. destacando a. relação; em alguns momentos Brasflioo;'Brasitiano ou Brasiliense. 
conflitantes, entre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro· e os De caráter étnico, mas com repercussões na esfera pólíÚca, fê 'ó 
burocratas da coroa portuguesa.. confronto com os afro-americanos. O clàssicamente citado "grài1de 

_' ;'.' medOt"· de um novO 'Haiti nM esconde o preconCeito de coi. O pooer 
A industriali~çlo bratileira. e sua identidade(CL 8076) do mundo:oo trabálhona:o-livre;ctíhuralmeí'lte-é$cráV8gis~ obstrui 
Expositor(a):,Migu(JIArc.anjode Souza (UFRJ) a parti()ipa~lo de'êscr'ftVOs, Iibekóse: atro-bl'aSileiros (mUTatc)s, 
É. nossaintenç40 traçarmos .em ,ljnhas gerais· um painel do caboclos, mamelucos,' óegros,pardos~ ett.) da esfera públicÍí.· . 
desenvolvimentoecon~mjCQ-soci". do ,Brasil· desde os tempos Este segundo p'ónto é ó objeto destaComunicaçlo.· PétaIh~':s~~â a 
coloniais até a época republicana, asSQÇiando este desenvolvimento imagem simbólica do -imaginári9~frº-mnçtiçJ,noj.ae frei canéue' 
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Cipriano Barata. Ou seja, procura-se responder a questão de como principalmente da República do Paraguai. 
os dois publicistas representaram a figura dos entes do mundo do A constituição das Repúblicas sul-americanas e a Independência 
trabalho numa sociedade que possuía uma cultura escravista. do Brasil; na primeira metade do século XIX, impulsionaram a 
A relevância deste problema não reside no mero fato de ainda não região platina e solucionar os conflitos de limites e de fronteiras 
se ter submetidotal pergunta à analítica pública dos conceitos. Mas legados pelas Coroas espanhola e portuguesa, na medida em que a 
por ser frei Caneca ainda hoje tido por racista. E, principalmente, ação política dos novos Estados dependia da configuração de um 
para se observar um dos aspectos mais significativos da idéia de território geográfico definido . 
. direitos humanos dos revolucionários de 1824. Como não se concebe Estado sem seu elemento externo fundamental 

Forma e conteúdo da idéia de República em Frei Caneca (CL. 
0080) 
Expositor(a): Renato Lopes Leite (UFPR) 
Qual seria a forma do conteúdo do conceito de república, na obra 
de frei Caneca? 
Esta pergunta pode soar estranha, pois pressupõe alguns axiomas 
teórico-epistemolõgicos. os quais serão expostos numa pesquisa 
ainda não concluída. 
Há, na obra de frei Caneca, mais de um significado em que a palavra 
e expressão da idéia de repúbliCa surgem. Assim, por "governo o 
mais livre possível" o padre· carmelita expressa o tom mais 
significativo da idéia de governo republicano. Ou seja, a idéIa mais 
expressiva do conceito de república parece representar 'a imagem 
de contraponto ao regime absolutista, então efervescente na Corte 
do Rio de Janeiro. Mas há outras expressões da palavra república: 
ao lado de "systema democrático" convive a noção de autonomia 
das unidades federalistas. Frei Caneca também defende a idéia de 
república ante os ataques generalizados dos IibeHistes. Ele critica o 
mundo literário da época por este considerar os estabelecimentos 
republicanos êontrários à civilização, procurando· mostrar a 
historicidade do republicanismo nas duas Américas. Enfim, para 
frei Caneca, o espirito republicano "têm aparecido" após o 18 
brumário brasileiro, em 12 de novembro de 1823. 
Propõe-se observar todos estes detalhes da idéia de república em 
frei Caneca. 

Os sanitaristas e a institucionalizaçlo da saúde pública no Brasil 
- 1930nO (CL 0081) 
Expositor(a): Anna Beatriz de Sá Almeida (Casa de Oswaldo Cruz! 
FIOCRUZ) 
Nosso objetivo nesta comunicação é divulgar o trabalho que estamos 
desenvolvendo no Departamento de Pesquisa da Casa de Oswaldo 
Cruz/Fiocruz através do Projeto Memória da Saúde Pública no 
Brasil. 
Recorrendo ao método de História Oral, estamos privilegiando atores 
que se destacaram na formulação e implementação de políticas de 
saúde pública no Brasil, a partir da década de 1930. Este método 
põe em relevo as percepções, valores e as representações que os 
atores sociais elaboram a respeito de si mesmos e do mundo em que 
vivem. 
Nesse sentido, o registro amplo e sistemático das experiências e da 
trajetória profissional desta geração de sanitaristas, tem nos 
possibilitado analisar as concepções que fundamentaram as 
propostas deste grupo e acompanhar o processo de 
institucionalização da saúde pública no Brasil. 

- o território, pois é este que delimita e demarca a extensão do 
domínio político da autoridade soberana -, a região se expôs à 
violência como "meio e objetivo final" da submissão compulsória 
do outro a uma vontade, na definição de Clausewitz sobre a guerra, 
constituindo obstáculos para uO! ajustamento internacional, cujos 
interesses próprios a cada Estado deveriam ser resguardados em 
observância aos interesses comuns a todos. 
A Cruzada de Civilização é, por conseguinte, um proce~so histórico 
que revela a evolução dos ·vínculos entre o Estado e o território ou a 
natureza. do direito do Estado sobre o território. Assim, • propomo
nos interpretar os fatos históricos ocorridos na rêgião à luz do Direito 
Internacional Pwblico, uma vez que, sendo o D.I.P. o ins'trumento 
conceitual que regulamenta a atividade política, nosso trabalho 
estará oferecendo ainda à historiografia do Prata uma contribuição 
para elucidar o objeto de discórdia próprio à região, para eliminar 
os obstáculos que dificultam a compreensão da História sul
americana e de ultrapassar a História narrativa e factual, revestida 
por análises parciais .. 
Simultaneamente, estaremos desvendando a fonte jurídica na 
qual se inspirou a diplomacia brasileira, tanto na solução dos 
conflitos políticos de limites e de fronteiras na região platina 
com o impasse criado pelos Tratados de Madridde 1750 e de 
Santo Ildefonso de 1777, quanto na tentativa de legitimar sua 
atuação na guerra civil do Uruguai através da Missão Saraiva, 
do Protocolo de "Puntas deI Rosario", do U1timatum., do Pacto 
de Santa Lúcia, das represálias empreendidas pelo vice-almirante 
Tamandaré, da Missão Paranhos e da Convenção de 20 de 
fevereiro de 1865 para a pacificação das guerras civil e do 
Império, no Estado Oriental. 

A expanslo maçônica no contexto da transiçlo da Monarquia 
para República (1870-1910) (CL 0083) 
Expositor(a): Alexandre Mansur Barata (UFJF) 
Nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, 
reavivaram-se, o seio da sociedade brasileira, os debates que 
procuravam estruturar uma nova identidade nacional. Buscava-se 
a civilização e o progresso, encarnados na defesa da liberdade de 
consciência, na abolição do trabalho escravo e na República. 
Consequentemente, esta busca se dava pela negação de todos os 
elementos ligados ao "atraso", ou seja, à Monarquia, ao português, 
ao colonial, ao clerical. 
Privilegiando a análise de alguns jornais do perfodo (Boletins do 
Grande Oriente do Brasil, A Família, a Família Maçônica, o Mundo 
Maçônico), procuramos apreender e resgatar a atuação dos maçons 
brasileiros. Assim, destacamos o grau de vinculação deste 
movimento que se propunha a renovar a face do pais com as idéias 
liberais, bem como compreender a tática utilizada pelos maçons 

A cruzada da civilizaçlo na Bacia do Rio da Prata (1863-1865) para que seu ideário tivesse penetração junto aos grandes debates 
(CL 0082) que sacudiram o perfodo. 
Expositor(a): Maria Luisa Nabinger de Almeida (UFMA) Marcada por uma estrutura organizacional peculiar, a Maçonaria 
O objetivo de nosso trabalho é estudar a conduta da diplomacia brasileira se mostrou bastante ativa entre 1870 e 1910. Aglutinando 
brasileira na Bacia do Rio da Prata e. em particular. na República setores expressivos da elite, tanto imperial quanto republicana, a 
Oriental do Uruguai. por entendermos que o principal objeto de "sociabilidade" proporcionada pelas lojas maçônicas acabou por 
discórdia na região - a indefmição dos limites e das fronteiras -. transformá-Ias em importantes centros de divulgação e discussão 
promoveu não só a atuação do Império naquele Estado durante a do ideário liberal. a despeito dos cuidados que devem ser guardados 
guerra civil. 1863-1865. como ainda teria suscitado reações de ~ma identificaçlo simplista. 
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Contra-Reforma e ciência moderna (CL 0084) 
Expositor(a): Beatriz Helena Domingues Bitarello (UFJF) 
É certa fonna paradoxal a atribuição da marginalidade dos países 
ibéricos em relação à Revolução científica do século XVII ao fato 
da contra-refonna ter sido bem sucedida lá. Pois o mesmo ocorreu 
na Itália e o resultado foi diferente. 
Aqui, além de tentar explicar as especificidades do movimento 
contrarefonnista nos países ibéricos, eu discuto o papel da síntese 
tomista (base da doutrina tendentina) enquanto uma pré-condição 
para a emergência de uma visão de mundo baseada na filosofia 
natural (posterionnente ampliada pela ciência moderna). Pois, ainda 
que tenha sido comum afinnar que a Revolução Científica e a ciência 
moderna emergiram como a contraposição histórica do tomissio, o 
que a investigação mais apurada vept demonstrando é que, foi com 
a cristianização de Aristóteles por Tomás de Aquino que se abriu a 
possibilidade de se eláborar as leis que regem o mundo natural. E 
mais: qúe as doses de aristotelismo contidos no pensamento de 
Galileu e dá própria ciência moderna são muito maiores do que se 
supunha. 
É tomando as relações entre aristotelismo e a ciência moderna de 
uma fonna não unilateral que eu tento procurar a história das 
sintonias e dessintonias dos ibéricos'neotomistas dos séculos XVI e 
XVII com a nova ciência que se anunciaria. E a fonna'escolhida foi 
detectar como as idéias de Corpenico, e posterionnente de Galileu 
foram assimiladas por eles. Nesta história, o intercâmbio entre a 
história da ciência, da religião e da cultura me pareceu a melhor 
opção. 

As malhas do poder: Juiz de Fora no século XIX (CL 0085) 
Expositor(a): Patrícia Falco Genovez (UFF) 
O projeto encontra-se sobre a cidade de Juiz de Fora, antiga Santo 
Antônio do PaÍ'aibuna e seu envolvimento no plano de unificação 
traçado pelo Império a partir do Segundo Reinado. O período 
trabalhado inicia-se em 1853, primeira Câmara de Vereadores, até 
1889 com a Proclamação da República. Nosso recorte espacial será 
definido de acordo com os participantes do plano de unificação: a 
cidade de Santo Antônio do Paraibuna mas contemplando em alguns 
momentos os distritos circunvizinhos. Nossa perspectiva teórica é 
a de que o poder em suas várias faces: institucional, familiar, social, 
econôínico e educacional aparece de fonna unificada em sua face 
cerimonial. Nesse sentido, as viagens de D. Pedro 11 à Juiz de Fora 
aparecem como uma metáfora unindo os vários discursos de poder. 

não se encontravam consolidados. Entretanto, em momentos 
importantes da história recente do país, quando os trabalhadores 
pareciam estar se apropriando da estrutura sindical e capacitando
a à mobilização de setores das camadas assalariadas, o Estado agiu 
de fonna autoritária, rompendo com a possibilidade de superação 
do modelo sindical montado na década de 30. Tal como se manifesta 
no Brasil, a estrutura sindical tem provocado, "lesmo após a 
emergência do Novo Sindicalismo, efeitos nem sempre favoráveis 
à consolidação da democracia no país, pois possuí mecanismos que 
provocam a acomodação precoce entre os dirigentes sindicais, que 
tendem pennanentemente a ser absorvidos pela burocracia dos 
sindicatos oficiais, o que acaba arrefecendo seu potencial combativo. 

Campesinato e diferenciaçlo (CL "087) 
Expositor(a): Lourival Santana Santos (UFSE) 
O presente estudo, sob o título "CAMPESINATO E 
DIFERENCIAÇÃO", sintetiza a nossa pre9cupação em 
compreender as relaçõês não-capitalistas que ora se apresentam no 
município. de Capela-SE, principalmente no que-se refere ao 
campesinato. No município de Capela, à distribuição da terra 
caracteriza-se pela concentração fundiária, pois,apesar de 85,3% 
dos estabelecimentos serem camponeses, isto é, variando de O a 
menos de 20 hectares., ocupam apenas 11,9".4. do total da área. 
Porém, observa-se que no processo de evolução da propriedade da 
terra no município, as unidades de produção camponesa existiram 
e continuam a existir, ainda. que subordinadas ao regime de 
"plantation". Ao !lível da produção, predominam nas Unidades de 
Produção Camponesa os cultivos da mandioca, do feijão e do milho, 
constituindo-se em elementos básicos para reprodução camponesa. 
Essas unidades possuem um grau de modernização muito baixo, 
predominando o trabalho manual com técnicas rudimentares. Apesar 
da concentração fundiária, o campesinato de Capela resiste a 
expropriação e para isto utiliza várias estratégias objetivando a sua 
reprodução, isto é: os camponeses do grupo A atrav~s do trabalho 
alugado total, os do grupo B com o trabalho alugado parcial e os do 
grupo C com o trabalho basicamente familiar. O trabalho alugado 
não descaracteriza o campesinato, pelo contrário é uma estratégia 
de sua reprodução. Além disso os camponeses possuem a posse da 
terra, mesmo que seja terra de morada. Morar no que é seu significa 
a negação da sujeição. Estão subordinados ao capital, à grande 
lavoura, mas não sujeitos a ela. 

o FASC e a poUtica cultural do Estado autoritário (CL 0088) 
Corporativismo, identidade operária e democracia no Brasil Expositor(a): Antônio Fernando de Araújo Sá (UFSE) 
(CL 0086) Esta comunicação apresenta resultados preliminares do projeto de 
Expositor( a): Valéria Marques Lobo (UFMG) organização do Arquivo do Centro de Cultura e Arte da Universidade 
Arranjos corporativos têm sido progressivamente adotados nas Federal de Sergipe. Ao gesto fundador, que resulta no arquivo, 
poliarquias européias, fundamentalmente naquelas onde o corresponde à idéia de criação de elementos organizadores da própria 
movimento sindical encontra-se forte e centralizado, inviabilizando memória cultural sergipana contemporânea. Um dos principais 
a livre contratação e a regulação de preços e salários por via eventos que marcaram a intervenção da Universidade no cenário 
unicamente do mercado. Nestas poliarquias, o corporativismo cultural regional foi a realização do Festival de Arte de São 
emerge como resultado de negociações travadas entre Estado, Cristovão, criado, em 1972, no contexto das comemorações do 
Capital e Trabalho, após o processamento de cálculos realizados no Sesquicentenário da Independência. Sua importância se deve ao 
interior de cada um destes atores. Desta fonna, o neocorporativismo fato de se manter em atividade ininterruptamente desde sua criação, 
aparece como mecanismo de "colaboração de classe" e produz, apesar da crise a que está imerso nos dias 'atuais. Seu estudo 
supostamente, resultados de soma positiva. proporciona, aos leitores, uma reflexão sobre as relações 
No Brasil, a adoção da estrutura sindical corporativa resultou de universidade/sociedade, principalmente no que se refere à extensão 
um procedimento do Estado para controle sobre os trabalhadores cultural universitária. Por outro lado, inspirado no Festival de 
no período de substituição do modelo agro-exportador pela Inverno de Ouro Preto, o FASC se insere no contexto mais amplo e 
industrialização nacional. Neste sentido, o Estado antecipou-se à extremamente rico da história e cultura brasileiras, o da virada dos 
fonnação de laços de solidariedade horizontal e à constituição 'da anos 60 para os anos 70, quando se defrontavam visões diversas e 
identidade coletiva dos trabalhadores, criando sindicatos e contraditórias sobre a questão cultural: de um lado, temos a 
atribuindo-lhes funções que extrapolam as atividades reivindicativas. resistência cultural à ditadura militar em seus vários segmentos -
Tudo isto num período em que os partidos politicosnacionais ainda hippies, tropicalistas, remanescentes do cepecismo e do Cinema 
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Novo, etc. - e, de outro, encontramos uma política de racionalização de História que subjaz o conteúdo programático a ser trabalhado? ; 
do Estado autoritário brasileiro, no que se refere à esfera cultural, Que materiais de ensino-aprendizagem tem sido utilizado, incluindo 
em continuidade a uma repressão político-cultural intensa. o próprio livro didático? ; Qual o tratamento dado pelas editoras à 

Arquivo do Cultart: documentos para um painel do movimento 
artistico do Nordeste (CL 0089) 
Exposilor(a): Terezinhá Alves de Oliva (UFSE) 
A atuação cultural da Universidade Federal de Sergipe (UFS) faz 
vinte e três anos. Seu marco' foi a participação da recém criada 
Universidade nas comemorações do Sesquicentenário da 
Independência do Brasil (1972), com a criação do Festival de Arte 
de São Cristóvão (FASC). A realização do evento nos anos seguintes 
fez com que a UFS fundasse o Centro-dç Cultura e Arte (CULTART), 
em 1974. Além do FASC que acontecel,l interruptamente até 1993, 
o CULTART criou promoções de caráter nacional, regional e local, 
que configuram a atuação' culturál da UFS. A documentação que 
fala ~esta trajetória permite traçar os caminhos de afirmação e 
reconhecimento' da UFS interna e externamente (em Sergipe e fora 
dele). Os reajustes necessáriós à continuidade do FASC tornaram
no um fórum de cáiáter progressivamente regional. 
A correspondência, o material de divulgação dos grupos, os coQtratos 
celebrados, os catálogos e programas, as notícias sobre a rep'crcussão 
das apresentações, entre muitos outros, são documentos que 
permitem um painel do movimento artístico do Nordeste a partir 
de 1972, em áreas tão diversas como cinema, fotografia, canto, 
música, artes plásticas, dança, além de literatura e folclore. . 
A organização deste acervo vem sendo feita por professores e alunos 
do Departamento de História da UFS que vê o trabalho no seu aspecto 
arquivístico e na oportunidade de conhecer a documentação com 
vistas às possibilidades da pesquisa em História. 

o negro na historiografia didática: imagens, identidade e 
representações (CLOO90) 
Expos;tor(a): José Ricardo Oriá Fernandes (Câmara dos 
Depu~dos) 

Com a proximidade do tricentenário da morte de Zumbi dos 
Palmares (20.11.1695), data em que se comemora o "Dia Nacional 
da Consciência Negra", toma-se oportuna uma reflexão acerca da 
imagem do negro, sua história e sua cultura, na produção editorial 
do país, verificando-se até que ponto a literatura didática tem 
incorporado novos temas e novos objetos da recente produção 
historiográfica brasileira acerca da quesião do negro (processos de 
dominação/resistência, cultura material, cotidiano, 'imaginário, 
identidades e representàções sociais). Com esse objetivo, é que 
pensamos a presente comunicação que pretende mostrar a imagem 
do negro veiculada pela historiografia didática, bem como o 
conteúdo ideológico subjacente aos textos e ilustrações nos livros 
destinados ao ensino fundamental. A escolha do material de pesquisa 
- livros didáticos para o ensino fundamental - deve-se ao fato de 
que, no espaço da sala de aula, ainda é o material de ensino
aprendizagem mais utilizado, face à caracterizada carência de 
recursos didáticos de nossas escolas. 

Um lugar na escola para a História local (CL 0091) 

produção regional/local?; Como a historiografia didática tem 
trabalhado a História Local? Além desses questionamentos que serão 
problematizados no decorrer da comunicação, o autor pretende 
mostrar a importância do ensino/pesquisa da História Local na escola 
de 10 e 20 Graus, enquanto possibilitador da construção.da identidade 
do aluno CQmo ser histórico e cidadão. 

Projeto Quilombo: estudo de caso Cacimbinha e Boa Esperança 
(CL0092) 
Expos;tor(a): Leonor de Araújo Santanna (UFSE) 
O Projeto a ser exposto resgata o período'histórico de deslocamento 
de populações negras entre o Norte do Estado do Rio de Janeiro e o 
Sul do Espírito Santo (especificamente o município de Presidente 
Kennedy) compreendendo.os anos de 1880 a 1930. 
As comunidades escolhidas para estudo se justificam por 
características como: 
- Isolamento da comunidade municipal conservando características 
étnicas; 
- Casamentos inter familiares; 
- Propriedade legal da terra; 
- Transição da produção camponesa para o trabalho livre assalariado; 
- Perda significativa das tradições orais e culturais populares; 
- Extrema pobreza e descaso das autoridades governamentais em 
relação a tais. 

A Escola Uvre de Sociologia e Politica de Sio Paulo e o projeto 
polftico do grande empresariado paulista (1933-1945) (CL 0093) 
Expositor(a); Coraly Gará Caetano (UFU-MG) 
Nesta comunicação pretendo apresentar parte dos resultados obtidos 
na investigação acerca das relações entre a institucionalização das 
Ciências Sociais no Brasil e o projeto político dos' grandes 
empresários paulistas para a sociedade. 
Busco demonstrar como a criaçã04a ELSP consistiu uma estratégia 
política articulada pelos grandes empresários paulistas para 
credenciar suas propostas e seus representantes na Constituinte de 
1934 como também para disseminar este projeto no social. 
Busco também reconstituir o significado politico das primeiras 
"pesquisas sociais" visando determinar e conhecer as condições de 
vida dos trabalhadores urbanos e rurais. 
Procuro ainda através da ELSP recuperar a aproximação dos 
intelectuais vinculados ao grande empresariado paulista com os que 
se postavam junto ao governo Vargas, com vistas a criar consenso e 
ambiente favorável à instituição de novas práticas políticas, cujo 
eixo principal foi a tentativa de aperfeiçoar a racionalização da 
sociedade. A ELSP além de colaborar para a disseminação do projeto 
do grande empresariado paulista, formaria novos quadros políticos 
para a administração pública e privada, legitimando o discurso 
competente como meio de desqualificar a experiência dos 
trabalhadores, como a instituição de novas práticas sociais 
necessárias a expansão do merca<lo de consumo. 

Expositor(a): José Ricardo Oriá Fernandes (Câmara dos A disputa pelo controle do mercado de trabalho em Sio Paulo 
Deputados) no per(odo 1910-1945 (CL 0094) 
A presente comunicação constitui um relato de experiência na Expositor(a): Coraly Gará Caetano (UFU-MG) 
elaboração de livros didáticos para a primeira etapa do ensino Nesta comunicação pretendo expor parte do trabalho que realizei 
fundamental, de nossa autoria e que tematizam a História Local para a dissertação do doutorado em História Social do Trabalho. 
("Construindo o Ceará" e "Fortaleza: a Criança e a Cidade"). Na Neste trabalho recuperei as várias estratégias de controle social 
elaboração desses livros, partiu-se de alguns questionários implementadas pelo grande empresariado paulista no período 1910-
norteadores, tais como: Qual tem sido o "lugar" da História Local 1945. Busco demonstrar como as estratégias de controle social foram 
no contexto curricular do ensino de 10 e 20 Graus?; Com que objetivos gestadas na disputa pelo controle do mercado de trabalho entre 
tem sido trabalhada a História Local na escola?; Qual a concepção empresários e trabalhadores. Identifico como foi sendo constituído 
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pelos grandes empresários uma politica de conciliação de classes, tecnificação da agricultura que aproxima indústria e -campo, 
capaz não só de romper a solidariedade entre trabalhadores, como provocando uma politica de concentração da propriedade com o 
de plasmar um determinado padrão cultural que viesse do encontro financiamento da produção e implementos, acessíveis ao. grande 
dos interesses dos grandes empresários. proprietário, excluindo um grande número de pequenos, 
A partir da análise das obras de Roberto Simonsen e fontes ligadas arrendatários e meeiros do trabalho com a terra de subsistência. 
pelo movimento operário em São Paulo reconstruo a dinâmica da Nesta, mais que um local de trabalho, desenvolve-se o "ethos" 
construção do projeto politico dos grandes empresários paulistas. camponês, onde a religião destaca-se como fator agregado do 
Em um primeiro momento, analiso o significado da emergência de cotidiano. Diante dessa tecolonização tecnificada, a memória e o 
uma politica salarial na visão dos empresários capaz de desarticular imaginário religioso são configurações recorrentes pelas práticas e 
as organizações operárias e ainda qual foi o significado das reformas representações das lideranças e militantes que se entrecruzam em 
urbanas realizadas no perfodo. Em um segundo momento, procuro estratégias e discursos para dar plausibilidade ao(s) movimento de 
resgatas como o projeto politico do grande empresariado paulista, intervénção política. 
foi sendo assimilado pelo_governo de Washington Luis e abastado 
em sua ampliação em níve' nacional, particularmente entre 1930 e 
1931 pelo golpç encetado pelos Varguistas. 

História social da nOl"malista baiana (CLOO95) 
Expositor(a): Márcia Maria da Silva Barreiros (UEFS-BA) 
f:m meio ao desenvolvimento de uma cultura urbana em Salvador 
e as transformações das relações familiares tradicionais, 
encontramos, a partir das primeiras décadas republicar1as, jovens 
moças que encaminhadas para uma instrução formal, segueltl o 
curso de preparação para o magistério: são as normalistas. Este 
tipo feminino - engendrado em um contexto onde as mulheres têm 
cada vez mais acesso à participação na esfera pública - representa 
uma outra mulher, que assumindo novas funções; seja no espaço da 
casa ou da rua, cria sociabilidades distintas às ~a mulher 
enclausurada,representada na figura da sinhazinha dos tempos 
coloniais. Interessa-nos traçar as experiências vividas pelas 
normalistas e perceber o sentido de suas vidas para a sociedade da 
época. 

A cidade do Salvador em um contexto de modernizaçio urbana 
(CLOO96) 
Expositor(a): Rim/do Cesar Nascimento Leite (UFBA) 
A modernização urbana foi um dos fatos mais significativos que 
caracterizaram a vida nas capitais brasileiras nas primeiras décadas 
deste século. Completamente integrada ao fenômeno, Salvador 
passou por impulsos sucessivos de melhoramentos e reformas, 
especialmente entre 1906 e 1924. Foi, entretanto, no governo de 
José Joaquim Seabra (1912-1916) à frente do Estado que se 
promoveram as maiores transformações na paisagem urbana da 
cidade. Interpretada sob vários aspectos como uma ocorrência que 
supera a dimensão meramente fisico-material e ao mesmo tempo 
justificada segundo objetivos higienizadores, modernizadores 
(introdução de melhorias e novas tecnologias) e civilizadoras, a 
urbanização produziu impactos indefectíveis no modo de vida das 
pessoas, produzindo diversos efeitos na ordem social e "cultural". 
Pretende-se, assim, discutir a questão da especificidade da 
experiência de modernização urbana de Salvador no início do século, 
comparando-a com os casos de outras cidades brasileiras, a partir 
da observação dos seguintes aspectos: 1) a compreensão do fenômeno 
pelos que o vivenciaram; 2) as alterações ocorridas na maneira das 
pessoas se relacionarem com a cidade; 3) as repercussões sociais 
que ocasionou. 

A aula de História na visio dos alunos (CL 0098) 
Expositor(a): Eduardo A. P. Loureiro Júnior (UFCE) 
Durante o biênio 93/94, fui professor de uma das mai~ escolas 
particulares de Fortaleza. No começo de cádaan~ realizei sondagens 
com meus alunos no sentido de perceber o que eles pensavlJlll sobre 
as Aulas de História. O objetivo era, simplesmente.- conhecer os 
jovens com os quais eu trabalharia, facilitando assim o meu 
relacionamento com eles. Contudo, meus alunos me surpreenderam. 
Fizeram um apanhado geral das aulas ae História que tiveram nos 
últimos anos e esboçaram ~uas aulas ideais de História. A análise 
dessas sondagens revelou como os estudantes assimilam a História 
ensinada e a história' vivida por eles. próprios e pelos professores 
em sala de aula 

Os "Tipos de Professores" segundo os alunos (CL 0099) 
Expos;tor(a): Eduardo A. P. Loureiro Júnior (UFCE) 
A tipologia dos alunos (feita por eles próprios ou pelos professores) 
possui dois tipos clássicos: o CDF e o bagunceiro. Mas quais seriam 
os tipos de professores? Foi esse desafio que enfrentaram meus 
alunos de História da 88 série: descrever os tipos de professores que 
já tiveram. Os alunos, alguns com constrangimento, a maioria com 
excitação, deixaram para análise uma lista de dezenas de tipos. 
Entre eles: o preguiçoso, o sonolento, o imoral, o palhaço, o bom, o 
professor-pardal, o mauricinho, o conselheiro, o perfeccionista, o 
tarado, o psicólogo, o certinho ... A lista é enorme, e pode funcionar 
como um espelho onde o professor pode se mirar. Os alunos 
mostraram-se extremamente atentos às manifestações verbais e 
corporais dos professores. A análise das classificações pode ajudar 
na compreensão do que é o professor e de como ele atua. 

A política indigenista no Rio Grande do Norte provincial (CL 
0100) 
Expositor(a): Marlene da Silva Mariz (UFRN) 
Essa comunicação apresenta algumas reflexões iniciais de uma 
investigação mais ampla, em fase de realização, sobre a Política 
Indigenista no Rio Grande do Norte Provincial (1820-1854), com 
o objetivo de conhecer e analisar as relações interétnicas neste Estado 
no decorrer do período mencionado, tomando foco central· de 
investigação a política indigenista. 
Com a análise centrada no século XIX, os marcos delimitativos 
correspondem, por um lado, a autonomia da antiga capitania em 
1820 com a separação de Pernambuco, e por outro coma lei da 
terra e a demarcação das terras indígenas em 1854. O corte 

Imaginário e reforma agrária: religiosidade camponesa no Oeste cronológico destaca um período de grandesignifteação na história 
do Paraná (CL 0097) das relações entre índios e brancos, uma vez que configura o 
Expositor(a): José Carlos dos Santos (UFSC) momento da construção do Estado Nacional e a quebra dos laços de 
O surgimento de movimentos por reivindicações de terra no Oeste dependência com relação à Metrópole: Corresponde também a fase 
do Paraná, justifica-se no modelo de colonização do Estado. De um da elaboração de uma legitima politica indigenista. A restrição da 
lado a inexistência de uma política clara de ocupação do solo, análise aos limites da Província do RN, não significa a exclusão do 
favoreceu os mais variados tipos de conflitos entre grileiros, contexto mais amplo das articulações das decisões da poUtica 
posseiros, proprietários e agregados. De outro o processo de indigenista. O objetivo é privilegiar a instância das articulações 
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locais e regionais e dessa forma descobrir as especificidades e incorporados ao repertório temâtico das Universidades como: 
contradições que nortearam a politica indigenista no Rio Grande marginalizados, excluídos e/ou desclassificados, o que na análise 
do Norte Provincial, de inúmeros historiadores, seria um elemento que pertence e não 

A vida após a vida: duas trajetórias de (re)construçAo da 
identidade a partir da tuberculose (CL 0101) 
Expositor(a): Ângela de Araújo Pôrto (Casa Oswaldo Cruz/ 
FIOCRUZ) 
O trabalho consiste em examinar como os acometidos pela 
tuberculose se viam, levando-se em consideração' a imagem que 
faziam de si antes da descoberta da doença; a imagem de si 
construfda a partir da condiçAo de doentes, e, finalmente, a imagem 
de si que se consolida a partir do olhar do outro. Recolher a 
experiência individual da doença significa reconstruir os caminhos 
por que passa o individuo ao se saber tubCrculoso. Mais do que a 
representação coletiva da doença, é esta experiência o que nos 
interessa, porque é através dela que acreditamos poder detectar uma 
forma, original de sua representação: a do próprio doente. A escolha 
desses dois poetas reflete também nossa preocupação em rediscutir 
algumas análises clâssicas da tuberculose conto fenômeno social, 
que caracterizam os artistas enquanto modelos de um padrão 
romantizado de experiência da doença, discutindo esse padrão, nóss.a 
tarefa consiste em mostrar até que ponto a atividade artistica - nos 
casos em questão, a criação poética - pode servir corno projeto pessoal 
através do qual os artistas tuberculosos reconstr6em os fundamentos 
de sua identidade rompendo o circulo do padrão romântico de 
experiência da doença. 

A composiçAo social da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos de Mariana: 1747-1888 (CL 0102) 
Expositor(a): Alisson Eugênio (UFOP) 
A crise da mineração na capitania mineira se faz sentir, visivelmente, 
na década de IOdo setecentos. Assim, Mariana não fugiu à regra e 
uma de suas irmandades, a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 
reagiu de diversas formas à tal crise. Por exemplo, passou a organizar 
festas conjuntas com as irmandades de São Benedito e Santa 
Efigênia; ou mesmo adiava e até cancelava suas festas, pois os parcos 
recursos eram canalizados para obras de manutenção de sua igreja. 
Com isso, ao longo do século XIX, devido a crise que se abateu na 
economia mineradora, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosârio 
dos Pretos de Mariana aceitou um número crescente de livres. 
Portanto, a intenção dessa pesquisa é discutir e assinalar as 
implicações do citado fenômeno e em que circunstâncias ele foi 
possfvel. 

Discursos normativos sobre o trabalhador livre em Goiás século 
XIX. Uma Questio de Identidade? (CL 0103) 
Expositor(a): Cristina de Cássia Pereira Moraes (Universidade 
Estadual de Anápolis-GO) 
O emaranhado caminho do discurso e da norma da elite goiana 
atesta a preocupação com o homem pobre, vadio ou vagabundo, 
enquanto força de trabalho. A vigilância constante sobre esse 
trabalhador, que resiste ou não à sua utilidade, em Goiás, foi 
determinada pelas estratégias sanitârias desenvolvidas pela Câmara 
Municipal, mostrando como era insuportâvel para a sociedade 
goiana, a presença de homens que, só tendo a propriedade de seu 
próprio corpo e não trabalharem, sobreviviam lançando mão do 
trabalho de outro ou de sua propriedade, M~ndigos, loucos, doentes, 
vadios vagabundos e criminosos são cuidados através das instituições 
da elite goiana como cadeias, hospitais, asilos e casas de oficios 
mecânicos. 
A dificuldade em transcrever o discurso normativo consiste em 
definir quem são esses trabalhadores livres em 1830 a 1860. Esta 

pertence a sociedade, mas em Goiâs, não passariam de trabalhadores 
incorporados ao mercado de trabalho, com um papel determinado 
pela elite goiana precisdndo apenas serem disciplinados para 
tomarem-se úteis. 

A identidade teuto-brasileira: uma análise historiográfica (CL 
0104) 
$xpositor(a): Hailre Roselane Kleber da Silva (UNlSINOS) 
O trabalho a que nos propomos é parte integrante de uma pesquisa 
mais ampla em desenvolvimento como dissertação de mestrado que 
busca no humor produzido pelos teuto-brasileiros as representações 
que lhes unificam e lhes dão identidàde. Neste sentido, pretendemos 
apresentar um estudo historiogfático a respeito da identidade teuto
brasileira construída no início do século, verificando o~ fatores 
objetivos e subjetivos utilizados para identificâ-Ios. A historiografia 
analisada compreende tanto estudos mais recentes sobre a t6mâtica 
(Seyferth, Rambo, Magalhães, p.ex.), como também estudos 
desenvolvidos na primeira metade deste século (Wilhems, Aurélio 
Porto, p.ex.), de onde podemos visualizar a importância dada às 
representações referentes ora ao político, ora ao sócio-cultural, 

A identidade partidAria no Brasil entre 1979-1989 (CL 0105) 
Expositor(a): Sirlei Teresinha Gedoz ,(UNISINOS) 
O trabalho trata da quest~ da identidade nos e dos partidos politicos. 
O estudo f~ parte do segundo capítulo da nossa dissertação de 
mestrado que versou sobre as relações de poder expressa no discurso 
do Congresso Nacional entre 1979-1989. 
Na pesquisa percebemos diferenças significativas na relação 
indivíduo-partido. Enquanto representantes do PMDB, PDT, PDS 
e PFL discordavam abertamente das lideranças e da cúpula partidâria 
a que pertenciam, e com isso, tomavam um posicionamento 
independente perante a agremiação, os representantes' do PT, 
especialmente após 1987, utilizavam sistematicamente em suas falas 
a expressão "nós, do PT'; numa clara tentativa de construção de 
uma identidade diferenciada. Com esse discurso o PT conseguia 
aplacar as divergências internas presentes nas diversas correntes 
que se digladiavam no 'seu interior, ao mesmo tempo que 
'apresentavartl em plenârio uma identidade partidâria não encontrada 
nos demais partidos pesquisados. 

Visões do sagrado, Juazeiro e o Pe. Clcero no imaginArio popular 
(CLOI06) 
Expositor(a): Francisco Régis Lopes Ramos (UFCE) 
Na grande quantidade de estudos até hoje publicados sobre o 
"Movimento de Juazeiro", a biografia do Padre Cícero sempre ocupa 
lugar de destaque. Nas diversaS posições teóricas, encontra-se, com 
variada intensidade, discussão em tomo dos "defeitos" ou "virtudes" 
do Pe. Cícero. A tendência geral é explicar a história de Juazeiro a 
partir da vida do sacerdote, com ênfase na sua polêmica relação 
com a polftica dos coronéis e com a hierarquia católica, Esta pesquisa 
tem como objetivo básico mostrar que é necessârio buscar na própria 
cultura popular os elementos que criaram a figura do Pe. Cícero 
enquanto um santo de grande poder. Dessa forma, o estudo parte 
do universo cultural que deu às romarias e milagres da "Terra da 
Mãe de Deus" e não simplesmente das ações do vigârio e prefeito 
de Juazeiro. Bilhetes de peregrinos (de 1910 a 19(3), a literatura 
de cordel e a história oral constituem as fontes dessa pesquisa que 
·tem orientações nas teorias de Ernest Cassirer, Mirceia Eliade, 
Bourdieu, Peter Burke, Roger Ehartier e K. Thomas. 

definição seria facilitada observando estudos recentemente Imagens do moderno: o olhar de Jacques Tati (CL 0107) 
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Expositor(a): Meize Regina de Lucena Lucas (PUC) 
A pesquisa tem como objetivo fazer uma leitura de aspectos da vida 
urbana no período pós-segunda pelo prisma do filme "Meu Tio" 
(Moncle, FRA, 1958) do cineasta francês Jacques Tati (1907-1982). 
Trata-se de uma sátira à civilização tecnológica. Através da 
linguagem cinematográfica e do discurso cômico, imprime na tela 
seu olhar crítico sobre a condição humana numa sociedade marcada 
pela automação,' mecanização, disciplinarização, controle, 
artificialismo - mundo como produção do homem e da ciência -
consumismo e pela submissão do homem à automação e à ciência. 
Mundo das metrópolis, dos centros urbanos industriais, feito da 
contraposição aQs antigos hábitos. O estudo desenvolve reflexões 
sobre a importância da produção cinematográfica para o 
conhecimento histórico, da vida sQcial. Nesta perspectiva, parte-se 
das reflexões sobre imagem, de autQres tais como Pierre Francastel, 
Giulio Carlo Argan Ismail Xavier, Pierre Sorlin, Marcos Silva, Marc 
Rerro, Nelson Brissac e das teorizações de WiIIi Bolle sobre Walter 
Benjamin. 

Faces da cidade: as representaçÕes da cidade do Recife através 
das fotografias do inicio do século (CL 0108) 
Expositor(a): Sylvia Couceiro Bompastor (FUNDAJ) 
As reformas urbanas realizadas em algumas cidades brasileiras, na 
virada do século, significaram um momento de profundas rupturas 
e transform-ações. Vista na época como representação fiel da 
realidade, reflexo da verdade absoluta, a técnica fotográfica foi 
amplamente utilizada no sentido de construir e consolidar as 
representações da imagem dessa nova versão de cidade que se erigia. 
Este trabalho procura analisar, através das imagens fotográficas do 
Recife, nas três primeiras décadas deste século, como a sociedade 
da época assimilava e reproduzia os conceitos de progresso e atraso, 
na tentativa de impor novos modelos e padrões que consolidassem 
o imaginário de uma cidade moderna e civilizada, em consonância 
com os novos padrões de urbanidade europeus. 

Festas de Outubro, festas municipais: a economia da imagem 
(CL 0109) 
Expositor(a): Reinaldo Lindolfo Lohn (UFSC) 
As festas teuto-brasileiras da região de colonização alemã de Santa 
Catarina, das quais a mais conhecida é a Oktoberfest de Blumenau, 
proporcionaram o desenvolvimento de um conjunto de atividades 
econômicas que constituem o que denominamos de economia da 
imagem. Isso ocorre através de inúmeros empreendimentos -
artesanais ou industriais - que se baseiam na metcadorização de 
diversos produtos que estão revestidos pela imagem da tradição e 
da história da população de origem alemã do Vale do Itajaí, tema 
das festas. Nessas festas, portanto, a cultura pré-existente toma-se 
um simulacro ao ser presentificada e reinventada por intermédio 
de imagens que excitam o desejo voraz de consumo dos turistas e 
permite que vários setores econômicos se apóiem num mercado 
turístico .em forte expansão, marcando o advento da chamada 
indústria do lazer. Contemporaneamente a ampliação do tempo do 
não-trabalho tomou o lazer uma atividade econômica de grande 
importância. Assim, QS irppactos econômicos gerados pelas festas 
fazem parte do desénvolvimento de novas formas de reprooução do 
capital, que chegam a caracterizar a abertura de um novo ciclo 
econômico em Santa Catarina, no qual a tercerização da economia 
passa a ser o campo privile8ta4o da acumulação capitalista, segundo 
o que se denomina de pós-industrialização. 

tese de doutorado venho pesquisando o tema das viagens de recreio, 
feitas por brasileiros, no Brasil e no exterior. Centrada basicamente 
nas décadas de 20 a 40 a pesquisa visa identificar preferências dos 
brasileiros quando o assunto é viagens. Destacam-se nestes anos as 
estâncias hidrominerais de Minas, principalmente, e os cruzeiros 
marítimos para a Europa. São viagens de lazer que sugerem a 
formação de um gosto "europeu" das elites brasileiras ao lançar 
modas, definir roteiros ou escolher entre a montanha e o mar para 
suas férias. 
Em que medida tais viagens contribuem para que o pais se tome 
mais conhecido pelas suas próprias elites, que estão nestes anos 
justamente preocupadas em inventar a nação~ até que ponto as 
viagens são elementos importantes no imaginário que estas elites 
constroem sobre si e sobre o país Que habitam ou se as viagens 
apenas espelham um ideal de civilização que se traduz, por exemplo, 
na reprodução de um estilo europeu de utilização do tempo livre, 
estas são questões que permeiam nossa investigação. 
As fontes básicas de pesquisa são os relatos de viágem, livros de 
memórias, crônicas sociais e coleções de revistas <k: variedades, 
além da legislação que organiza a incipienSç atividade turística no 
Brasil naqueles anos. 

Por que a guerrilha no México em tempos de economia de 
mercado? (CL 0111) 
Expositor(a): Waldir José Rampinélli (UFSC) 
O México, aparentem~te, tem conseguido índices econômicos 
satisfatórios. O orçamento teve superávits, a dívida externa foi 
negociada com vantagens, privatizou-se, reduziu-se as tarifas de 
importação, baixou-se a inflação, mudou-se a Constituição para 
permitir a entrada do capital externo, enfim, criou-se um campo 
propício ao desenvolvimento segundo a estratégia do Fundo 
Monetário Internacional. 
Na verdade, todas estas mudanças beneficiaram apenas a uma 
pequena minoria. Daí o aumento da economia informal, o 
alastramento da subterrânea, o alto índice de desemprego e a pobreza 
tomando conta de milhares de mexicanos. 
Todos estes fatores, aliados a outros específicos do estado de Chiapas, 
levou um grupo de marginalizados do capita1~smo de mercado a 
exigir, com armas em punho, que o governo respeitasse as normas 
do própno sistema que· tanto diz defender: a democracia capitalista. 
O exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) conseguiu c;m 
uma semana, o que alguns partidos políticos lutaram durante seis 
anos: por o governo em uma mesa de negociação e obrigá-lo a 
conversarem pé de igualdade com os movimentos organizados. 
Assim sendo, o México, de para,digma para o Continente, passou a 
ser uma preocupação a mais nos planos de mercado dos Estados 
Unidos. 

Identidade e História: a descoberta da açorianidade (CL 0112) 
Expositor(a): Maria Bernardete Ramos Flores (UFSC) 
O Congresso de Florianópolis, Comemorativo do 2° Cente!1ário da 
Colonização Açoriana, nas palavras de seus organizadores "tinh!l 
por objetivo resgatar o importantíssimo papel. do açoriano· na 
colonização de Santa Catarina". Como um fenômeno de 
reconstrução de uma unida4e cultural fundada nu,na ascendência· 
comum, configurava a brasilidade do Estado e um novo homem
habitante do litoral catarinense, portador da hisJória, _pap~lquc: 
estava em risco na disputa pela hegemonia, com os núcleos de 
povoamento gennânico. 
Foi, portanto. neste contexto que a "açorianidade" da~illo foi 

Viagens de recreio: o que os brasileiros procuram nas férias invent~a, o tema "açorianidade" ganhou importância para a .elite 
(1920-1940) (CL OU") política e intelectual, OS lugares de memória foram abertos~e 
Expositor(Il): Thais Ve/Joso Cougo Pimentel (UFMG) remexidos demonstrando como a identidade é um processo .tivo, 
Pesquisa de história social no Brasil. Para subsidiar elaboração de numa ordem social efetiva, interligando valores, _práticas c 
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significados, que de outro modo estariam separados. política nacionalista de Marcha para Oeste, mandou instalar novas 

Da Cruz de Cedro renasce uma cidade santa ... Imagem e 
pedagogia (CL 0113) 
Expositor(a): Maria Bernardete Ramos Flores (UFSC) 
A Primeira Romaria da Terra - 1986, em Santa Catarina, foi 
organizada pela Comis~ão Pastoral da Terra no gênero da via-sacra, 
em cada Estação encenaram-se quadros, representando episódios e 
símbolos da história do Contestado, aspectos atuais da questão 
agrária, a luta pela terra e rituais apontando para a possibilidade de 
mudanças sociais. 
Tomando-se esta Romaria como um texto, cujo enredo vai compondo 
e explicitando as mensagens de seus organizadores, pode-se percebe
lo em sua dimensão pedagógica, bémcomo as implicações do ato 
da leitura: como aborda R. Chartier, à texto deve ser visto sob o 
prisma de sua produção, cuja operação efetua um sentido; o texto 
não existe separado de sua materialidade, ou seja, não há fora do 
suporte que lhe permita ser lido; as significações múltiplas e móveis 
dependem das formas de recepção por parte de seus leitores e 
ouvintes. 

A identidade catarinense nos discursos do Instituto Histórico e 
Geográfico de Santa Catariana (CL 0114) 
Expositor(a): ÉZio Cantalício Serpa (UFSC) 
O Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina a exemplo de 
outros veiculou a partir do início deste século textos que traziam o 
intuito de criar uma "identidade catarinense". No entanto, é a partir 
da década de 80 que esta temática aparece com mais veemência. 
Evidentemente que o contexto político da época ensejava estes 
discursos e proporcionava meios para que chamado 
"catarinensismo" fosse absolvido pela população do Estado. Coube, 
então, ao IHGSC a realização de eventos que forjavam discursos 
com grande aceitação junto aos órgãos governamentais que escolheu 
o caboclo do Contestado como homem típico catarinense. 

A arquitetura narcisica (CL 0115) 
Expositor(a): Lígia de Oliveira Ozesnat (VFSC) 
A Oktoberfest de Blumenau, é discutida a partir da problemática 
da arquitetura onde se revela o discurso da constituição da identidade 
étnica. 
As citações arquitetônicas da tradição germânica tomam-se de 
grande interesse para a História de Santa Catarina, na medida que 
permite dialogar com o passado, isto é, com alt~ridade. O 
entrecruzamento cultural da linguagem arquitetural com a festa, 
apresenta ao turista estranhQS cenários que se dão a decifrar de 
imediato. 
Buscando seguir as pistas retóricas emitidas pela arquitetura, 
observa-se que a mesma se desvela como um documento, cujo 
conteúdo revela e oculta fragmentos da realidade, estilhaços da 
experiência enriquecida pela referência histórica. 
Assim a arquitetura em sua persuasão retórica, modifica certas 
diferenças de temporalidade e de espaços, ora cancelando, ora 
acendendo as marcas da História, na Pós-Modernidade. 

unidades militares, objetivando a manutenção da ordem e progresso 
na região, criou o território de Ponta Porão Na Revolução de 1930, 
os divisionistas sul-mato-grossenses se aliaram aos paulistas e 
apoiaram Getúlio Vargas. Entretanto as ações dos interventores não 
apaziguaram as lutas políticas e nem resolveram os problemas 
econômicos contribuindo para aumentar a instabilidade.no Estado. 
No início de 1932, os divisionistas sul-mato-grossenses comungam 
com a oposição ao governo Vargas, em maio o general Bertoldo 
Klinger, comandante da Circunscrição Militar de Mato Grosso, foi 
escolhido comandante da Revolução. Deflagrada a Revolução 
Constitucionalista, Bertoldo, apoiado pelos políticos divisionistas 
sul-mato-grossenses, proclama a criação do Estado de Maracaju. 

Estudo da relaçlo história e arquitetura mediada 'Por 
representações (CL 0117) 
Expositor(a): Mara Regina Kramer Silva (UNISINOS). 
A comunicação pretende 'discutir - enquanto notas de pesquisa 
obtidas para dissertação de mestrado sobre "as representações do 
mundo social expressas na arquitetura ruràl" - questões da 
compreensão do universo simbólico da representação 
fundamentadas no pensamento de Nobert Elias e de Roger 
Chartier, referentes a interação entre o mundo social e o mundo 
cultural, direcionadas para a análise das relações entre arquitetura 
e história. 
Todo o gesto criador mantém, para Elias, uma relação de 
dependência com a organização de uma sociedade em um dado 
momento e, lugar, o que delimita suas condições de possibilidades. 
Para Chartier as representações geram-se e estruturam-se a partir 
das categorias interiorizadas e esquemas incorporados através da 
apreensão do mundo social. Estas não são neutras e sim 
determinadas por interesses de alguns grupos. 
Ambos os autores tratam da não neutralidade do discurso e da 
dependência dos esquemas intelectuais e sociais à f.orma de 
organização social. Se entendemos a arquitetura como meio de 
expressão, ela se insere neste processo. 

o mundo do cacau, segundo a memória de Raymundo Sá Barreto 
(CL 0118) 
Expositor(a): Amélia Rosa Leite Sá Barreto (UERJ) 
O "Mundo do Cacau", já o disse reiteradas vezes por Jorge Amado, 
nos coloca diante de "uma civilização e uma cultura originais". 
Deste universo, localizado no Sul da Bahia, os ficcionistas vêm 
recolhendo, aqui e ali, lembranças que servem de temática para 
romances, contos e novelas de televisão. 
A memória do "Mundo do Cacau", no entanto, permanece dispersa, 
carecendo de sistematização. Na pesquisa que estamos 
empreendendo, procuramos organizar o repertório das lembranças 
da região de Ilhéus, nos últimos setenta anos, através dos 
depoimentos de Raymundo Sá Barreto, cacauicultor, tabelião e 
político. O "último coronel do cacau", segundo o consagrado escritor 
de "Gabriel a, Cravo e Canela". 

A Lapa boêmia: um estudo da identidade carioca (CL 0119) 
O Estado de Maracaju e a Revolução Constitucionalista de 1932 Expositor(a): Muza Clara Chaves Ve/asques (Secretaria Municipal 
(CL 0116) de Educação RJ) 
Expositor(a): Aliso/ete Antonia dos Santos Weingãrtner (VeDBI Ao longo deste século as identidades da cidade do Rio de Janeiro 
SED) foram sendo construídas e reafirmadas. Uma cidade e um povo 
O divisionismo sul-mato-grossense na República Velha se ligados ora ao carnaval e à boêmia, ora ao ódio e à desordem, 
manifestou nos primeiros anos, nos ervais e Campos de Vacaria em tornaram-se as visões mais recorrentes sobre a capital. As 
oposição aos privilégios da Companhia Matte Laranjeira. Após lembranças evocadas sobre os anos 30 e 40 trazem à luz a afirmação 
1920, com o desenvolvimento das vilas e cidades e a presença dos de um forte espaço boêmio da cidade: a Lapa. Este trabalho procura, 
militares na região, o movimento divisionista sofreu a influência percorrendo o bairro da Lapa, entender a construção das práticas e 
do tenentismo. No período de 1930 a 1945, Getúlio Vargas na sua imagens que o tomaram um ponto de referência para a cidade. 
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Coluna Prestes: controvérsias do Caso Piancó-PB (CL 0120) no Extremo-Oeste de Santa Catarina e os parâmetros utilizados 
Expositor(a): Cláudia Farias de Carvalho (IHGP/CNPq) para fazê-lo. Comunidades estas criadas pelas imigrações de teuto-
O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano nos oferece um acervo e ítalo-brasileiros e outras etnias européias, oriundos do Rio Grande 
riquíssimo, contando com uma Biblioteca que contém, além de livros do Sul, entre 1920 e 1960. Optou-se por este período, pois com a 
de pesquisa históric~ e geográfica, uma coleção de obras raras e/ou "Questão do Contestado" resolvida em 1917, o governo de Santa 
antigas e de obras de autore's paraibanos; uma Hemeroteca contendo Catarina sentiu a necessidade de demarcar imediatamentç estas 
até volumes do século passado; uma Pinacoteca uma coleção de terras, disputadas por tanto tempo com o Paraná, e a melhor forma 
moedas e de armas; documentação do próprio Instituto e de de fazê-lo era povoá-Ias e colonizá-Ias imediatamente. O processo 
particulares. de povoamento foi feito, principalmente, através de Companhias 
Foi dentro desses últimos - Arquivo Manoel Arruda de Assis, que de Colonização que incentivaram a imigração gaúcha para Santa 
escolhi meu objeto de pesquisa. A documentação existente neste Catarina. Estes imigrantes vieram para a região motivados por 
arquivo encontra-se estreitamente ligada aos acontecimentos que inúmeras razões, que não serão aqui discutidas, mas entre elas 
envolveram a passagem da Coluna Prestes pela Paraíba, mais podemos citar: a busca de terras parI! os excedentes populacionais 
precisamente em Piancó, na década de 20. das antigas e "novas" colônias, o "wanderlust" (a vontade de migrar), 
A idéia é mostrar a visão das "forças legais combatentes" e destacar que sempre esteve presente principalmente entre os alemães, e o 
a passagem da Colúna pelo sertão paraibano, suas lutas e desejo de criar ou criar umavidaque correspondesse aos seu!l,anseios 
personagens importantes na Paraíba. Meu destaque principal foi a sócio-econômicos e culturais. Mas de que forma eles atingiram estes 
polêmica causada pela publicação do livro'''Os Mártires de Piancó", seus objetivos? Seria através da preservação de sua identidade-étnica 
pelo Padre Manoel Otaviano com o Coronel Manoel Arruda de ou ainda da preservação das tradições gaúchas? O que se constata, 
Assis. A pesquisa foi conduzida através de recortes de jornais e de na maioria das comunidades estudadas, é que foi criada, a partir da 
documentos do Arquivo do já citado coronel. junção destas tradições, uma "nova" identidade para estes novos 

catarinenses. 
Ensino e pesquisa: uma prática necessária (CL 0121) 
Expositor(a): Alexandre Felipe Fiúza (UFPB) 
A presente comunicação visa discutir a importância da pesquisa na 
formação do professor de História, pois entendemos que o ensino e a 
pesquisa são indissociáveis e, portanto, faz-se necessário uma maior 
aproximação entre ambas nos cursos universitários. É fundamental 
para o professor de 10 e 20 graus, a sua inserção no processo de 
produção do conhecimento histórico para que o ensino de História 
não seja uma simples reprodução dos livros didáticos, sem uma crítica 
às fontes bibliográficas e ao processo de elaboração dessas obras. 
Esta comunicação procura, ainda, relatar as nossas experiências como 
aluno de Licenciatura em História, professor de 10 grau e bolsistas de 
Iniciação Científica do CNPq, no Projeto de "Resgate do Processo 
Histórico e Cultural do Município de Areia - Pb", que tem o objetivo 
de produzir livros didáticos sobre a história dos municípios paraibanos. 
E é a partir dessas experiências que percebemos a necessidade de 
uma nova ótica do profissional de História. 

o grupo de artistas plásticos de Florianópolis e as imagens da 
açorianidade (CL 0122) 
Expositor(a): Luciene Lehmkuhl (UFSC) 
Na Florianópolis das décadas de 40 e 50 observa-se a construção de 
uma identidade histórico/cultural respaldada nas representações da 
açorianidade. 
Nesse momento a figura do açoriano aparece carregada de 
positividades ao ser representada nas imagens criadas por artistas 
que, no ano de 1958, formaram o Grupo de Artistas Plásticos de 
Florianópolis. 
As imagens podem ser vistas como a materialização da idéia de 
açorianidade, pois, é nelas que são delineadas as figuras presentes 
no im~inário dos grupos sociais. Elas são construídas a partir deste 
imaginário, ao mesmo tempo que o constroem, simultaneamente 
servem para reafirmá-lo e criá-lo. 
Estas im~ens: pintura, desenhos, gravuras e tapeçarias, são tratadas 
como discurso que se articula na linguagem não verbal, fazendo 
parte de um sistema de representação do mundo. 

A idéia de "caos" - A criação de um imaginário pentecostal (CL 
0124) 
Expositor(a): Nilceu Jacob Dei/os (UFSC) 
O estudo da religião na perspectiva da História Cultural abre-se 
para um campo apropriado quando se aponta para a utilização das 
categorias do imaginário e representações. Tal apropriação parece 
mais explícita quando a abordagem religiosa contempla o 
pentecostalismo. Segundo Peter L. Berger, toda a sociedade humana 
é um empreendimento da construção do mundo, e neste sentido a 
religião ocupa um lugar destacado neste empreendimento. Daí o 
interesse da abordagem de um tema religioso. 
A delimitação do trabalho que investiga o imaginário pentecostal 
(Assembléia de Deus e Congregação Cristã do Brasil) restringe-se 
ao Oeste do Paraná (Cascavel) a partir da década de 70. 
Um aspecto importante na construção do imaginário pentecostal é 
a maneira como é criado e reproduzido, possibilitando o seu avanço 
numa região que desde sua colonização teve a presença sempre 
forte da Igreja Católica e Evangélica-Luterana. 
Na análise do imaginário pentecostal é significativo como se constrói 
a idéia do "caos" e como o pentecostalismo a combate, provocando 
o surgimento do perfil de um "novo" homem que se constrói tanto 
na vida pública como na vida privada. 

Goiás e a identidade da decadência (CL 0125) 
Expositor(a): Nasr N. Fayad Chaul (UFGO) 
Com o esgotamento do ciclo aurífero a Província de Goiás passou a 
ser vista por viajantes, governadores e historiadores sob o prisma 
da "Decadência". Procuramos através de uma releitura dos 
argumentos presentes nos discursos da época desconstruir tal 
concentralização, observando as características sócio-políticas e 
econômicas e culturais do povo e do sertão de Goiás. 

o impacto da História para os historiadores (CL 0126) 
Expositor(a): Ernani Rodrigues de C. Neto (UFPB) 
Apresentação de dados fornecidos, através de entrevistas, pelos 
alunos de História com o objetivo de coletar dados de maneira que 

As comunidades rurais de teutos e (talos no Extremo Oeste se possa ter uma idéia do "material humano". Essa avaliação se 
catarinense (CL 0123) limita não apenas em colher dados mas também opiniões, como 
Expositor(a): Eunice Sueli Nodari (UFSC) por exemplo: Porque escolheu História?; Qual sua intenção para 
O objetivo do nosso trabalho é fazer uma análise, ainda que com o curso?; Em sua opinião, qual a contribuição da História para 
preliminar, das comunidades rurais que foram criadas e recriadas a sociedade? 
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Com isso temos, no início do curso, as condições de cada aluno, envolveram personagens que denominam as ruas e ou toponímicos. 
suas idéias e concepções catalogadas; e ao final do mesmo se O Projeto prever recuperar a História e a Memória de mais de 1.600 
aplicaria outro questionário no sentido de descobrir se os ideais ruas, através de um processo dialético, em que os conceitos de 
pretendidos no inicio do curso se manteve ou ~e mudaram e por História e Memória se entrecruzarão para evitar o positivismo e o 
quê. biografismo das elites e a pura genealogia. O resgate da memória 
A par desses, poderíamos desenvolver ou aprimorar o curso de popular propiciará tirar do anonimato personagens ocultos da 
História no sentido de Ololdá-Io ao aluno em detrimento de um História. O Projeto compreende a coleta de dados por estudantes de 
melhor desempenho, que consequentemente gerará o História dos dois campus, cuja operacionalização se dará via 
desenvolvimento do curso no social. computador, com a aplicação do programa Access na confecção de 

Cassino - Cabaré Eldorado: orácuJo dos deuses, templo da 
perdiçio (CL 0127) 
Expositor(a): Maria da Conceição F. da Cunha (UFPE) 
Campina Grande, era mil novecentos e trinta e sete. Para ser mais 
preciso, era trinta e um de julho de mil novecentos e trinta e sete e 
a Pensão Moderna ganhava mais um conéorrente o cassino-cabaré 
Eldorado. Parece que naquele tempo homens sonharam com espaços 
destinados às práticas dos prazeres da carne e da mente. Parece que 
um homem sonhou com a edificação desse espaço. Contudo, não 
nos esqueçamos que outros tantos homens sonharam com a 
possibilidade de realizar práticas reprimidas pela moralidade e pelo 
império da razão, sonharam com oráculos em que se reconheceram 
como deuses, desejaram "Templo de Perdição". E nesse momento, 
o cassino-cabaré Eldorado em Campina Grande se configurou como 
um dos mais importantes do pais, juntamente com o Assírio no Rio 
de Janeiro, o Tabaris na Bahia e o Irripério no Recife. Cabe-nos 
perguntar se terá sido o cassino-cabaré Eldorado apenas um espaço 
confinado as práticas dos desejos reprimidos, espaço da permissão, 
símbolo do qual reside o poder da sedução ou se terá sido, para 
alguns, espaço de desejo do enriquecimento fácil? Para outros um 
"Festim Permanente", espaço onde as orgias da imaginação se 
desencadearam. E para tantos outros, espaço de desejos tecidos nas 
diversas formas de sociabilidade corno, o bate-papo, o contar piadas, 
que se cruzavam nas noites boêmia? 

Engenheiros e classe média em Pernambuco: século XIX (CL 
0128) 
Expositor(a): Josemir Camilo de Melo (UFPB) 
A construção de ferrovias inglesas no Nordeste, principalmente em 
Pernambuco (3 empresas) propiciou um momento de mudança na 
ordem oligárquica agro-industrialaçucareira, quando filhos das 
elites rurais passam a buscar a engenharia como discurso prático, 
como profissão, situando-se à distância de suas tradições e às vezes 
do Estado, ou a1iando-se a estes contra o capital estrangeiro e vice
versa. Estudou-se o discurso dos engenheiros no campo cientifico 
(a idéia de progresso), no político-ideológico (idéias republicanas e 
democráticas) e no político-social ( o abolicionismo). Alguns grupos 
e personalidades isoladas foram estudadas, como a "missão francesa" 
do Conde da Boa Vista, os engenheiros ingleses das ferrovias e os 
nacionais, militares e civis, atuando tanto no aparelho de Estado, 
como em empresas estrangeiras e nacionais. Ficou patente a falta 
de um discurso único de interesse de grupo ou de exclusividade 
social para qualquer camada da população, em formação naquele 
período, o que nos levou vê-los como classe média, segundo conceitos 
marxistas. 

um banco de dados com cerca de dez variáveis/campos, rodado em 
Word for Windows, e edição eletrônica de um livro pela listeI, co
patrocinadora do Projeto. 

Polftica e participação popular (CL 0130) 
Expositor(a): Luiz Miguel do Nascimento (UEM-PR) 
A nossa pesquisa tratará da história política recente do Brasil, mais 
precisamente da última eleição presidencial de 1989. Nesse trabalho 
a nossa preocupação se concentrará nos motiyos da vitória de 
Fernando Collor de Mello sobre o candidato da esquerda Luiz Inácio 
Lula Sil"a. O espaço geográfico que a pesquisa pretende abranger é 
a cidade de São Paulo. 
Das explicações que já foram dadas para a vitória de Fernando 
Collor, muitas delas ajudam a entender o resultado das eleições de 
1989. Todavia, ao nosso ver não explicam tudo. Parece-nos que 
falta, entre. outras coisas; uma análise mais aprofundada sobre a 
sedução que o discurso e a postura de Collor exerceram sobre as 
camadas populares. Ou seja, porque o seu discurso e as suas atitudes 
que embora sendo falsos conseguiram tamanha receptividade por 
parte das camadas populares. Em outras palavras, acreditamos que 
muitos dos elementos que explicam as formas de participação 
política das camadas populares ainda não foram suficientemente 
estudados. 

Hierofania: realeza sagrada e profana (CL 0131) 
Expositor(a): José Carlos Gimenez (UEM-PR) 
Através das imagens fornecidas pelas representações dramáticas, 
mais precisamente os Autos de Natividade, podemos observar uma 
tentativa de se transpor os beneficios que a humanidade recebe do 
nascimento de Cristo, para o nascimento dos príncipes no final da 
Idade Média. Eles deverão ocupar na terra o mesmo lugar que Jesus 
ocupa no céu. 
Uma das obras de Gil Vicente, o Auto da la Visitacioón, sintetiza 
de forma clara o processo de sacralização da realeza ao compará-Ia 
e apresentá-Ia com as imagens proporcionadas pela Natividade. 
Percebemos ainda, que nos Autos de Natividade há uma tendência 
em humanizar a figura do Cristo. Em Gil Vicente, ao contrário, há 
uma preocupação de exaltar o príncipe atribuindo-se-Ihe 
características divinas. Nos Autos de Natividade notamos que a 
finalidade, em última instância, é mostrar aos homens que é 
unicamente por intermédio do Cristo que a humanidade pode 
realizar seus anseios. Já o Auto de la.Visitacion coloca diante da 
sociedade a pessoa do príncipe herdeiro como a possibilidade de 
salvá-lo dos seus males. 

o trem no imaginário nordestino: mito e fantasmagoria (CL 
0132) 

O uso do computador DO resgate da memória urbana (CL 0129) Expositor(a): Gervácio Batista Aranha (UFPB) 
Expositor(a): Josemir Cami/o de Melo (UFPB) O trem, como resultado do binômio ferro e vapor, foi incorporado 
O Projeto de pesquisa Memorial Urbano de Campina Grande, por'um certo imagjnário, social como sinônimo de velocidade e 
realizadopela Prefeitura de Campina Grande, em convênio com a símbolo maior do progresso tecnológico em um dado momento. 
UFPB e a UEPb, pretende resgatar a Memória e a História das ruas Diante dele, as reações foram as mais diversas, seja vislumbrandc-
campinenses através de documentação escrita, ideográfica, o como instrumento de redenção, seja encarando-o como figura 
fotográfica (em particular) e monumental. bem como através de mítico-apocalíptica, seja reverenciando-o como espetáculo 
relatos orais e depoimentos de contemporâneos aos fatos que mecanlco. 
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Trata-se, inicialmente, de perceber como o trem de ferro foi 
imaginariamente instituído como uma certa significação mítica. 
Trata-se de perceber que essa significaçlo mítica reside na 
constatação de que o trem foi encarado como portador de uma 
"missão civilizadora", uma espécie de vara de condão com um poder 
mágico, o de transformar tudo em progresso, ou uma espécie de 
"Midas" moderno com poder de transformar em ouro tudo que 
tocasse. . 
No que se refere à reaçãO das populações ao trem ,de terro como 
figura mítico-apocalíptica ou como espetáculo do maquinismo 
moderno, nossa preocupaçlo é demonstrar que essa reação expressa
se em termos fantasmagóricos, aparecendo como tal no imaginário 
coletivo nordestino. Em uma ou outra Perspectiva, o trem de ferro 
causa espanto e/ou encanta, deixando maravilhados ou perplexos aos 
que com ele se deparam pela primeira vez. Esse espanto e/ou encanto, 
esse maravilhamento ou perplexidade são fantasmagorias que deixam 
profundas impressões nesse imaginário ~Ietivo. 

A nova espiritualidade e o desencantamento do mundo: o caso 
do Brasil (CL 0133) 
Expositor(a): Carlos André Macêdo Cavalcanti (UFPB) 
órgãos da imprensa e pesquisas sociológicas apontam o retorno da 
espiritualidade do Mundo Ocidental com o crescimento da fé em 
Deus. Ciência ou política estão longe de mobilizar as multidões 
que ocorrem aos estádios para ouvir e falar de suas crenças. Seriam 
um retomo de formas pré-iluministas e alienantes de religiosidade? 
Será possível, ainda, sustentar a idéia da vitória da razão sobre a 
fé? Neste quadro, o caso brasileiro apresenta especificidades em 
função da tradição religiosa singular do País. 
A Nova Espiritualidade parece reafirmar a "secularização da Fé" 
que já se estabelecera potencialmente há décadas. Levantamos 
algumas hipóteses para entender esta similitude Histórica 

Multiplicidade e autonomia: anlilise da dinimica produtiva de 
Juiz de Fora (1870-1900) (CL 0134) 
Expositor(a): Sônia Maria de Souza (UFJF) 
Este estudo tem por objetivo analisar a região cafeicultora próxima 
ao município de Juiz de Fora, priorizando sua produção de alimentos. 
ProcUllll'CltlOS verificar a existência de uma economia de subsistência 
paralela à economia cafeeira, e dinAmica o suficiente para gerar 
excedentes de modo a criar níveis de riqueza diferenciados, 
propiciando a. formação de parcela da população proprietária de 
pequenas e médias unidades e com reduzido plantei de escravos. 
Esta produç&> de alimentos além de garantir a autonomia das fa1.endas 
cafeeiras,atuan" como redutor de. custos, teve força suficiente para 
atender à demanda do mercado interno. Verificaremos ainda como 
esta economia gerou certo dinamismo urbano, elevando o município 
de Juiz de Fora à categoria de pólo de apoio às demais cidades e 
região cafeeira da Zona da Mata Mineira 

As idéias de progresso e as vilftes sobre o negro na Revista do 
Instituto Histórico e Geogrlifico Brasileiro: 1889-1897 (CL 0135) 
Expositot(a): Wagner Chagas de Menezes (UFF) 
O artigo abOrda um pouco da história da Revista do Instituto 
Histórico e geográfico Brasileiro e o seu projeto conservador 
çentralizante de construção da identidade nacional, bem como o 
papel dos seus bacharéis e o "Progresso" que lhes interessavam, o 
qual, assim como a abolição, deveria ser um processo lento, gradual 

entendimento das idéias contidas nos artigos incorpora uma sumária 
dimensão biográfica de seus autores. 

Elite empresarial e poder polftico: Fundaçlo do Centro 
Empresarial de Juiz de Fora (CL 0136) 
Expositor(a): Anderson Haber Martins (UFJF) 
As teorias referentes a ação política da elite empresarial no Brasil 
sofreram, no decorrer do tempo, uma série de revisões; marcadas 
fundamentalmente, pelas conseqüências do golpe militar de 1964. 
Até então, dominavam as interpretações do ISEB e do PCB que 
seguindo um marxismo etapista baseado na evolução _histórica 
européia, atribuíam ao empresariado a categoria de burguesia 
nacional, pois, a partir de sua ascensão econômica, dominru:ia os 
principais mecanismos de controle 'da sociedade, associando-se 
mudança social aos interesses privados. Em oposição, encontramos 
os trabalhos de Fernando Henrique Cardoso e Luciano Martins, 
que insistiram na timidez, ou até mesmo, na inexistência' de uma 
burguesia industrial e de um projeto político consolidado., Mas, 
recentemente trabalhos com os de Eli Diniz, promoveram nova 
revisão, mostrando. a importância da ação dos empresários ao 
analisar as suas associações de classe, sem, contudo, retomar ao 
mecanismo etapista. NosS9 trabalho se insere nesta perspectiva 
pretendendo analisar a fundação do Centro Industrial de Juiz de 
Fora, um excelente modelo de análise pois a cidade, no inicio do 
século foi a precursoura da industrialização, no que se refletiu na 
existência de grande e poderes empresariado, além do fato de ser a 
sua fundação anterior ao CIESP, que agrupava os empresários 
paulistas, os maiores do país. Essa precocidade, serve de pano de 
fundo para a análise das relações do empresariado com o comércio 
importador, com a elite agrária, com o Estado e com o operariado, 
demonstrando que sua posição não era simplesmente passiva e que 
através de sua associaçlo formou-se uma estrutura de classe refletida 
em um projeto político comum. 

mGB: o confronto de duas tradições (CL 0137) 
Expositor(a): /sabela do Nascimento Nogueira (UFJF) 
O Instituto Histórico e Geográfico foi fundado em 1838 e sua função 
era engendrar, em meio aos trópicos, uma nação de padronagem 
européia, sendo, portanto, a Ihaior instituição cultural do Segundo 
Império. Luis Manoel Salgado Guimaraes o caracteriza como uma 
academia vinculada na tradição iluminista e proliferada de "homme 
de lettres" oposta ao modelo que emergia na Europa do século XIX, 
no qwd a história começa a adentrar as universidades e o historiador 
passa a ser encarado como um profissional. Para este autor os 
quadros do IHOB são formados de maneira monolftica tendo em 
vista que o debate acontecia entre a história, representante da Casa 
Bragantina, e a literatura indianista Já Amo Wehling considera os 
fundadores do Instituto Histórico como poIfticos moderados, 
contrários ao absolutismo e à lusofilia, que viam a monarquia 
constitucional como melhor solução para a vida brasileira. Tanto o 
primeiro como o segundo autor encaram o instituto como integrado 
ao "establishment" imperial, possuindo, desta forma, uma 
heterogenidade funcional que era compensada por unidade 
ideológica Nosso trabalhO tem a finalidade de romper com esta 
visão reducionista, buscando as duas tradições que nos fala AfrAnio 
Coutinho - a antilusitana e a lusofila - que perpassam a vida cultural 
brasileira nesta instituição. 

e sem rupturas. Arquivologia e pesquisa histórica: a condiçlo de Juiz de Fora 
Os bacharéis são analisados sob o referencial teórico de AntÔnio (CL 0138) 
Gramsci e as idéias de progresso incorporam a contribuição analítica Expositot(a): Raquel dos S. S. Limo/Patrícia F. Moreno (UFJF) 
de Robert Nisbet e Bottomore' no campo sociológico. Sendo de grande importância para a preservação da memória 
As fontes utilizadas constituem-se em artigos sobre escravos e histórica os arquivos permanentes ainda não alcançaram função 
escravidão. publicados na Revistado IHOB. entre 1889-1897. O significativa na sociedade brasileira, limitando-se ao restrito meio 
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acadêmico. 
É notório o descaso geral das instituições para com os meios de 
conservação das informações, que não apenas servem ao público 
acadêmico, mas que também são úteis, por exemplo, como valor 
probatório em questões juridicas. 
Para ilustrar esta situação, levqntaremos o estágio atual dos arquivos 
da Zona da Mata Mineira, especificamente em Juiz de Fora, cidade 
pólo da região. Justifica-se esta preocupação, pois a cidade alcançou 
destaque na&ional desde o séCulo XIX na atividade agroexportadora 
e posteriormente urbano-industrial. Verifica-se, portanto, a 
existência de grande riqueza de fontes arquivlsticas que contrastam 
com a precária situação de seus arquivos, sobretudo no que conceme 
à política administrativa. 

o ensino de História na Rede Pública (CL 0139) 
Expositor(a): Ricardo Cyrne Portes (UFJF) 
Este artígo tem por objetivo relatar uma e}(periência educacional 
vivenciada durante os quatro últimos meses de 1994 numa escola 
da rede estadual em Juiz de Fora O que se pretendeu foi levantar 
algumas questões que se constituem motivo de preocupação com o 
ensino oferecido na rede pública, fruto de um projeto do MEC, 
PROLICEN que tinha como enfoque a observação do cotidiano da 
sala de aula e concomitantemente o desenvolvimento do aprendizado 
de história Verificamos que esta experiência revela muito dos 
procedimentos pedagógicos, dos conteúdos programáticos, passando 
pela percepção das influências dos níveis salariais dos professores 
no pFOcesso de aprendi7.ado. A reflexão por parte da "Universidade", 
seu papel, bem como da falta de um projeto educacional por parte 
do governo tanto nos nlveis federal, estadual, municipal constituem 
motivo de nossa preocupação. 

Os móveis de repouso e de guarda em Portugal 00 século XVII 
(CLOI40) 
Expositor(a): Simone Villanova (UFJF) 
Durante o Brasil ColÔnia, a expedição de Maurício de Nassau tem 
singular importância por ser única. Isto equivale relacionar a 
ocupação Holandesa no final do séc. XVI, no Nordeste 
especificamente as regiões de Sergipe e Maranhão. O Conde 
Mauricio de Nassau, patrocinando a vinda de artistas como: Frans 
Post, Albert Eck. Zacarias Wagener, tem por, objetivo retratar o 
mundo recém descoberto, a América. São pinturas puramente 
descritivas da fauna e da flora e de tipos humanos que nos causam 
profunda impressão, e o~tras de Engenhos e Casarios tomadas por 
paisagens, às vezes oníricas. Mesmo assim é uma das principais 
fontes históricas schre a produção arquitetônica da época O séc. 
XVI, é o perlodo da União Ibérica, o fortalecimento completo da 
Holanda dentro do contexto Europeu, em relação do contexto 
filosófico ocorre o surgimento da razão dominando todos os níveis 
da vida humana, a reforma protestante se cristalizando. A partir 
dai, relacionar todas essas mudanças sócio-polfticas econômicas da 
Europa com Portugal, um pais basicamente católico e de poder 
político centralizado, como esta realidade distinta influência da 
produção artistica de cada região. Por outro lado, destacar. que a 
arte realizada na colônia feita pelas ordens religiosas aqui 
estabelecidas atendiam, muitas vezes aos interesses da metrópole. 

. Na tentativa de demonstrar até que ponto a ocupação Holandesa 
rompeu com a tradiçao de obras artísticas efetivadas na colônia, 
por tratarem de temas profanos. Ocorrendo também por outro lado, 
uma influencia Batava até na questão urbanista e arquitçtÔnica da 
região nordestina 

As atividades de exploração dos recursos da costa brasileira, por 
franceses, no século XVI, repercutiu não apenas sobre as relações 
diplomáticas e comerciais existentes entre Portugal e França, mas 
também sobre as relações da metrópole portuguesa com sua colônia, 
interferindo diretamente em seu processo de colonização. 
A primeira referência aos franceses em terras brasileiras datél de 
1503, quando a nau francesa Espoir de Honfleur aportou no Brasil. 
A partir de então, abriu-se o caminho para a França, que, motivada 
pela cobiça às riquezas que se imaginava encontrar nas terras recém
descobertas, deu início as tentativas de fixação de entrepostos 
comerciais e núcleos de povoamento em vários pontos da costa 
brasileira. No caso do Nordeste do Brasil, mais especificamente, 
existem referências à presença de franceses, sobretudo durante o 
século XVII, ao longo de toda a costa, desae a Bahia até o Maranhão. 
Grande parte destas informações referem-se a ação de corsários. 
Tem-se registro de que o Capitão Paulmier de Gonneville, da Espoir, 
ao retomar à Europa, em 1505, "teria levado consigo o primeiro 
índio brasileiro. pouco depois, outros navios franceses, com o intuito 
de fazer fortuna, aqui vieram, retomando à Europa carregados com 
papagaios, escravos e pau-brasil. Teve, então, início o tráfico de 
produtos provenientes do Brasil, por parte dos franceses. Tráfico 
este que tanto preocupou e incomodou a Metrópole portuguesa 
provocando um maior empenho na ocupação e povoamento de sua 
colônia 

A idéia da morte na tradiçllo católica: um instrumento de 
controle do projeto colonial português (CL 0142) 
Expositor(a): Viviane Cavalcanti Galvão (UFPE) 
As relações entre o Estado e a Igreja Católica no Brasil assumem 
caracterlsticas próprias devido a vigoração do sistema de Padroado 
pelo qual o rei de Portugal recebeu o título de Grão Mestre da Ordem 
de Cristo, acumulando os poderes temporal e religioso. Apesar desta 
estreita relação, onde a relação constitui-se em um forte instrumento 
de sustentação ideológica do projeto colonial, a igreja busca aos 
poucos restabelecer sua autodeterminação, procurando normatizar 
a atuação dos religiosos e das diversas irmandades de leigos 
existentes. Como parte desta tentativa em 1707 foram elaboradas 
as Constituições do Arcebispo da Bahia, documentação que bem 
exemplifica as relações muitas vezes conflituosa entre a Igreja e a 
Coroa 
As Irmandades leigas desempenharam relevante papel na 
propagação do catolicismo popular, agrupando um grande 
contingente de pessoas. Como parte da ideologia de dominação 
portuguesa, as Confrarias tinham funções regulamentadoras na vida 
da sociedade colonial, além de desempenharem decisivo papel na 
"adaptação" dos africanos escravizados. A análise dos 
Compromissos de algumas Irmandades estabelecidas no Recife do 
século XVIII, possibilitou corroborar a idéia de que o controle social 
não se dava apenas no âmbito da população negra e escrava, mas 
abrangia também a fiscalização do exercício de profissões e o 
comportamento do próprio elemento branco. 
A atuaçao, em grande parte bem sucedida, da religião Católica como 
mecanismo de regulamentação da vida de seus adeptos é, em parte, 
devido à incorporação no imaginário coletivo de alguns de seus 
preceitos, dentre eles a triade Céu, Purgatório e Inferno, que dá 
base à idéia católica da morte. Desta forma, o fiel católico é sempre 
lembrado da caracterlstica finita do ser e do temor do inferno através 
de mensagens diárias como o badalar dos sinos, as sepulturas nas 
igrejas e os pedidos de esmola para as almas do purgatório. Com 
base oeste temor, a Igreja estabelece um complexo ritual funerário, 
conheeido como "estratégias de salvação" ou "formas de bem· 

A presença fraocesa 00 Nordeste do Brasil- Sicculo XVI (CL morrer", que iria garantir ou pelo menos facilitar o acesso da alma 
0141) ao céu. Estes costumes funerários consistiam, durante o período 
Expositor(a): Maria Eleonôra da Gama Guerra Curado (UFPE) colonial na principal fonte de renda de Irmandades e Padres 
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seculares. 

J~n De Lery - A deScoberta do ouro (CL 0143) 
Expositor(a): Vera Lúcia Bogéa Borges (Universidade Veiga de 
Almeida) 
Na História da América Meridional Portuguesa, as narrativas 'dos 
vi;gantes estrangeiros constituem material precioso ao conhecimento 
dos 'ndios. No século XVI, da tentativa de estabelecimento francês 
na Guanabara, podemos destacar os relatos do protestante Jean de 
Lery e do Católico André Thevet. Ambos demonstram como as 
práticas antropofágicas separam de modo inapelável o civilizado 
do selvagem. No primeiro, releva-se o seu papel dentro do quadro 
das invasões francesas, em virtude do relato produzido sobre a 
a1teridade americana No segundo através da comparação provamos 
que por ser Jean de Lery um outro dentro da sua própria sociedade 
Européia pôde, ao contrário 'de seu compatriota, compreender o 
Ouro Americano. 

U.a Nova (1) questlo para o Nordeste: a globalizaçlo da 
ecoao.ia (CL 0144) 
Expositor(II): Maria Lêda Lins Guimarães (UNIPEC) 
A temática do estudo é sobre o processo de globalização representado 
pelas corporações multinacionais, bancos e firmas transnacionais. 
O objeto do trabalho conduz ao processo de integração e globalização 
da economia mundial, na regionalização dá-se a integração de 
mercados internacionais delimitados por acordos entrt; os Estados. 
O objetivo resume-se no estudo sobre a globalização da economia 
no Estado do Rio Grande do Norte. A partir da década de oitenta 
podem ser relevados uma mínima participação dos investimentos 
privados na indústria, havendo, portanto, uma redução de 70% do 
setor industrial. Cita-se o exemplo a crise de minerações de Sheelita, 
enquanto a industrialização do sal é mais intensa pela modernização. 
Em relaçlo a indústria canavieira iniciava-se a crise representada 
no processo de liberação da força de trabalho a mais de 30%. 
Enquanto a indústria têxtil encontra-se em plena crise. A exploração 
de petróleo não contribui para a distribuição de renda, além da 
atual tendência de diminuir de produção. Hoje a dinâmica da 
economia identifica-se na cultura irrigada de frutas para o mercado 
transnacional que substituiu em grande parte a lavoura tradicional, 
alimentar, e a atividade criatória. Para a produção de frutas são 
necessários insumos nos quais são empregados vultosos capitais. 

O mito da ilha-Brasil: Jaime Corteslo Versus Sérgio Buarque 
(CLOI4S) 
Expo6itor(II): Paulo Cavalcante de Oliveira Júnior (UERJ) 
No inicio da década de 50 deste século, dois jornais da cidade do 
Rio de Janeiro (Diário Carioca e Diário'de Noticias) veicularam 
uma polêmica entre dois importantes historiadores da expansão 
territorial. No centro da discussão estava a idéia de que os 
exploradores coloniais imaginavam o Brasil como uma ilha e em 
função desta organizavam suas expedições. Deste confronto 
historiográfico pretendemos extrair conclusões significativas para 
o estudo da expansão vicentina. 

Esse ideológico que víamos como um defensor do regime autoritário, 
parece-nos agora um intelectual de indispensável contribuição às 
Ciências Sociais, malgrado suas posturas políticas. Um inovador 
genial da década de 30, malgrado sua segunda fase. Uma lição 
insuperável no desbravar de uma documentação inteiramente nova, 
malgrado suas grandes teses já superadas. Um grande escritor, 
malgrado sua vaidade abusiva. Em Sobrados e Mucambos, um 
processo total delineia-se à primeira vista para, em seguida estilhaça
se em temas e inúmeros subtemas. As periodizações comprimem
se e e1astecem e o trabalho de campo é uma metodologia incorporada 
à história. 

Lulas populares e aparato repressor no processo de 
Independência do Brasil (CL 0147) 
Expositor(a): Claudete Mària Miranda Dias (UFPl) 
O processo de independência do Brasil não se resume ao "grito do 
Ipiranga" e nem é calmo e tranqüilo. Ao contrário, é longo, penoso 
e violento e se estende do final do século XVIII (1789) - com as 
conjurações - a meados do século XIX, quand~ se consolida a 
Monarquia Constitucional e é reprimido o último movimento iocial 
do periodo, a Praieira em Pernambuco. É um período 
marcadamente violento com manifestações de insatisfação em 
diversas províncias, como Piauí, onde ocorreu três fatos 
envolvendo a população, a favor e contra o "grito do Ipiranga", 
como a "adesão" em Parnaíba (setembro de 1822), Oeiras (janeiro 
de 1823) e a Batalha do Jenipapo (março de 1823). A conjuntura 
internacional é de crise, revoluções e restauração na Europa, lutas 
pela independência nos EUA e Colônias Espanholas, crise do 
sistema colonial brasileiro e lutas pelo fim da escravidão. A história 
social ou mais especificamente, a história popular feita pelo povo, 
gente comum, pobres rurais e urbanos, suas aspirações, 
manifestações de ação, expresso e protesto, embasa teoricamente 
este trabalho. 

Imagem de Belém, paradoxo da modernidade e cultura na 
Amazônia (CL 0148) 
Expositor(II): Rosa Elizabeth Acevedo Marin(UFPA)/Ernani 
Chaves (UFPA) 
Era uma vez uma profecia da prosperidade que dizia que a riqueza 
viria do rio, onde haveria um imaginado "Porto do Ouro", rebatizando 
a cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará. O tempo trouxe 
sinais equivocos e a "mais bela, rica, grande e nobre" cidade 
metamorfoseou-se: Quem consente em dizer que é a "mais bela", se 
observá-Ia a olho nu não saberia afirmar ser "rica". Concordaria em 
ser "grande" e buscaria saber porque ela é "nobre". O sonho não se 
realizou. No tempo instantâneo do presente, atualiza-se o passado, 
no desejo de romper barreiras e aproximar-se do rio: salvar o rio é 
repetir a idéia, essa narrada pelo Pe. João Daniel em 1749. 
Mas, o que separa o desejo da sua realização? Entre 1749 e 1995, 
centenas de ediflcios estão plantados no centro, cujas sombras, agora 
dominantes, espalham-se sobre esta cidade do Trópico. Elevam-se 
como barreiras fisica e social. A construção dessa muralha rompe 
abruptamente o horizonte visual de quem a observa desde as ilhas. 
Os edificios projetam sombras sobre o rio, mas a cidade não mais 

O .010 XIX e a modernidade - Gilberto Freyre de sobrados e "tem o rio nas suas margens", que apenas pode ser olhado 
mucambos (CL 0146) furtivamente a partir de fendas mascaradas. O "passado reprimido" 
ExpOIIItor(II): José Ernesto Pimentel Filho (UFPB) está debaixo das sombras. Para olhar Belém, seguramente não é 
Durante um bom tempo, movidos por um espirito de critica possivel pensar fixados na cidade "colonial", presos à armadilha 
ideológica, nlo soubemos ir além da visão em que Freyre ap~ consoladora da nostalgia. Desta cidade do século XVIII restam 
junto a Caio Prado e Sérgio Buarque de Holanda, mas "desafinando apenas os fragmentos - pois suas mais importantes obras 
o coreto", na medida em que tinha na bagagem um conjunto de arqu,itetônicasremontamaessaépoca.Marcaspregnantesdeixadas 
definições vagas e era o arauto da direita brasileira As mudanças pela menos decantada riqueza do cacau, a expressar essa tensão de 
ocorridas nos últimos anos, com a valorização do olhar identidade: a da cultura local e daquela propugnada pelos ideais 
antropológico, trazem à tona a importância das análises gilbertianas. "iluministas". 
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o "corpo" no pensamento de Slo Francisco de Assis (CL 0149) 
Expositor(a): Angelita Marques Visalli (UFRJ) " 
Nosso trabalho pretende abordar a questão do "corpo" no 
pensamento de São Francisco de Assis, questão essa que, embora 
marcadamente presente nas fontes franciscanas (escritos de São 
Francisco de Assis e biografias'e crônicas do século XIII), não tem 
sido tratada com relevância na extensa bibliografia que o tem como 
objeto de estudo. 
Partindo do princípio que São Francisco de Assis desenvolveu sua 
religiosidade num periodo de grandes transformações (início do 
século XIII), pretendemos caracterizar seu comportamento como 
contraditório, mesclando atitudes ascéticas que remontam à "Igreja 
primitiva" com fortes influências da vida do laicado urbano de sua 
época. oscilando entre um rigor extremado e uma liberalidade 
relativa frente a mesma questão: a relação com o "corpo", Para isso 
nos debruçaremos especifiéamente sobre três aspectos: (des)cuidado 
com alimentação/descanso para o "corpo"; relação com as doenças 
e atitude frente às mulheres. 

"Chio de Estrelas": o cotidiano nas favelas cariocas na década 
de 40 (CL OISO) 
Expositor(a): Alberto Gawryszewski (UEM-PR) 
Nosso trabalho versará sobre a questão do espaço llrbano, a origem 
das favelas e seu cotidiano na década de 40. 
Procuraremos abordar todo o processo de ocupação dos morros e 
lotes pelas favelas, seus problemas com os donos e pseudo-donos, o 
perfil dos moradores (suas origens, fonnas de sustento, grau de 
instrução, natalidade/mortalidade, etc.), os materiais usados nas 
construções das moradias, o fornecimento ou não, por parte do 
Estado,. dos equipamentos de consumo coletivo (água, esgoto, 
educação, etc.) e suas lutas para obtenção destes equipamentos. 
O local de trabalho (fábricas. lojas comerciais, serviços domésticos, 
etc.), a existência de transportes coletivos para ida a este e a 
segregação espacial (espaço urbano visto como uma mercadoria), 
adquirem destaque na explicação da localidade das favelas e do 
cotidiano dessa população. 
Por fim, a Escola de Samba surge não SÓ como a principal forma de 
lazer dessa população favelada, mas também como um local de 
debates de seus problemas e como foco de organização por seus 
interesses imediatos. Neste sentido, l6cus privilegiado de disputa 
dos diversos partidos políticos, em especial do Estado. 

Representar: a procisslo barroca (CL 0151) 
Expositor(a): Júnia Ferreira Furtado (UFMG) 
A presente comunicação pretende estudar o triunfo. Eucarístico; o 
Áureo trono Episcopal e as exigências de D. João V, todas festas 
ocorridas nas Minas na la metade do século XVIII, que tinham nas 
procissões seu momento máximo. Pretendo analisar estas festas 
como um espaço de dominação e representação do colonizador, 
normartizados da vida colonial e, ao mesmo tempo espaço para 
relaxamento das tensões inerentes ao sistema colonial. 

docente. 
Quando indagadas sobre o nível de interferência das Direções de 
Escola. Secretaria de Educação, Supervisão ou Coordenação, há 
praticamente um consenso no sentido de justificar as suas 
interferências como sendo, apenas, uma orientação, sugestão, um 
auxilio. 
Não existe uma percepção mais elaborada do papel que estas 
instâncias possuem no desenrolar do trabalho ensino-aprendizagem, 
no qual a maioria das professoras não têm uma participaçlo concreta, 
na construção e elaboração dos currículos. A sua participação está 
limitada a algumas reuniões onde se faz, normalmente, uma relação 
de conteúdos que devem ser desenvolvidos ao longo do ano que 
segue. 

AnAlise da prAtica discursiva do professor de História (CL OISl) 
Expositor(a): Anália Bescia Martins Barros (UFPEL) 
Qual a razão de se aprender Histó"ria? Esta pergunta é norteadora 
da nossa preocupação em desenvolver uma pesquisa que investiga 
o ensino de História na Rede Pública Municipal de ensillG de Pelotas. 
juntamente com a convicção de que o ensino de História no 10 e 2': 
graus assume um lugar fundamental na formação do indivíduo. 
Esta pesquisa tenta averiguar que tipo de História se ensina nas 
escolas públicas e até onde essa História translJlitida é responsávd 
pela imagem negativa que a criança tem da disciplina 
O desafio que tal propósito nos coloca não é pequeno. A História 
Tradicional, do herói e do passado morto que vê o passado como 
um acontecimento isolado que é ensinada de uma forma distante e 
narrativa tem dado lugar a tentativa. por parte dos professores, de 
ensinar uma história critica, ao menos no discurso destes 
profissionais. Uma história que se pretende um movimento crítico, 
vivo, que coloca o homem no centro de sua construção e nlo mero 
executor/expectador, como diria Braudel (1972, Lisboa) "( ... ) A 
História é uma explicação do homem e do social ( ... )". 

Regilo e espaço: um cenArio (CL 01S4) 
Expositor( a): Chrisliane Marques Szesz (UFPR) 
O trabalho ora apresentado, é resultado de uma parcela da 
dissertação de mestrado que vem sendo desenvolvida na 
Universidade Federal do Paraná, Sob o titulo: Metamorfoses de uma 
idéia: o conceito de região e a representação do Paraná, toma por 
objeto de análise os textos e obras de intelectuais paranaenses que 
em diversas conjunturas, construíram um discurso regional, tenbmdo 
definir uma identidade própria ao Paraná. 
Nesse sentido, no final do século XIX, num contexto em que o 
governo do Paraná estaria a definir seus limites territoriais, começam 
a circular na imprensa paranaense textos de propaganda sobre o 
território paranaense no sentido de descrever suas riquezas naturais. 
Entre essas produções, estio os textos de Sebastião Paraná, geógrafo, 
Airton Playsant, Romário Martins, ambos membros fundadores do 
Instituto Histórico, que procurarão diferenciar o Paraná pelo seu 
espaço. 
Assim associando região e espaço - o conceito de regilo está 

As professoras da Rede Pública e a cODvivialidade face l indissociavelmente a noção de espaço, num sentido mais abrangente 
autoridade pública (CL OISl) do termo regillo remete-se a diferenciaçllo de áreas originário da 
Expositor(a): Anália Bescia Martins Barros (UFPEL) percepçllo empírica das diferenças encontradas naSlqJCl'flcic da tara 
Existem várias polêmicas acerca da autonomia que as( os) professoras - esses intelectuais procurarão buscar a singularidade do Paraná 
(és) possuem no cotidiano de sua prática pedagógica Teoricamente Abarcar todos os fenômenos, que estJo presentes numa dada érea, 
pode-se afirmar que este seria um dos motivos que fazem com que tendo por meta compreender o caráter singular dccada porçIo desse 
a prática pedagógica possa ser vista como urilà semi-proflSslo. Visto espaço. 
que a profissionalizaçllo possui uma série de caracteristicas que a Desse modo, a partir do conceito de espaço e natureza, e de certa 
professora não tem acesso no exercicip de sua atividade docente. forma influenciados por uma concepçlo de espaço de matrizes 
Quando analisamos as falas das profissionais do ensino da Rede ratzeliana e das concepções de espaço de Vidal de La Blaehc, esses 
Pública, detectamos em suas afirmações uma aceitaçao da intelectuais, funcionários-escritores, procurarlo estabclccer uma 
interferência do poder público sobre o desenvolvimento do trabalho relaçlo homem natureza no sentido de elaborar uma identidade 
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regional. para o Paraná. 

Para o recreio e a defesa da raça (CL 0155) 
Expositor(a): Marco Antônio L. Mello (UFRS) 
Este trabalho, vinculado ao programa de Pós-Graduação em História 
da UFRGS, busca recuperar a trajetória de um grupo étnico negro 
com o objetivo de entender e analisar comll é que se deu o processo 
de reconstruÇão de uma identidade étnica para esses afro-brasileiros. 
A estrutura da pesquisa procurou contemplar, além da historiografia 
e do jornal, traços diacríticos presentes nas suas páginas que 
buscavam assegurar redes de sociabilidade·e o contraste frente a 
sociedade circundante. Foram delimitados os seguintes sinais: os 
territórios negros, a relação entre identidade classe e identidade 
negra, controle social sobre o grupo étnico, o papel da educação, a 
mestiçagem e, por fim, os leitores e as leituras do Jornal a Alvorada. 

A fronteira Brasil - Paraguai através do "Memorandum" de 
Manocl.Cavusa (189") (CL 0.156) 
Expositor(a): Valmir Batista Cor.rêa e Lúcia Salsa Corrêa (UFMS) 
O documentl;)·"Memorandum que'dirige da cidade de Corumbá o 
cidadão Manoel Cavassa ao Exmo. Senr. Presidente da República 
dos Estados Unidos do Brasil, 22 de fevereiro de 1894", é uma das 
fontes mais extraordinárias para o conhecimento e a comp~eensão 
da situação da fronteira Brasil-Paraguai, na época da guerra de 
1864-1870. 
Trata-se de um longo manuscrito, onde um comerciante italiano 
que se estabeleceu na fronteira da província de· Mato Grosso ( na 
cidade portuária de Corumbá), no ano de 1857, descreveu suas 
aventuras e desventuras por ocasião da invasão paraguaia nessa 
região. 
Cavassa representou um exemplo da colônia estrangeiro que migrou 
para Corumbá, aproveitando as lucrativas oportunidades do 
comércio de couros e outros gêneros de primeira necessidade, no 
período em que a regiãó mato-grossense teve a sua economia 
articulada ao mercado internacional, pela navegação do rio Paraguai, 
no eixo Corumbá - Assunção - Buenos Aires. 
O "Memorandum" é detalhado e rico de informações sobre as 
atividades comerciais e vias de abastecimento da fronteira oeste do 
Brasil, bem como sobre fatos poucos conhecidos referentes à guerra 
com o Paraguai. 

Identidade nacional "crioula" jacobina em Angola: uma 
construçlo sempre ameaçada (CL 0157) 
Expositor(a): Sílvio de Almeida Carvalho Filho (UFRJ) 
Exame da estruturação de uma identidade nacional "crioula" de 
cunho jacobino, em Angola, como matriz nacionalizante da 
diversidade étnico-cultural. O território angolano portava uma 
heterogeneidade étnica desagregadora, sendo necessário construir 
uma unidade, ultrapassadora das identidades étnicas, baseada numa 
sfntese "crioula" direcionada por um jacobinismo revolucionArio. 
Qualquer emergência de etno-nacionalismo era visto como um 
tribalismo dissolvente desta identidade em construção. Essa surgia 
ameaçada por grandes inimigos internos e externos que, após duas 
décadas de independência, cada vez mais se fortaleciam. O sonho 
acabava .. A "geração da utopia", que lutara por sua implantação, 
vive a desilusão de se defrontar com resultados diversos "do que se 
tinha combinado". 

esse local.existe e pode ser sentido por muitos assim. Mas, também 
é nesse local que muitas vidas - homens e mulheres - são gerenciadas 
mantidas no esquecimento e abandono, condenadas a permanecerem 
silenciosas. 
Silêncio! É a primeira impressão que se tem ao entrar no Hospital 
Colônia Santana. Silêncio das pessoas que ali vivem dos médicos e 
funcionArios, da documentação. Mas, ao trabalhar com o silêncio. 
aprende-se a ouvir, sentir, que este silêncio tem 'um som uma 
melodia, uma nota, basta querer e lutar para compor essa música, 
Esse é o trabalho do historiador, escrever essa partitura, dar acústica 
aos músicos que ali se encontram. Transformar em música a história 
daqueles sujeitos escondidos atrás de um termo genérico denominado 
"loucura". 

Na poeira das implosões I (ÇL 0159) 
Expositor(a): Zoroaslro Cardoso (UFRN) 
Busca-se apreender os elementos comuns da democracia como valor 
universal, a partir das contribuições históricas do liberalismo e do 
socialismo. As forças democráticas que historicamente lutam por 
uma sociedade livre eigualitAria não podem deixar <Je lado essas 
contribuições. Sem respeito às regras do jogo democrático tanto 
para ascensão das massas ao poder quanto para manutenção do 
poder não será viável realizar esta utopia: 

Na Poeira das implosões 11 (CL 0160) 
Expositor(a): Zoroastro Cardoso (UFRN) 
Tentativa de identificar"o impacto, a crise de identidade e a reação 
do homem urbano às rápidas mudanças. O homem moderno 
desenrlJizado em tão pouco tempo nas grandes cidades brasileiras 
corre o risco de sofrer perdas irreparáveis ao se distanciar 
neuroticamente de suas raízes culturais, caindo na armadilha de 
sua própria avidez. Preserva-se contudo alguns monumentos 
históricos e outros símbolos para legitimar a dominação, enquanto 
há uma tensão social no espaço urbano em face da rejeição no 
inconsciente coletivo do mundo do opressor. A cidade dgs vencedores 
carrega em seu bojo a resistência ostensiva e/ou simbólica num 
mundo onde nem tudo que é sólido se desmancha na poeira das 
implosões. 

o extraordinário das ruas: celebrações públicas e identidade 
social (CL 0161) 
Expositor(a): Wlamyra Ribeiro de Albuquerque (UESB) 
A comunicação pretende apresentar alguns aspectos do processo de 
construção da identidade local"nas Festividades Públicas em 
Salvador no período de 1890 a 1924. Neste sentido, buscamos 
discutir a importância das celebrações de rua na constante construção 
da identidade social dos grupos participantes, assim como suas 
estratégias de disputa e negociação no espaço urbano nestes eventos 
coletivos. 

Na linguagem, uma identidade (CL 0162) 
Expositor(a): João Carlos de Souza (UFMS) 
A Comunicação proposta fundamenta-se em pesquisa desenvolvida 
junto a ocupantes de 4 Areas de assentamento na cidade de São 
Paulo. Integra o III Capítulo da dissertação de mestrado: "Cultura 
e Valores: Representações dos Ocupantes de Terra na Zona Leste 
de São Paulo" - PUC/SP - 1994. 
Discuto a questão da constituição da identidade dos oeupantes a 

Hospital Colônia Santana: uma paisagem de intrigas (CL 0158) partir de seu novo espaço, definidor de relações sociais de 
Exposltor(a): Arselle de Andrade da Fontoura (UFSC) reconhecimento ou de desqualificação. Os sujeitos ocupantes 
Imagine um vale cercado de morros, com um rio cristalino, uma deparam-se com relações conflituosas, pOr vezes, e nelas forjam 
diversidade de Arvores e animais, um recanto sereno e até um pouco. falas, conceitos questionadores de uma opinião mais geral da 
mágico, onde as pessoas que ali chegam têm a sensação de estarem sociedade sobre a problemática dos Sem Terra e Moradia. Os 
em total harmonia com a natureza e os homens. Imaginaram? É, ocupantes querem ser identificados como tal e não como "invasores", 
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nem como "vagabundos", ou mesmo "favelados". Ao sentirem-se expressões? Nesta comunicação, procedo a uma evidentemente 
rejeitados, reafirmavam sua condição de gente, pessoa e assim rápida análise da históricidade' e da 'apropriação apressada' que 
queriam ser tratados. a história faz de algumas palavras/expressões, que redundam em 
É dessa perspectiva que justificam a ocupação, questionando o conceitos, e que trazem implícito todo um significante ideológico 
conceito de propriedade voltada tão somente para a especulação previamente elaborado. 
imobiliária e fO(lllulam noções sobre o direito à ocupação em três 
dimensões: a religiosa, a pública e a de sobrevivência. 
No processo de ocupação e de luta na organização e conquista das 
áreas, surgiram nas .Iideranças, principalmente de mulheres, que 
passaram a assumir posturas mais politizadas. 

História, literatura e memória: Salim e Sezefredo(CL 0163) 
Expositor(a): Mírian Tesserolli (UFSC) 
O diálogo entre os espaços do viver e do narrar na obra de Salim 
Miguel, escritor líbano-biguaçuense radicado em Florianópolis -
SC, nos leva a pensar o entretecer histórico e literário a partir da 
sua narrativa me'morialística no livro "A Vida Breve de Sezefredo 
das Neves, poeta". 
Neste, o autor constrói um diário fictfcio de um personagem também 
fictício que viveu na década de 40 e que participou de um movimento 
chamado Grupo Sul. Este Grupo discutiu idéias estéticas modernistas 
nos anos 40 e 50, em Florianópolis. Para narrar a vivência deste 
Grupo o autor, que foi um dos seus fundadores, criou Sezefredo. 
Na sua obra, a memória é um recurso para narrar a experiência 
passada. Pensar entre história e literatura espreitando a 
intertextualidade nos possibilita lançar mais um olhar para o 
passado, pois diferentes matizes de referências tomam a história 
mais rica, ressignificando os vestígios, os indícios através dos quais 
o historiador interpreta o que ele quer representar. 

A perversidade da modernidade na fronteira do Brasil (CL 0164) 
Expositor(a): Luiz Eduardo Catta (UNIOESTE) 
Procuramos estudar a implantação de um projeto de modernidade 
na fronteira do Brasil com o Paraguai, representado pela construção 
da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que desorganizou o cotidiano da 
população que vivia na cidade de Foz do Iguaçu, em função da 
chegada de um enorme contingente de trabalhadores de todo o Brasil 
e dos países vizinhos. 
Assim buscamos estudar o cotidiano e a modernidade naquela região 
no período compreendido entre os anos de 1973 a 1992, imposto 
que foram pelos governos militares, onde se sobressai a chegada 
dos chamados Barrageiros, as transformações ocorridas na cidade 
de Foz do Iguaçu, que passa de uma pacata cidade do interior para 
uma cidade nervosa, onde se destacam a criminal idade e os trabalhos . 
informais, que ocupam uma significativa parcela da população pobre 
do Foz do Iguaçu. 
E por fim destacamos o imenso "caldeirão" cultural que se tomou 
aquela região fronteiriça, com a presença de brasileiros de diversas 
regiões, paraguaios e argentinos idem, numa inteiração constante e 
híbrida de de suas culturas. 

, 
A procura do lugar: um$studodos processos de luta (eLOI66) 
Expositor(a): Celene Tonella (UEM-PR) 
O propósito central deste trabalho é discutir processos de luta por 
moradia da população de baixa renda no Paraná. O trabalho baseia
se em pesquisa desenvolvidas nas cidades de Curitiba e Londrina 
no período de 1985 a 1992. Por um conjunto de fatores, o Paraná 
sofreu um processo de explosão das populações rurais e o 
conseqüente inchamento dos centros urbanos, quando levas de 
migrantes foram se instalando em suas periferias. Acrescente-se a 
esta situação, a ausência, por décadas a fio, de uma política 
habitacional coerente por parte do sistema financeiro de habitação 
para a população de baixa renda. Houve, ainda, lKl1a elevação 
estrondosa de aluguéis a partir de 1986. 
Por este conjunto de fatores, a população pobre viu-se obrigada a se 
organizar em associações para ocupar espaços - públicos e privados 
- para moradia: É neste momento que uma carência fundámental se 
transforma em reivindicações. 
Procuro decifrar os mecanismos através dos quais as pessoas, num 
determinado momento, encontram e'nergia para reagir as relaçl)es 
de poder - econômico, político, cultural - que as envolvem, iniciar 
o conflito e lutar por seus direitos. 

o fausto e a meretriz: a orgia da borracha em Belém (1890-
1905) (CL 0167) 
Expositor(a): José Ronaldo Trindade (UFPA) 
A nova ordem econômica possibilitada pela economia do Látex 
fomenta a idealização de uma cidade moderna, local adequado para 
que a elite vivenciasse seus devaneios europeizados. As novas 
configurações da cidade atingem prioritariamente as áreas centrais. 
onde a vida urbana evidenciava O Belo do Fausto, a cidade que 
aparecia nos jornais, relatórios de governo, autos-crimes e ocorrências 
policiais demonstrava que o Fausto foi pouco. Aí, apareciam as 
desordens, prisões de infratores, o cotidiano da vida boêmia e as 
condições precárias de· Belém. É neste contexto de contradiçio entre 
um discurso de "Modernidade" e a realidade das ruas que este trabalho 
procura resgatar as meretrizes que acabaram sendo ofuscadas pelo 
"Brilho" das Coccotes e Famme Fatalles idealizadas nos selos, cartões 
postais e anúncios de cigarros da Belle-Epóque. 

Festa e História: a construçlo de uma identidade cultural do 
trabalho (CL 0168) 
Expositor(a): Davi Felix Schreiner (UNlOESTE) 
A comunicação abordará temática da dissertação de mestrado, 
defendida na UFCS - "A Formação de uma Cultura do Trabalho -
Cotidiano, trabalho e poder (Extremo Oeste do Paraná - 197011988). 

De Novo Mundo a Terceiro Mundo- O uso da palavra na História O caleidoscópio para a análise da constituição dessa cultura do 
(CL 0165) trabalho é fornecido pela Festa do Porco Assado no Rolete, que 
Expositor(a): Ana Lice Brancher (UFSC) surgiu no município de Toledo, em 1974. Esta festa como momento 
Ao chegarem pela primeira vez' América', os europeus nos vêem excepcional de "reunião comunitária" sintetiza a totalidade da vida 
como NOVO MUNDO: promissor, pitoresco, pulero; quinhentos cotidiana local. Como expressão cultural imbrica-se com o social, 
anos depois, passamos a ser vistos, ainda pelos europeus pois o o econômico, tornando-se um rico meio para investigar a 
'conceito' é europeu, como TERCEIRO MUNDO: periférico, constituição de uma identidade cultural. 
problemático, pobre. De onde a categoria Novo Mundo? De onde a A festa revela a transposição do cotidiano. É neste sentido que smgiu 
categoria Terceiro Mundo? Entre o NOVO (por ·volta de 1500, a Festa do Porco Assado no Rolete e outras festas na região Oeste. 
quando se inaugura a 'modernidade') e o TERCEIRO (nosso tempo, As transformações sócio-econômicas da década de 70 e 80, o 
quando se fala/rresvala 'pós-modernidade') se interpõem surgimento de uma elite social a expropriação dos trabalhadores de 
quinhentos. Não se trata de uma simples troca de palavras, seu produto e dos seus meios de trabalho, recriaram a Festa do 
certamente. E a história, registra/absorve tranquilamente estas Porco Assado no Rolete. Deste modo, a festa entrelaça traços 
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culturais do passado do migraIlte e manifestações culturais na nova 
terra. entrelaça elementos de uma cultura campesina e de uma 
cultura urbana. Ou seja. a sociedade local não se movimenta mais 
pela mesma teia de relações. As práticas e representações do trabalho 
já não possuem os mesmos significados. 

A noite dos desesperados: o crime no discurso da imprensa (CL 
0169) 
Expositor(a): Cláudio Pereira Elmir (UNISINOS) 
Ao descrever a intensa cobertura jornalística realizada sobre um 
motim ocorrido em Porto Alegre em julho de 1994, o trabalho 
pretende discutir as contradições e ambigüidades que constituem o 
discurso sobre o crime e demonstrar as relações desiguais que são· 
estabelecidas entre criminosos, policiais, deputados, elites, 
jornalistas, o Executivo Estadual, as vitimas e a cidade. Em suma. 
a comunidade objetiva realizar a compreensão da lógica que preside 
a relação entre uma manifestação criminal e a sua veiculação no 
Jornalismo Impresso; fugindo esta da mera descrição informativa 
dos fatos, na medida em que a subjetividade é uma das principais 
caracterfsticas a regular a construção do texto jornalístico. 

o parceiro ideal: as variações de gênero na construçlo de 
estere6tipos em Porto Alegre na segunda metade do século XIX 
(CLOI70) . 
Expositor(a): Sandra da Silva Careli (UFRS) 
Em Porto Alegre, na segunda metade do século XIX, diversos jornais 
circulavam pela capital gaúcha. De posições polftico-partidárias e 
visões sociais diferenciadas colaboravam para criar e reforçar 
diferentes padrões quanto a posturas e comportamentos. O trabalho 
busca mostrar as diferenças existentes quanto a construção do 
estereótipo da noiva e do noivo ideais frente as finalidades do 
casamento então existentes. 
Chama-se atenção para os aspectos que para cada gênero são mais 
observados e de que forma as mesmas são constituídos 
discursivamente. 

Forte Velho e cantador (CL 0171) 
Expositor(a): Ana Cristina Marinho Lúcio (UFPB) 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida junto ao 
projeto "A Representação do Oprimido na Literatura Brasileira". 
Dentro deste projeto existe uma linha de pesquisa voltada para a 
coleta de cantos e depoimentos de cantadores e dançadores de coco 
na Paraíba 
O coco caracteriza-se por ser uma manifestação popular de dança. 
poesia e improvisação oral. Na localidade de Forte Velho pudemos 
observar, atra"és do depoimento do Sr. Joventino, um importante 
aspecto da manifestação. O coco não faz parte da vida cotidiana da 
comunidade, não representa mais um momento de festa. de diversão. 
O que se observa é uma dependência de convites de pessoas de fora 
da comunidade que determinam hora e data para as apresentações. 
Nosso estudo consiste em pensar estas mudanças dentro de um 
universo que passa pela historicidade dos indivfduos e pelas formas 
encontradas por estes para sobreviverem. Ou seja. queremos perceber 
até quando foi possível conciliar as estratégias de sobrevivência 
com o tempo destinado ao laur. 
Para entender estas mudanças optamos pela utilização da "história 
de vida" enquanto suporte de pesquisa A afinidade da história com 
o método se realiza através da noção de processo que este permite. 

na UFRGS, e o grupo surge a partir das inquietações dos acadêmicos 
Raymundo Faoro, Silvio Duncan, Wilson Chagas e Fernando Jorge 
Schneider. A este grupo inicial, logo aderem outros oficios, poetas 
e contistas. Em 1947, o grupo lança a revista Quixote, a qual se 
mantém por mais quatro edições, até 1952. A revista visava a 
atualização da cultura rio-grandense com o panorama nacional e 
internacional, assim como assumir uma postura renovadora na cena 
literária Em 1955, o grupo publica a folha Poesia Quixote e, em 
1956, a antologia Poesia ~uixote. A partir de então o grupo revela
se constituído exclusivamente de poetas e organiza-se para promover 
eventos culturais. Em 1958, nos salões da Reitoria da UFRGS, o 
grupo ptomove o 10 Festival Brasileiro de Poesia. Em 1960, organiza 

. a Mostra Popular de Poesia Ouixote, na praça da Alfiindega. Em 
1961, o grupo se autodissolveu. O Grupo Quixote polemizou com a 
intelectual idade gaúcha e apresentou-se como herdeiro da cultura 
hispânica também. 

Messianismo e milenarismo no Rio de Janeiro: estudo de caso 
(CL 0173) 
Expositor(a): Jacquelíne Guerreiro Aguiar (UFRJ) 
O trabalho tem como objetivo analisar o movimento religioso 
denominado "Cultura Racional Universo em Desencanto", de cunho 
milenarista e messiânico, existente no Rio de Janeiro desde a década 
de 30. • 
O percurso interpretativo utilizado é o da Abordagem Situacional 
da Retórica. a qual se incorporam reflexões sobre religiosidade no 
Brasil contemporâneo. 

A Catedral da Boa Viagem de Belo Horizonte: fé, modernidade 
e tradição (CL 0174) 
Expositor(a): Marcelina das Graças de Almeida (Pref de BH) 
A Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem de Belo Horizonte 
além de ser um edificio importante para a cidade, tràz marcas em 
seu passado que muito revelam acerca da história dessa mesma 
cidade. 
Ao se acompanhar o processo construtivo da igreja é possível 
visualizar, envoltas ao mesmo, estratégias expressas no campo do 
imaginário e do simbólico e que nos permite desvelar um episódio 
no qual um lugar é disputado, na medida em que significa poder e 
permanência no imaginário urbano. 
No trilhar desse processo se cruzam, numa trama. a concretização 
da República. a instalação da nova capital mineira e o destino da 
Igreja da Boa Viagem, demonstrando ser o mesmo parte de um 
contexto mais amplo, no qual se inserem as transformações ocorridas 
no cenário nacional e internacional. 
Essa comunicação está embasad~ na dissertação de Mestrado em 
História "Fé na Modernidade e Tradição na Fé: A Catedral da Boa 
Viagem e a Capital", defendida em dezembro de 1993 sob orientação 
da Professora Eliana Regina de Freitas Dutra. 

o rádio e a educação dos sentidos nas décadas de 1920/40 (CL 
0175) 
Expositor(a): Newton Dângelo (UFU-MG) 
As primeiras experiências com a radiodifusão no Brasil foram 
identificadas pelos seus protagonistas como possibilidade técnica 
de "elevação da cultura das massas". Este trabalho busca introduzir 
reflexões sobre o significado dessas práticas, acompanhando 
inserções e projetos de intelectuais escolanovistas em busca da 
"regeneração Nacional". Estes agentes procuram direcionar o rádio 

Hist6ria do Grupo Quixote (1946-1961) (CL 0172) e sua utilização tanto no âmbito escolar como através de sua 
Exposito~(a): Vitor Otávio Fernandes Biasoli (UFMS) regulamentação. As ações analisadas no interior de associaçõ<;s de 
O Grupo Quixote foi fundado em Porto Alegre, em 1946, e manteve- ·radiodifusão e de órgãos estatais, como o Serviço de RadiOdifusão 
se ativo até 1961, publicando revistas, livros, folhas de poesia. e Educativa. a realização de inquéritos sobre a forma de irradiação 
organizando eventos culturais. Sua origem é a Faculdade de Direito, de programas, apontavam para a transformação de uma audiência 
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passiva e involuntária em vontade de ouvir. Assim, pudemos 
redimensionar o uso do rádio educativo muito menos como recurso 
auxiliar de ensino do que instrumento de intervenção social, a fim . 
de enquadrar valores e saberes populares em canais padronizados 
de informação, diversão e civismo. 

P~lftica econômica e pinico financeiro no segundo Império: as 
crises de 1857 e 1864 (CLOI76) 
Expositor(a): Luiz Carlos Delorme Prado (UFF) 
Este trabalho discute a Política Econômica do Governo Imperial no 
período 1852-1864. Este tem como principal objetivo investigar a 
relação entre as políticas monetárias pefelista e metalista. A hipótese 
sustentada neste trabalho é a seguinte: 
(i) a crise de 1857 tem sua origem na eco.nomia internacional, 
afetando a economia brasileira através da forte integração dos 
mecanismos domésticos de financiamento de atividades produtivas 
ligadas ao comércio exterior e a City Londrina; 
(ii) a crise de 1864 tem.sua origem essencialmente nos problemas 
de Iiquidez domésticos causados pela política monetária altamente 
restritiva levada a efeito pelas politicas metalistas, após a queda de 
Souza Franco no Ministério da Fazenda; 
(iii) essas duas crises revelam o papel do Sistema Financeiro 
brasileiro com um favor que dificultava a expansão das atividades 
econômicas domésticas em função do baixo nível de Iiquidez 
acarretados pelas politicas metalistas e a fragilidade causada pela 
elevada desendência do financiamento doméstico de atividades 
produtivas dos mecanismos de desconto de letras de câmbio no 
mercado Londrino. 

o sistem~ ferroviário fluminense: 1850-1920 (CL 0177) 
Expositor(a): Hildele Pereira de Melo (UFF) 
A ascensão do café como o principal produto da economia brasileira 
em meados do-século XIX gerou uma necessidade premente de se 
construir vias de comunicação que permitissem escoar o produto 
do interior para a costa. O objetivo deste trabalho é analisar a relação 
café e ferrovia para o Rio de Janeiro, tendo como hipótese que a 
construção dessa infra-estrutura de comunicações foi um dos maiores 
impactos que a renda cafeeira provocou na economia fluminense 
naquelas décadas. A ferrovia foi o marco de uma grande mudança 
no processo de organização produtiva do café, na passagem do 
sistema mercantil-escravocrata para a organização capitalista de 
produção. O investimento em ferrovias no Rio de Janeiro se 
processou maciçamente na segunda metade do século XIX. Foi a 
própria economia cafeeira escravocrata que gestou as condições para 
a implantação do setor ferroviário. As estradas de ferro interferiram 
direta e positivamente na produtividade, cus.to e comercialização 
do café: modernização a infra-estrutura, reduziram os custos de 
transporte do setor e mudaram as relações comerciais no interior 
da economia fluminense. Este inves.timento teve uma contribuição 
decisiva do investidor nacional privado, foram os grandes 
plantadores de café e comissários que lideram esta expansão, seja 
através de recursos próprias, seja pressionando o Governo Provincial 
para sua implantação. 

A vislo do cotidiano dos trabalhadores em Pedro Wayne (CL 
0178) 
Expositor(a): José Martinho Rodrigues Remedi (UFRS) 
APÓS a década de 1920, as mudanças na sociedade gaúcha levam a 

romancista envolvido diretamente com movimentos políticos. Sua 
inconformidade com as injustiças sociais levaram-no a militar nos 
movimentos revolucionários dos anos 20 e 30 no Rio Grande do 
Sul, defendendo mudanças na estrutura do país. 
A preocupação com o resgate dos grupos marginalizados, em 
especial dos trabalhadores das charqueadas na década de trinta, é o 
motor do romance Xarqueada (1937), em que Wayne busca romper 
com a estereotipificação e a mitificação da sociedade rural na 
campanha gaúcha, exercendo uma literatura de matiz realista, de 
fortes características contra-ideológicas, ao se opor às construções 
estereotipadas do "Monarca das Coxilhas" que, até o momento, 
eram a marca da narração gaúcha. 
Ao deslocar o foco de análise histórica das estruturas das classes 
para as relações entre elas, o presente trabalho pretende, portanto, 
ampliar as possibilidades de uso de novas fontes de estudo dos 
processos de produção e emprego de mão-de-obra nas manufaturas 
e/ou indústrias de especialização agropecuária, já amplamente 
aprofundadas pela historiografia gaúcha sob o ponto de vista da 
importância econômica e da participação política de seus 
proprietários nas lutas pelo poder no Rio Grande do Sul. 

o uso terapêutico dos alcoólicos (CL 0179) 
Expositor(a): Fernando Sérgio Dumas dos Santos (FIOCRUZ) 
Nesta comunicação apresentaremos um dos capítulos que compõem 
a dissertação de mestrado "Alcoólismo: a invenção de uma doença", 
defendida no programa de pós-graduação em História Social da 
UNICAMP. 
Traçaremos, aqui, um amplo painel da tradição de uso terapêutico 
dos alcoólicos nas sociedades ocidentais, com destaque para a 
contextualização de duas importantes teorias, a do álcool-alimento 
e a poção de Todd, formuladas nas décadas de 1840 e 1860 
respectivamente. 
Enfocaremos, ainda, as mudanças ocorridas na mediçina e as críticas 
à terapêutica pelos alcoólicos, na segunda metade do século. 

Arquivo Walter Oswaldo Cruz (CL 0180) 
Expositor(a): André Vianna Dantas (FIOCRUZ) 
Este projeto destina-se a organizar, dar acesso e informatizar o 
arquivo WaIter Oswaldo Cruz, que está sob a custódia do 
Departamento de Arquivo da Casa de Oswaldo Cruz, e tem duração 
prevista de um ano; sendo coordenado por pesquisadores da própria 
COC e contando com uma bolsa de iniciação científica financiada 
pelo CNPq. 
Walter Oswaldo Cruz, filho do famoso cientista Oswaldo Cruz, 
nasceu em 1910 e formou-se na Faculdade Nacional de Medicina 
em 1930. Sua brilhante trajetória acadêmica e profissional iniciou
se no Laboratório de Carlos Chagas - este último, na época era 
diretor do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) - onde exerceu destacadas 
funções. A partir de 1964, com a instauração do Governo Militar, 
passou a sofrer perseguições que praticamente impossibilitaram de 
exercer seus trabalhos, vindo a falecer em 1970, após um infarto. 
O arquivo é composto de correspondências, relatórios, impressos, 
manuscritos, documentos pessoais e documentação fiscal e 
administrativa do Instituto Oswaldo Cruz, mede 0,70metros 
lingares, têm suas datas-limites centradas entre os anos de 1930 e 
1966, e possui grande relevância para se compreender a história da 
saúde e da ciência no Brasil. 

prosa literária a uma importante transformação: p-assava a explorar A norma da naçlo: saúde e educaçlo (1910/1920) (CL 0181) 
os veios relativos à condição marginal e alienada do trabalhador do Expositor(a): Ricardo Augusto dos Santos (FIOCRUZ) 
campo e preocupava-se com a economia gaúcha. É neste quadro de a Movimento Sanitarista nos anos 1920 apresentou uma solução 
aparecimento de uma prosa mais comprometida com a denúncia original para o dilema brasileiro: Por que somos pobres, doentes e 
social. cujo tom de "realismo" permite análises sob enfoques ignorantes? O presente trabalho pretende mapear as propostas 
históricos, que se desenvolve a obra de Pedro Wayne, poeta e relativas à higiene·e educação formuladas nos anos 1910/1920, 
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levando em consideração educadores, sanitaristas, práticas, discursos à preservação de uma identidade. 
e instituições. 
Utiliza-se como metodologia a análise dos textos produzidos pelo 
médico-sanitarista Belisário Penna (1863-1939), um dos principais 
formuladores de políticas públicas de época. Em nome deste projeto 
educativo justificaram-se ações profiláticas: "Higienização" dos 
corpos, cidades e instituições. 

A sociedade solonial perante o ensino laicizado no final do século 
XVIII (CL 0182) 
Expositor(a): Carlos de Faria Júnior (UFRJ) 
Nas últimas décadas do período colonial brasileiro, as Reformas na 
Instrução Pública promovidas pela administração pombalina 
atingem a sociedade colonial gerando contradições. 
Em "Recopilação de Notícias Soteropolitanas e Brasílicas", carta 
oitava, Luís dos Santos Vilhena - professor de Grego na cidade de 
Salvador - faz clara referência, no que diz respeito aos professores 
régios, ao não cumprimento das determinações jurídicas por parte 
dos setores administrativos da Colônia e da Metrópole. 
Vilhena comenta o descrédito e o desrespeito de que são alvo estes 
professores, levando-nos a indagar sobre uma possível preferência 
da sociedade colonial pelas instituições de ensino dirigidas pela 
Igreja, uma vez que estas eram extremamente valorizadas, a exemplo 
dos então extintos colégios da Companhia de Jesus. 
Com base na Obra de Vilhena, pretendemos analisar como se situa 
esta sociedade em face da instrução laicizada. 

As mulheres e suas "Histórias"; construindo uma memória do 
trabalho (CL 0183) 
Expositor(a): Giselle Martins Venancio (UFF) 
O presente trabalho pretende verificar o tipo de memória do trabalho 
que foi construído pelas próprias mulheres trabalhadoras, através 
de seus relatos. 
Desde o início do processo industrial a classe trabalhadora se 
constituiu, em grande parte, por mulheres. 
Entretanto, a historiografia minimizou-se, em parte a participação 
das mulheres neste processo, visto que, esta foi sendo sempre 
registrada sob um prisma masculino. 
Este trabalho tem a intenção de recuperar a "voz das mulheres 
trabalhadoras", colaborando, desta forma, para a construção de uma 
memória do trabalho a partir de um novo prisma. 

Trabalho de lembrar - Entre potes e argila (CL 0184) 
Expositor(a): Maria Aparecida de Lima (UFSC) 

Considerações acerca da questãQ da identidade nacional e 
zoneamentos culturais (CL 0185) 
Expositor(a): Marcos Aurélio Espindola (USP) 
O tema da cultura brasileira e da identidade nacional é um antigo 
debate que se trava no Brasil. Sua atualidade permanece latente. 
A idéia de construção de identidade nos remete a descrever como 
alguns especialistas procuraram, em diferentes momentos históricos, 
definir a identidade nacional em termos de caráter brasileiro. 
O que poderia definir, a priori, uma suposta identidade cultural 
numa colcha de retalhos que é o vasto Brasil? Seria a expressão 
artística de seu povo? Suas manifestações religiosas? Sua língua? 
Seus mitos? A construção de uma identidade nacional, elegendo 
determinados signos da produção subjetiva de seu povo, é ilusória e 
perigosa, pois a concentração de forças embutidas no lance revela e 
salta aos olhos o quanto os conceitos de cultura e de identidade 
cultural são reacionários. A cada vez que utilizamos modos de 
representação da subjetividade, veiculamos processos de expressão. 
A noção de identidade cultural está intimamente ligada com 
implicações políticas desastrosas. A cultura não é apenas uma 
transmissão de informação cultural, uma transmissão de sistemas 
de modelização, mas é também uma maneira das elites capitalistas 
exporem um mercado geral de poder. 

Leituras de folhetos: a trajetória da literatura de cordel (1890-
1950) (CL 0186) 
Expositor(a): Rosilene Alves de Melo (UFPE) 
A partir de pesquisa ora em andamento estamos buscando conhecer 
a trajetória percorrida pela Literatura de Cordel no em algumas 
áreas do Nordeste, no período compreendido entre 1890 a 1950. 
Objetivamos descortinar o véu que paira sobre as práticas ligadas à 
produção dos folhetos. Nesse sentido, acompanhamos a trajetória 
dos poetas paraibanos do início do século; a explosão do mercado 
editorial de folhetos nas décadas de 20 e 30 e, sobretudo, analisar 
o Cordel enquanto signo da introdução de costumes na sociedade 
nordestina ligados à tradição oral e à formação de uma comunidade 
de leitores-ouvintes de romances. 
A partir de uma pequena tipografia pertencente a Leandro Gomes 
de Barros na última década do século XIX, beneficiando com o 
sucesso de seus folhetos, o Cordel expande-se através da produção 
artesanal em Teixeira, Guarabira, João Pessoa, chegando finalmente 
ao Recife onde conhece o período de maior crescimento. 

Pretendemos abordar um filão da história catarinense - sua cultura Campina Grande: primeiros passos da construção de uma cidade 
- encontro UI'1a das atividades mais tradicionais e representativas: (1864-1907) (CL 0187) 
a cerâmica de olaria. Expositor(a): Fábio Gutemberg Ramos B. de Souza (UFPB) 
Município fronteiro à Florianopólis - São José - é neste lugar Há cerca de quatro anos que vimos pesquisamos sobre a cidade de 
que a arte ainda subsiste. Passados quase duzentos e Campina Grande. Os projetos "Urbanização, movimento sociais e 
cinqüenta anos da chegada dos primeiros açorianos, relações de poder em Campina Grande (1964-1990)" e "Resgate da 
encontramos senão os descendentes, pelo menos os discípulos memória urbana de Campina Grande", financiados pelo CNPq e 
do ofício. Os sujeitos que fazem esta arte-ofício - os oleiros Prefeitura Municipal de Campina Grande, respectivamente, foram 
formam um grupo que tem traços em comum: as lembranças, marcos em nossas atividades de pesquisadores e terminaremos nos 
a idade, as angustias e temores em relação à extinção (por transportando para outros marcos da história da cidade. As "viagens" 
inúmeras razões) deste trabalho. Trabalho que implica, que temos feito pelo passado mais distante da cidade de Campina 
ainda, na necessidade de reconhecimento presentificado pela (o marco para a transformação da Vila Nova da Rainha em cidade, 
relutância à extinção, e de uma identificação com o passado. é o ano de 1864), principalmente através de uma literatura local 
Opto, pela busca, na evidência oral, de um ponto de partida. têm tido, como condução, um olhar com traços bastante defi!1idos: 
É uma abordagem que através das entrevistas, evoca um os traços das elites políticas e proprietárias que dominam de forma 
pensar sobre a expeflencia que se acumulou quase total (embora não unânime) o dia a dia da cidade em seus 
desordenadamente ao longo da vida, e que está guardada primeiros momentos. Esse olhar, filtrado através de memórias e 
na memória. histórias de personagens e da cidade, toma opaca a presença de 
Neste caso, a evocação da memória destes sujeitos remete ao oficio outros personagens que, menos ilustres, estiveram também presentes 
desempenhado, que é o seu grupo de referência, ligados por sua vez à transformação do antigo sítio dos índios Arius na Campina Grande 
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cidade. Pensamos nesse trabalho resgatar u~ pouco o olhar nossa opinião que não há um magnetismo entre ineficácia e gerência 
"popular", ou os diversos olhares que participaram e acompanharam pública. Portanto, os vícios podem ser extirpados e, com a vontade 
a "construção" da cidade. política de resolver, transformar administração pública em 

História e identidade de trabalhadores de origem rural (CL 
0188) 
Expositor(a): Eronides Câmara Donato (UFPB) 
Estudo tenta resgatar a história de trabalhadores que estão na 
periferia de Campina Grande, através de relatos e histórias de vida. 
É a história de trabalhadores que vêm desde a década de 1950 
lutando pela (ré) organização do espaço do Sertão (atualmente 
bairro) cultivando a terra Durante esses 40 anos na área trabalharam 
como morador-foreiros, rendeiros, e atualmente são "posseiros". 
V árias lutas e conflitos marcaram a presença desses trabalhadores 
na área. Em 1986 ocuparam 70 há de terras no Sertão. Apenas 60 
há foram parcelados entre 39 familias que criaram o ''Condomínio 
Rural Serrotão". Até a presente data, estes trabalhadores não 
receberam o titulo de posse e por esta razão se sentem inseguros no 
que diz respeito a sua pennanência na área, pois desde 1987 que a 
mesma foi legalmente fonnalizada como bairro e é uma área propícia 
à expansão urbana. Pretendemos discutir a identidade desses 
trabalhadores, refletindo a imagem que eles tem de si em várias 
situações-dimensões: no trabalho, na luta pela terra e na relação 
com outros trabalhad9res e grupos sociais. Utilizamos como recursos 

. metodológicos: entrevistas, histórias de vida e questionários. Como 
~ fontes escritas utilizamos os jornais "Diário da Borborema" e "Jornal 
da Paraíba", e um processo judicial. 

o fetichismo da mercadoria ou o segredo do feitiço das relações 
sociais (CL 0189) 
Expositor(a): Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM-PR) 
Desvendar o fetiche é mostrar aos produtores a humanidade da sua 
produção, tornar clara as relações de produção que os envolvem, 
demonstrar que as relações sociais são entre pessoas, não entre 
coisas, como parece à primeira vista. 
Marx, ao usar o galicismo "fetiche" (cuja origem, de acordo com o 
AURÉLIO, está na Língua Portuguesa-feitiço), faz uma analogia 
com o misticismo. Com o fetichismo os objetos se mostram 
autônomos, como se fossem possuidores por um espírito-guia. 
O fetichismo torna as relações entre os homens relações entre as 
coisas. Para R.ROSDOLSKY, "loque era la dominación de la 
persona sobre la persona, lo és abora la dominación universal de la 
cosa sobre la persona, dei producto sobre el productor". Por corolário, 
podemos dizer, o fetichismo da mercadoria institui veladamente o 
despotismo das coisas sobre os homens. 
Neste sentido, intentamos discutir o fetichismo da mercadoria com 
a finalidade de, ao menos, arranhar a fuligem que impregna a 
superfície das reações sociais. 

Novo conflito entre público e privado: neoliberalismo, Estado e 
crise de acumulação (CL 0190) 
Expositor(a): Mário Luiz Neves de Azevedo (UEM-PR) 
O titulo da presente comunicação traz em si uma hipótese: o 
neoliberalismo surge como resposta a uma crise de acumulação por 
que passa o capitaUsmo. Tal afinnação surge em virtude de 
comungarmos com a opinião que as crises de acumulação capitalista 

transparente, eficiente, ágil, descorporativizada e dedicada ao 
público. 
Ressaltamos que o instrumento regulador nomeado pelo 
neoliberalismo é o mercado. Os neoliberais imaginam um mercado 
prestidigitador; além de "invisível" a mão do mercado se torna 
mágica para os neoliberais. Estes ideólogos desejam que este aspecto 
intervenha na crise, equilibre a oferta e a procura, aloque 
eficientemente os recursos e resolva as mazelas do capitalismo. 
Enfim, os ideólogos neoliberais, ao propugnar o Estado Mínimo, 
lançam a crise econômica, as tensões sociais e as reivindicações 
populares para que o mercado resolva. No entanto, é necessário 
reafinnar, isto é uma ilusão. 

Seringueiro de Xapuri na luta pela terra e defesa da floresta: 
projeto seringueiro, cooperativismo e educação Popular (CL 
0191) 
Expositor(a): Sandra Teresa Cadiolli Basílio (UFAC) 
O Acre, a partir da década de 70, passou por uma série de 
transfonnações que acarretaram profundas alterações econômicas 
e sociais, pois as políticas dos governos militares, voltada para a 
incorporação da Amazônia ao espaço econômico nacional, estimulou 
o deslocamento de médios e grandes empresários, que foram 
adquirindo grandes extensões de terras com o objetivo de implantar 
projetos agrícolas e pecuários nessa área de fronteira. Ao comparar 
a terra, o empresário de centro sul recebia como legado milhares de 
trabalhadores seringueiros que ali estavam desde longa data, vivendo 
da extração da látex. Expulsar o homem para limpar ou clarear as 
terras foi a imediata ação de fazendeiro, que ficou conhecido pelo 
posseiro acreano "o paulista". 

A mulher seringueira: casa, trabalho e politica (CL 0192) 
Expositor(a): Maria de Nazaré Arruda Aragão (UFAC) 
O trabalho aborda uma problemática vivenciada pela mulher 
seringueira, especialmente as mulheres de Xapuri - Reserva Chico 
Mendes no período compreendido entre 1970 a 1990. 
A trajetória da mulher seringueira é marcada por "duplas" lutas, 
na sua vida familiar e nos Movimentos Sociais. Na unidade 
produtiva-colocação, ela participa ativamente do corte da seringa, 
colheita da castanha, agricultura, criação de bovinos, suínos e aves, 
da caça, pesca e atividades domésticas. Trabalha durante os doze 
meses do ano. 
Nessa estrutura cabe à mulher a função de reproduzir e educar. No 
Movimento Sindical enfrenta uma dupla luta: uma externa e outra 
interna. Na luta externa soma esforços junto com a comunidade 
seringueira nos mutirões, assembléias, empates etc ... E na luta 
interna, a mulher seringueira reivindica seus direitos de igualdade 
política em relação ao companheiro. 
Na luta cotidiana rompe as barreiras internas do Movimento e 
levanta sua bandeira política. Projeta-se a nível nacional e 
internacional. Se antes era reprodutora de mão-de-obra nos 
seringais, hoje, além de reprodutora é educadora e agente de 
mudança. É uma das vozes do Sindicato na floresta. 

vêm exigindo das classes hegemônicas buscas de saídas que passam A Igreja católica do vale do Acre e Purus na organização dos 
pela remarcação de novos papéis para o Estado e pelo trabalhadores rurais: seringueiros de Xapuri (CL 0193) 
estabelecimento de novas regras na relação Estado, Economia e Expositor(a): Jorgeci Silva de Lima (UFAC) 
Sociedade. A atuação da Igreja Católica dÜ' Vale do Acre e Purus sob a ótica da 
Esta crise de acumulação não exclui outras crises. Por exemplo: há libertação, no Acre, se dá na década de 70, em face a realidade 
uma crise de gestão da coisa pública, a iniciativa privada afinna encontrada no momento. 
que isto é devido a imanente incapacidade administrativa pública O extrativismo da borracha, base econômica, em decadência, é 
e que uma dose única de privatização é o remédio. A priori, é da substituída pela pecuária, por onde se daria o desenvolvimento do 
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Estado. 
A propaganda no Centro-Sul do país. enfatizando as vantagens de 
se investir na região. leva a migração de capitalistas para o Estado. 
comprando terras por preços irrisórios. para instalação de fazendas 
de gado e de grandes latifúndios improdutivos. mantidos como 
reserva de valor. o que leva a expulsão de seringueiros do campo. 
que passam a conviver com a fome e a miséria na cidade. 
Assim, a Igreja encampa a luta em favor do trabalhador rural. dando
lhe condição adquirir identidade polftica e organizar-se em 
sindicatos na luta pela permanência na terra. 

o temor escatológico nos diaUogos de Slo Gregório Magno: 
estratégias de cristianizaçlo (CL 0194) 
ExpOSitOt(II): Maria Cristina Con:eia Leandro Pereira (UN/TINS) 
Vivendo em um contexto de crise. de fome e peste. guerras. 
instalação dos lombardos na Península Itálica e de ausência de um 
poder secular centralizado. São Gregório Magno. papa entre 590 e 
604. tomou-se um importante ponto de referência para a população 
italiana Além de cuidar da administração de Roma, de negociar 
tratados de paz com os lombardos e de promover atividades 
assistencialistas. São Gregório Magno dedicou-se principalmente 
a reorganizar a Igreja de Roma, a reformar o clero. a reforçar a 
penetração do Cristianismo nos já cristãos e a promover a 
cristianização do.s ainda pagãos. 
Interessam-nos. mais especificamente. esses dois últimos aspectos 
da ação gregoriana e sua relação com os "Diálogos". considerada 
sua obra menos "erudita" e. portanto. a que maior diwlgaçllo poderia 
obter. tanto direta (através dos próprios leitores) ou indireta (através 
dos sermões de padres que utilizassem-na, por exemplo). Assim. o 
objetivo deste trabalho é perceber como São Gregório Magno - na 
parte final dos "Diálogos" - visando reforçar e promover a 
cristianização dos italianos. fornece uma visão bastante "realista" 
do destino após a morte daqueles que se afastam do ideal de cristão. 
além de enfatizar como esse destino estava próximo. visto que. para 
ele. o mundo estava perto de seu fim. como as calamidades pelas 
quais a itália atravessava bem o demonstravam. 

o "brega" na cultura popular: identidadt:, simbolismo e relaçGes 
sociais de genero em Belém do Par' (1985-1993) (CL 0195) 
Expositot(a): Paulo Afonso Cardoso Favacho (UFPA) 
A partir dos anos 70. com o desenvolvimento dos Grandes projetos 
na Amazônia, Belém enfrentaria um crescimento desordenado. em 
virtude das levas de migrantes que atraídos pela ilusão de uma fonte 
de renda estável e melhores condições de vida, vêem na·cidade uma 
alternativa viável. Com sua chegada, impedidos de permanecerem 
ou adquirirem moradia no centro urbano. devido a especulação 
imobiliária, essas pessoas mudariam-se ou para as baixadaS ou para 
a periferia 
É nesse contexto de aumento da população urbana, transferência 
de domicilio e adaptação a um novo espaço que surge um novo 

A esquerda em armas: história da Guerrilha do Araguaia (1972-
1975) (CLm96) 
Expositot(II): Romualdo Pessoa Campos Filho (UFGO) 
Após o Golpe Militar de 1964 partidos e organizações de esquerda 
passaram a agir clandestinamente. e a estabelecerem táticas de luta 
visando derrotar a ditadura e implantarem um Governo Popular e 
Revolucionário. Inspirados nas idéias e experiências de luta da 
URSS. China e Cuba. procuraram implementar aqui no Brasil 
formas de lutas semelhantes; a guerrilha foi o caminho utilizado 
nas cidades e no campo. 
Dentre as organizações de esquerda, duas se destacaram: O PCB e 
o PCdoB. O PCB optou pela transição pacífica, seguindo as novas 
orientações da URSS. O PC do B optou pela luta armada, aderindo 
as idéias de Mao Tsetung. de guerra popular prolongada, como 
forma de derrotar a ditadura. 
A aplicação disso se deu numa região de mata, desde há muito foco 
de conflitos de terras: O Sul do Pará e Norte de Goiás (atualmente 
Tocantins). A partir de 1966 vários militantes foram destacados 
para a região. montando roças. trabalhando em comércio ou 
garimpando. Aos poucos os destacamentos foram sendo preparados. 
e os treinamentos militares se intensificando. Em abril de 1972. o 
exército chegou a região. A reação que ocorreu não atingiu apenas 
os guerrilheiros. mas também foram presos e torturados centenas 
de moradores suspeitos de ajudarem a guerrilha A guerrilha se 
estendeu até o final de 1974. e somente emjaneiro de 1975 as tropas 
federais abandonaram a região. 
Apesar do fim da guerrilhá, o regime militar manteve a região 
vigiada dentro de um clima de terror que atingiu agentes pastorais. 
padres e lideranças camponesas. 

A dinlmica do desenvolvimento desigual e combinado em 
Pedrosa e Xavier (CL 0197) 
Expositot(a): Carlos Eduardo R. de Mendonça (UFRJ) 
A análise sobre as peculiaridades do desenvolvimento econômico e 
político brasileiro na literatura do PCB. dos cepalinos e dos teóricos 
da dependência propõe antinomias simples: Feudalismo/ 
Capitalismo. desenvolvimento' "para dentro" / "para fora". 
Dependência / Desenvolvimento. A republicação do trabalho de 
Mário Pedrosa & Livio Xavier "Esboço de uma Análise da Situação 
Econômica e Social do Brasil". de outubro de 1930. na seção 
brasileira da Oposição de Esquerda, mais os trabalhos não
assinados" A situação Brasileira e o Trabalho para seu 
Esclarecimento" (abril de 1931) e o "Projeto de Teses sobre a 
Situação Nacional" (1933). dá-nos a possibilidade de analisar sua 
originalidade específica Esta parece residir na combinação da 
autonomia setorial e dependência global dos sujeitos sociais 
envolvidos no processo de desenvolvimento capitalista do Brasil. 
abandonando as dicotomias polares características do enfoque 
"dualista". 

estilo musical; o "brega" que integrar-se-ia quase que de imediato A questlo do menor e do abandono na Primeira Rep6blica (CL 
à cultura desse determinado grupo. que passa a cultivá-lo; como 0198) 
uma das principais formas de lazer nos finais de semana. Isto EXpositot(a): Judite Maria Barboza Trindade (UFMl} 
fica exposto nos relatos do público entrevistado. e também pelo A pesquisa toma como objeto a criança na Primeira República, 
fato de que é na periferia e nas baixadas da cidade; reduto de destacando o momento da consolidação republicana e as crianças 
pessoas economicamente marginalizados que localizam-se as fora da família que adquirem a conotaçllo de abandonadas. Tomando 
casas de shows - os "bregões" - espaços onde ouve-se e dança-se como referência as ''propostas'' e "instituições" voltadas para o 
o "brega". "problema" do menor abandonado. Priorizamos dois agentes 
Através dos jornais do período e de entrevista pôde-se perceber o envolvidos: O Estado. via legislação e práticas do juizado de menores 
choque que se estabelece entre o público que o cultiva e aqueles que e a Igreja, via asilos e orfanatos. Procurar-se-a aprender o abandono 
contra-põe-se ao "brega"; sejam cantores ou ouvintes; uma vez que e o abandonado enquanto representação feita pelo aparato legal e 
no discurso de uma categoria economicamente superior. com uma pelas medidas e instituições disponíveis para sua "proteção". As 
cultura própria, "quem gosta de 'brega' é 'brega .... no sentido fontes disponíveis são: os processos de abandono e perda do pátrio 
pejorativo da palavra. poder. existentes no arquivo do juizado de menores; As fichas de 
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registro e qualificação de menores, existentes nos arquivos de asilos da política local do Pós-30, derrotando o projeto tenentista de uma 
de menores; Relatórios dos chefes de polícia, além de legislação sociedade nos moldes liberal-democrático. 
sobre menores, delinqüência e contravenção. Resgatar como as diferentes forças sociais vivenciaram a experiência 

Familia e ilegitimidade em Cuiabá no final do século XIX (CL 
0199) 
Expositor(a): Maria Adenir Peraro (UFPR) 
Esta pesquisa percorre por reflexões três espaços de poder: Estado; 
a Igreja e o Privado no Brasil, em suas nuances na província de 
Mato Grosso, no século XIX, especialmente em Cuiabá. Interessa 
refletir em que medida o privado, tendo na família, seu principal 
agenciador de interesses, estruturou-se frente ao Estado brasileiro 
e a Igreja Católica, em uma região de fronteira-Mato Grosso. 
Busca-se respostas para os altos índices de filhos ilegítimos, em 
Cuiabá, no final do século XIX. Parte-se da afirmação de que 
ilegitimidade e abandono constituíram-se ao longo dos séculos em 
fenômeno característico da sociedade brasileira. Revelando assim, 
práticas sexuais paralelas às do casal legítimo e procriador. 
Revelando ainda uma sexualidade não reconhecida pela Igreja e 
não legitimada pelo Estado. 

Trabalho e progresso: as escolas de aprendizes artifices (CL 
0200) 
Expositor(a): Berenice Abreu de Castro Neves (UECE) 
Em princípios do século XX (23.09.1909) o Governo Federal cria 
em todas as capitais dos estados brasileiros as Escolas de Aprendizes 
Artifices. Depois de conhecer as experiências dos Liceus 
profissionalizantes, o Presidente Nilo Peçanha está convencido de 
que "o Brasil de hoje sai das Academias, o de amanhã sairá das 
oficinas". Essa idéia de profissionalização confunde-se, neste 
período, com o próprio discurso do Progresso, da Ciência e da 
Modernidade, presente nas falas das autoridades e dos intelectuais 
republicanos. No contexto do crescimento dos centros urbanos e 
principalmente do aumento da pobreza. as escolas profissionais 
surgem, no imaginário das elites, como o mais eficaz remédio para 
os males sociais. Como proclama o decreto de criação dessas 
instituições, se toma necessário, não só habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo technico e 
intelectual como fazei-os adguirir hábitos de trabalho profícuo. gue 
os afastará da ociosidade ignorante. escola do vício e do crime (grifos 
nossos). Inserir o homem pobre na Modernidade e possibilitar ao 
Brasil embarcar na era do Progresso significava para os idealizadores 
das escolas profissionais "preparar" o aprendiz para o trabalho. 
Essa preparação implicava em grande parte uma imposição de um 
saber técnico/científico, através do qual a moralização e 
disciplinarização do trabalhador seria assegurada. 

o Estado Novo no Ceará (CL 0201) 
Expositor(a): Francisca SimOo de Souza (UFCE) 
Esta pesquisa procura resgatar como os movimentos políticos da 
década de 30 - LCT (Legião Cearense do Trabalho), LEC (Liga 

de implantação de uma ordem totalitária a nível local e como as 
diretrizes do Poder Central são reelaboradas na prática, cotidiana 
dos diversos grupos sociais, constituem-se o objetivo precípuo desta 
pesquisa. 

o serviço doméstico no século XIX: indagações (CL 0202) 
Expositor(a): Regina Célia Xavier Freire (UNICAMP) 
Na presente comunicação pretende-se analisar um documento de 
1889 que pretendia regulamentar o serviço doméstico em Campinas 
e em Santos. 
Esta análise pretende discutir a questão do trabalho doméstico, das 
regras que se pretendia instaurar para regulamentar o trabalho livre 
e a inserção dos ex-escravos neste "novo" mercado que se abria. 

Fontes para a História da indústria na Paraíba (CL 0203) 
Expositor(a): Joedna Reis de Meneses (UFPB) 
A presente investigação sobre a indústria paraibana representa a 
busca de subsídios acerca de um processo que foi negligenciado 
pela historiografia local. Com o estudo do tema objetivou e a coleta 
de dados censitários, com vistas à apreensão das faces porque passou 
a indústria paraibana e estudo dos seus ramos industriais, nos anos 
de 1940 a 1990. 
Além disso, a pesquisa contemplou o levantamento, nas mensagens 
governamentais, de elementos políticos que impulsionaram 
modificações na base de produção industrial. Os dados censitários 
têm revelado que ocorreu, com o passar dos anos, uma acentuada 
concentração da propriedade industrial na Paraíba. Os subsídios 
extraídos das mensagens configuram uma ação governamental 
tendente a destinar uma maior fatia dos seus incentivos e 
investimentos ao desenvolvimento da indústria regional. 

Indústria e planejamento na Paraíba: a ação estatal através da 
legislação (CL 0204) 
Expositor(a): Eucilene Almeida (UFPB) 
Esta comunicação apresenta o levantamento e análise da legislação 
paraibana entre os anos de 1940 a 1990, onde, investigou-se o papel 
do Estado no desenvolvimento da industrialização buscando-se a 
apreensão dos objetivos das políticas estatais, bem como a direção 
dos capitais empregados, tanto na'forma de concessões quanto de 
investimentos. Pode-se adiantar que os governos estaduais desta 
fase, exerceram papel relevante quanto à aceleração das condições 
de instalação do parque industrial paraibano. A análise teve como 
pressuposto as alterações vivenciadas pelo o Estado brasileiro, no 
período citado, quanto o exercício de suas funções, ou seja, de uma 
função de mero guardião dos interesses agro-exportadores aí 
localizados, ela passou a buscar o redirecionamento dessa economia 
para a ampliação das atividades industriais. 

Eleitoral Católica), coe (Círculos Operários Católicos) e AIB (Ação A questão agrária na Paraíba: o estudo de caso de São João do 
Integralista Brasileira) - contribuíram para a implantação do Estado Cariri (CL 0205) 
Novo no Ceará. Tentaremos compreender como as práticas sociais Expositor(a): Ana Luiza Candido Barbosa (UFPB) 
destes movimentos favorecem a construção de uma ordem totalitária A Paraíba situa-s.e como um espaço historicamente constituído 
na década de 30. através de lutas e conflitos em torno da ocupação territorial. 
A pesquisa busca explicar como, a nfvellocal, estes movimentos Atualmente a questão agrária continua sendo um entrave ao seu 
encontraram formas peculiares de expressão junto aos diversos desenvolvimento politico, econômico e social. Buscar as raízes 
setores da sociedade. A LCT ganha espaço junto aos trabalhadores históricas dos problemas agrários representou o objetivo maior do 
desenvolvendo um imaginário de coesão social, escamoteando os Projeto Ocupação e Organização do Espaço Agrário Paraibano. 
conflitos de classes, homogeneizando o mundo do trabalho. Os Como integrante da equipe pretende apresentar os resultados obtidos 
círculos Operários Católicos reforçam os conteúdos doutrinários cóm a pesquisa nos Registros de Terra e Relatórios de Presidente 
da LCT de uma sociedade harmônica que não dá visibilidade aos de Província - Fase Imperial, fontes básicas do referido projeto, a 
conflitos de classes. A LEC exerce papel fundamental no controle partir do estudo de caso do Município de São João do Cariri, situado 
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no Agreste Paraibano. 

Ocupação do espaço agrário paraibano colonial na visão dos 
cronistas e viajantes (CL 0206) 
Expositor(a): Madriana Feitosa de Figueirêdo Silva (UFPB) 
Os cronistas e viajantes, ao registrarem suas vivências e percepções, 
são fontes importantes para análise do processo de ocupação do 
espaço agrário paraibano, nos séculos XVI e início do XVII. 
Pretende-se, através destes autores, identificar os elementos do 
processo de ocupação do espaço, os conflitos gerados com a presença 
do conquistador e o dimensionamento da terra como principal fonte 
do processo produtivo colonial. 

Crise e transição: ocupação do estado agrário da Paraiba na 
visAo dos cronistas e viajantes (CL 0207) 
Expositor(a): Pelrônio da Penha Osias (UFPB) 
Os momentos de transição e crise são difíceis de ser vividos, muito 
menos compreendidos, principalmente por aqueles que são fermento 
deles. As obras de cronistas e, viajantes trazem os apontamentos 
vivos destes que presenciaram e participaram do fato histórico, aqui 
compreendido nos confusos anos que vão do final do século XVIII 
à primeira metade do XIX. Remetemos à Paraíba nosso campo de 
estudo, tomando as observações destes autores como pontos de 
partida para a compreensão das particularidades que envolvem a 
ocupação do espaço agrário paraibano, seus elementos 
conformadores, sua trajetória e suas relações com o Pf:ríodo que viu 
a ascensão da cultura pecuârio-algodoeira (advinda da penetração 
no interior) e suas conseqüências nas estruturas políticas, econômica 
e social existente. 

A força de trabalho rural no Brasil: visAo caiopradiana (CL 
0208) 
Expositor(a): Dalcy da Silva Cruz (UFRN) 
Pretende-se analisar a organização da força de trabalho rural no 
Brasil na visão de Caio Prado Júnior, desde a escravidão ao processo 
de ruptura para o trabalho livre, ressaltando-se a especificidade 
dessa organização. A análise está sendo efetuada a partir de quatro 
momentos históricos: a) origem da escravidão; b) consolidação da 
grande exploração e a força de trabalho nela empregada; c) ruptura 
do trabalho compulsório e a emergência do trabalho livre; d) 
desenvolvimento e consolidàção do assalariamento. A pesquisa está 
sendo realizada a partir do estudo da obra de Caio Prado Júnior. 
Procura-se na investigação, argumentos de sustentação para a tese 
da especificidade da formação dessa força de trabalho, que se 
caracteriza pela ausência de um campesinato tradicional e de uma 
classe de proJ)rietllfios feudais. 

O contexto de crise polUica e ideológica do pós-lO em 
Pernambuco (CL 0209) 
Expositor(a): Giselda Brito Silva (UFPE) 
Os fatos que marcaram o contexto de crise política e ideológica em 
PE, após a Revolução de 30, é que vieram a favorecer a assimilação 
do discurso integralista neste Estado por diversos grupos, estão 
diretamente ligados à desorganização política que se instalou, após 
esta revolução em PE. 
A Redenção de 30 teve grande significado para PE, que passou a 
ver nesta revolução a possibilidade de mudar sua posição 
subordinada na esfera política e econômica Na prática, porém, o 
projeto revolucionârio promove muitas desilusões. 
Desde os grupos oligárquicos, que passaram a ver seu poderio 
questionado pelo interventor deste Estado, até os trabalhadores, que 
não conseguiam obter suas reivindicações trabalhistas. 

(CL 0210) 
Expositor(a): Marina Evaristo Wenceslau (UFMS) 
No contexto social brasileiro a questão indígena ganha notoridade. 
Entre os muitos desafios que pesam sobre a análise da comunidade 
Guarani/Kayowá um, pelo menos, merece a atenção geral: a 
marginalização. A situação de contato, na área indígena do município 
de Dourados - Estado de Mato Grosso Sul, permanente entre grupos 
indígenas diferentes e a população não índia nos levam a fazer algumas 
considerações que talvez sejam úteis para a educação bilíngüe sendo 
preciso que o processo educacional na escola indígena se fundamente 
em princípios claramente delineados. O ensino bilíngüe traria 
vantagens à comunidade indígena, GuaranilKayowá, tendo a criança 
vir para a escola falando a língua materna e seu primeiro aprendizado 
ser de forma oral. Conhece também as histórias de antigamente que 
são transmitidas dos mais velhos pflJ'8 os mais novos assim, resta à 
escola completamente seu conhecimento através dos símbolos escritos 
e interpretativos para concretizar o sonho da educação escolar indígena 
GuaranilKayowá, devemos lançar mão dos anseios da comunidade 
que é a parte interessada, assessorando aos professores ou futuros 
professores, através de encontros ou cursos para atualização, para 
que elaborem planos de ação não se esquecendo as particularidades 
de seu grupo. 

Identidade étnica: estratégias formais e informais da construção 
da italianidade na cafeicultura paulista (CL 0211) 
Expositor(a): Tercio Pereira Di Gianni (UNESP) 
Conceituação da "colônia" italiana em França (SP), a partir do fundo 
documental da Sociedade Beneficente "Irmãos Italianos Unidos" 
(1892), através da análise de suas manifestações coletivas 
(comemoração da "Brecha de Porta Pia" - 20/09 e honras à Casa de 
Savóia) e do programa social (campanhas de expansão do quadro 
de associados, escola social e mútuo socorro médico-hospitalar e 
fúnebre). 
Prospecção e recuperação das estratégias de aquisição de patrimônio 
no município através dos registros de compra e venda (1892-1916) 
do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 
de Franca. 
Abordagem dos modos de transmissão do patrimônio dos imigrantes, 
etnicamente considerados, através dos autos de inventário (1856-
1978), ramo orfanológico do Cartório de Segundo Oficio. 

O Iastituto Santo Antônio do Prata: educaçAo religiosa e controle 
social no Pará (1898-1912) (CL 0212) 
Expositor(a): Karla Souza (UFPA) 
O objetivo deste trabalho é estudar o Instituto Santo AntÔnio do 
Prata, criado pelo governo do Estado do Pará, mediante contrato 
assinado com os Capuchinhos Lombardos da Missão Norte do Brasil, 
visando educar menores que fossem filhos de índios, órtlos e 
crianças moral e materialmente abandonadas, filhos de réus 
condenados sem meios de subsistência, vadios e vagabundos. 
A criação do Instituto, portanto, estava inserida no programa de 
colonização implementado pelo estado, na área do Alto Maracanã, 
território então pertencente ao município de Santarém Novo, visando 
além de assentar o imigrante à terra, educar crianças desvalidas, 
preparando-as para o trabalho, evitando assim, a formação de 
espíritos descontentes, desajustados e rebeldes. 
Por outro lado, à Igreja Católica no Brasil, na medida em que esta 
passava pelo processo de romanização, interessava educar e 
principalmente catequizar a infância desvalida e a juventude, pois, 
isto estava de acordo com os objetivos e anseios do clero romanizador. 

O movimento docente e a questto sindical (CL 0213) 
Expositor(a): Adelaide Maria Gonçalves Pereira (UFCE) 

Assessoramento aos professores (ndios - problema ou soluçA0? No debate sobre a questão sindical uma das teses centrais é que o 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH, Recife, 13 a 18 de julho de 1995 12 I 



Caderno de Resumos do XVIII Simpósio Nacional de História 
capital na versão neoliberal tem buscado destruir as formas de 
solidariedade construídos pelos trabalhadores. Esta destruição 
constitui-se em um dos mecanismos fundamentais, utilizados pelo 
capital, para superar a crise de acumulação. A reestruturação 
produtiva, a terceirização, entre outros, são mecanismos 
privilegiados, do ponto de vista do capital na quebra desta 
solidariedade, introduzindo elementos de completa subaltemização 
e integração à ordem desses trabalhadores. A solidariedade é aqui 
entendida como forma de construção da identidade como classe 
trabalhadora, como condição de resistência e de busca da hegemonia 
A partir do entendimento que o movimento docente, desde o 
primeiro momento da década de 70, tomou parte na construção do 
novo sindicalismo brasileiro de perspectiva classista e, por outro 
lado, que o desafio contemporâneo é a construção, no atual contexto 
de recorrentes crises, de novos paradigIDas para a luta sindical e 
política; apresentamos a proposta de um estudo de caráter 
exploratório, cuja preocup-ação central é a delimitação, a 
configuração do perfil político e sócio-econômico dos professores 
da Universidade Federal do Ceará. 

Ceará: as relações de trabalho na pecuária (CL 0214) 
. Expositor(a): Francisco José Pinheiro (UFCE) 
Este texto faz uma reflexão sobre as relações de trabalho no contexto 

. do antigo sistema colonial. Farei um estudo das relações de trabalho 
na pecuária na Capitania do Ceará 
É sobre o trabalho indigena na área da pecuária que centrarei a 
análise. O trabalho indigena não foi algo fortuito. 
Sobre o trabalho indigena é importante ressaltar que, o final do 
século XVll é apontado como um momento em que os Jesuítas 
adotaram uma postura mais condizente com os interesses 
mercantilistas. No entanto, é fundamental levar em conta o -que se 
passa em cada região a medida que avança o processo de ocupação. 
Na Região de SP como afirma Monteiro: ( ... ) apesar dos sinais 
evidentes preconizando o declínio da escravidão indígena, ela 
permanecia fortemente enraizada em São Paulo na época em que 
foi descoberto o ouro, na década de 1690". No que hoje 
denominamos, o sertão do NE, a região da pecuária, o processo de 
ocupação e a submissão da população ocorreram no fmal do século 
XVll e início do xvrn. 
O trabalho indígena teve um papel central na estruturação das 
relações de trabalho na região pecuária-algodoeira 
Finalmente, sobre a população escrava é importante ressaltar a sua 
composição étnica. Do exame dos registros de batizados, das 
freguesias de Fortaleza e Aquirez, constatei que o escravo indígena 
era predominante na primeira metade do século XVIll. 

Das relações edtre História Oral e literatura (CL 0215) 
Expositor(a): Frederico Augusto Garcia Fernandes (UFMS) 
Este Projeto de Iniciação Cientifica pretende analisar, em específico, 
as entrevistas realizadas com a técnica de História Oral e os possíveis 
valores literários - orais - que os entrevistados/narradores possam 
vir a fornecer. 
A História Oral é uma técnica que permite resgatar os diversos 
pontos de vista de um determinado fato histórico, a partir da memória 
de pessoas que os vivenciaram. Tal técnica dá-se através da 
realização de entrevistas. Desta forma, o entrevistado/narrador 
assume seu papel de agente constituinte da história e nlo de um 
simples observador das transformações ocorridas na sociedade. 
Porém, o material recolhido - as entrevistas - tomam-se fontes ricas 
em informações, as quais geralmente slo trabalhadas por outras 
áreas tais como: Psicologia, Pedagogia, História, Antropologia, 
Sociologia, S6ciolingOística, em específico o nosso objeto de estudo 
a Literatura Oral; acreditamos, desta maneira, que a História Oral 

Através da minha inserção no projeto: "Participação Política em 
Aquidauana: O Golpe de 64", pude ter acesso às entrevistas, a partir 
daí foram despertando o interesse em analisá-Ias sob o prisma 
literário. Destarte, pretendemos perfazer um enfoque diferente da 
relação História/Literatura, analisando a literatura não como fonte 
para a história, isto é, considerando apenas seu sentido dentro de 
um determinado contexto social e tergiversando o estético. A 
maneira com qual trabalhamos a relação Literatura/História, pode 
ser entendida como uma contribuição da segunda para a primeira. 

Aquidauana: a baioneta, a toga e a utopia nos entremeios de 
uma pretensa revoluçAo (CL 0216) 
Expositor(a): Eudes Fernando Leite (UFMS) 
O Golpe de 1964 mudou a face política brasileira, a partir de sua 
consecução. A tomada do Estado pelos militares implicou no início 
de um processo repressivo contra opositores do regime, bem como 
contra militantes políticos de esquerda. As ações dos movimentos
sociais sob inspiração de esquerda na cidade de Aquidauana que 
foram cerceados, a partir do Golpe, mereceu atenção no sel1tido de 
compreender as nuances do contexto político nacional e local. 
Montado o aparato repressivo, os militares deram início a 
estruturação jurídica, combatendo a esquerda. Num primeiro 
instante os IPMs forÍlm os principais instrumentos utilizados para 
submeter cidadãos, comunistas ou não, ao modelo recém instalado . 
Militantes políticos, cidadãos, líder~s comunitários foram presos e 
sofreram IPMs, sendo posteriormente levádos à justiça civil. Em 
Aquidauana, os militares' utilizaram-se deste expediente na 
perseguição a um inexistente "núcleo comunista-guerrilheiro". A 
repressão em Aquidauana confundiu-se com antigas diferenças 
políticas. Velhas- disputas oligárquicas contribuíram para a prisão 
de diversas pessoas na cidade, gerando, ainda, um clima de 
insegurança e terror na população. 

Educaçlo e seduçAo: normas, condutas, valores nos romances 
de M. Delly (CL 0217) 
Expositor(a): Maria Teresa Santos Cunha (UFSC) 
Os romances de M.Delly, ambientados na França, traduzidos e 
publicados no Brasil através da Coleçio "Biblioteca das Moças", da 
Companhia Editora Nacional (SP) se constituíram em uma literatura 
bastante conhecida entre jovens mulheres urbanas, de classe média, 
entre as décadas de 1940 a 1960. Nesse trabalho, procuro analisar 
esses livros, desde seus suportes materiais (capas, títulos, disposições 
tipográficas) até seus enredos, tentando perceber como estavam ali 
representados normas, condutas e valores passíveis de educar e seduzir 
suas tantas leitoras. Educar e seduzir estão aqui referenciados em 
seus sentidos mais amplos: formar, instruir e encantar, desencaminhar. 
É na clave dessa tens&> que encaminho a análise. 

Incentivo a leitura: um problema atual? (CL 0218) 
Expos;tor(a): Rita de Cassia Almeida (UNESP) 
É preciso que os professores tomem conhecimento de que os 
problemas ligados a leitura (inaceitaçlo por parte dos alunos; falta 
de material adequado; condições precárias do ensino, etc.) não são 
atuais, e que suas reclamações slo ecos advindos de antes da 
proclamação da República no Brasil (guardadas, é claro, as devidas 
proporções para essa comparaçlo). 
O trabalho em questão deverá se constituir num estudo do contexto 
histórico-social do Brasil, concernente ao ensino de Leitura! 
Literatura no que se refere aos seus principais aspectos, 
compreendendo aproximadamente o periodo entre 1825 até 1990, 
que possam ter influenciado de forma direta ou indireta para a 
~ituação que ora se apresenta 

possui um caráter pluridisciplinar. ColÔnia a,ricola "Arnaldo Estevlo de Fi,ueredo" (1948-1963) 
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(CL 0219) 
Expositor(a): Francisco Givanildo dos Santos (Escola Pública) 
A chamada colonização dirigida intensificou-se em Mato Grosso a 
partir dos anos 40, com a atuação mais efetiva do poder público e 
iniciativas de empresas colonizadoras no processo de inserção de 
novas áreas no contexto de expansão do capital, realizando-se 
mediante a implantação de núcleos coloniais. Entre as experiências 
de colonização oficial no Estado destacamos, a colônia agrícola 
"Arnaldo Estevão de Figueredo", criado oficialmente no de 1948, 
numa área de 40000 há de terras considerada devoluta, situada no 
município de Miranda: A terra foi dividida em lotes e concedidas a 
migrantes nacionais que, em grandes levas, chegaram a área nos 
primeiros anos da década de 50. A maioria, oriundos do Nordeste, 
geralmente faziam escalas em São Paulo, sobrevivendo como 
meeiros, arrendatários, diaristas etc. Alguns resultados identificam 
o modelo de colonização desenvolvidQ: a utilização de métodos 
tradicionais no desbravamento da "mata" e "campo"; dificuldade 
de acesso a colônia; situação de litígio envolvendo colonos e 
proprietários de terras anexas; etc. 

Trabalhadores, católicos e comunistas no processo político 
brasileiro: o diálogo com o populismo (1946-1964) (CL 0220) 
Expositor(a): Ângelo Priori (UEM-PR) 
O objetivo desta comunicação é contribuir com a discussão de um 
tema já conhecido na historiografia. Trata-se da aproximação da 
classe trabalhadora brasileira com o fenômeno do populismo em 
detrimento de uma organização autônoma e livre. Esta 
"aproximação", segundo boa parte da literatura sobre o assunto, é 
decorrente de uma aparente ausência de cOI~sciência de classe 
existente no seio da classe operária brasileira. Essa aparente ausência 
estaria consubstanciada na origem rural da classe trabalhadora, que 
tradicional e, portanto, patriarcal e arcaica, estava mais suscetível 
à ideologia populista e ao discurso protetor de uma legislação 
trabalhista doada pelo Estado. 
Em momento algum pretendo afirmar este arcabouço de 
argumentação como o mais coerente. O que se coloca - pensando 
as instituições que procuravam orientar a classe trabalhadora 
no período - é a seguinte questão: até que ponto o Partido 
Comunista e a Igreja Católica contribuíram para o sucesso do 
populismo enquanto um projeto político? E mais: até que ponto 
estas duas instituições não internalizaram uma ação e um 
discurso populista? 

Totalitarismo e humanismo na obra de Érico Veríssimo (CL 
0221) 
Expositor(a): Luciana Regina Pomari (SEED.PR) 
A comunicação objetiva demonstrar que Érico Veríssimo oferece 
um inventário dos fenômenos violentos grupais-caudilhista, guerras 
locais, revoluções. Isto é, a obra tipifica humana e esteticamente os 
violentos, existe uma perenização deste "tipo social" onde a 
decadência política (superação do poder de classe) ou natural (morte) 
é somada a ressurreição e persistência desse "tipo" de outras formas 
(novos caudilhos, decrépitos políticos) em escala local, nacional ou 
continental. 
Uma ambigüidade se estabelece quando nos apercebemos que 
linhagem dos violentos é fundada na composição física (geração 
natural dada pela procriação) onde a única integridade é a física, 

homens. Essa recomposição pressupõe uma decomposição de suas 
heranças na forma de interpretação crítica das opressões. Onde não 
existe nenhuma posititividade na alienação e nas manifestações 
violentas. O autoritarismo e os direitos humanos como dualidade 
contitutiva, são problemas pormenorizados e apurados pela falta 
humanista do narrador verissimiano. 

Imagem da cidade e transformação dos papéis sociais dentro da 
Festa do Kerb (São Carlos-SC, 1933-1950 ) (CL 0222) 
Expositor(a): Juçara Nair Wollf (UFSC) 
A partir de 1933 em São Carlos - SC, comunidade de origem alemã, 
passa-se a comemorar o dia do padroeiro - São Carlos Borromeu -
Esta festa comemorada anualmente por toda a comunidade, também 
denominada Festa do Kerb, destaca-se por superar a conotação do 
qual está impregnada, por ter a peculiaridade em reunir a 
coletividade e por se tornar um momento de exacerbação da vida 
social desta comunidade. 
Busca-se a partir disto dar visibilidade a este espaço de socialização 
que marca e transforma a iQ1agem da cidade. Também dentro deste 
espaço social busca-se a transformação das funções sociais no espaço 
de sociabilidade desta festa. 

A organização 'e gestão do trabalho indígena: das aldeias 
missionárias ao Diretório (CL 0223) 
Expositor(a): Nírvia Ravena (U~iversidade Estadual do Pará) 
A história do contato entre as sociedades indígenas amazônicas e 
os europeus é marcada pela aculturação, dizimação e subjugação 
dos índios a organização do trabalho imposta pela colonização. Esta 
inferência decorre da análise das políticas indigenista formuladas 
nos primeiros séculos do contato. A captura e escravização foram 
regidas pelas ordens reais que previam e regulamentavam os 
chamados "resgates" e as "guerras justas", ambas, práticas comuns 
para obtenção de mão-de~obra indígena. Manuel Carneiro da Cunha 
(1987) Ciro Cardoso (1984) e Nádia Farage (1990) analisam de 
forma pormenorizada a as leis e os discursos acerca da liberdade e 
escravidão dos índios. 
Este trabalho tem como objetivo analisar uma prática não 
contemplada nas ordens régias ou mesmo inseridas nas discussões 
acerca da escravidão indígena: os descimentos. Efetuados pelos 
religiosos nos momentos de constituição das missões, os descimentos 
seguiram caminhos diferenciados das demais práticas de 
aprisionamento. Os relatos etnohistóricos permitem verificar os 
mecanismos de arregimentação indígena empreendidos pelos 
missionários e redimensionar o papel dos índios neste contexto. 
No momento dos descimentos, os missionários regiam suas práticas 
a partir de um roteiro pré-estabelecido, onde os rituais, as trocas e a 
"língua geral" constituem a sistematização da conduta do 
missionário junto às populações contatadas. Avanços e recuos 
caracterizavam as' negociações entre padres e chefes tribais até o 
momento da aceitação da proposta que objetiva a mudança da aldeia 
para local pré-estabelecido pelo religioso. 
A análise dos descimentos busca perceber os avanços e recuos das 
negociações entre missionários e índios atentando para a redefinição 
do status dentro das sociedades indígenas tornando possível, assim, 
a visualização das estratégias de resistência e adaptação dos índios 
às imposições da conquista. 

pois a moralidade é negativa e corrupta, por isso, desintegradora; Abastecimento em aldeias e vílas do Grão-Pará (CL 0224) 
por outro lado, a luta pela integridade moral que depende não do Expositor(a): Nírvia Ravena (Universidade Estadual do Pará) 
passado (geração natural, herança da· violência) mas de um As formas de trabalho e alimentação no Grão-Pará foram distintas 
entrecruzamento de denúncias dispersas cuja a natureza é a essência e específicas no contexto da economia colonial brasileira. 
integra do homem, não a sua corrupção. Procurando, através da história, detectar os movimentos de produção 
As metáforas de Érico Veríssimo opõe o fisico (corpo humano), e consumo, este trabalho, busca identificar de que forma os hábitos 
decrépito, morto, frente o caminho humano de recomoosicão dos alimentares e suas mudanças estão imbricados às transformações 
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sociais e econômicas ocorridas no Grão-Pará. A farinha, termômetro políticas públicas implementadas sobre o sistema portuário e a 
do abastecimento constitui o gênero básico de uma "economia legislação sobre o sistema de transporte, em especifico o transporte 
oculta" e dinâmica. A troca nesse contexto também foi específica. marítimo e portuário, influenciaram na estruturação da economia 
A organização promovida inicialmente pelos missionários perpassou da região, el iminando entraves e acelerando a dinâmica do 
todo o período colonial. desenvolvimento das relações capitalistas no país. Por outro lado, 
Entretanto o "pão ordinário", sua produção e consumo estiveram tentaremos pela história administrativa e econômica comparada do 
associados às formas de dominação peculiares que findaram por porto do Rio de Janeiro, desvendar as contradições inter-capitais 
delinear momentos de falta e escassez de alimentos. Destaca-se nesta que acabaram por definir a particularidade do desenvolvimento do 
análise, as duas formas de organização do trabalho indígena capital na região. 
decorrentes de dois tipos de dominação: uma circunscrita ao projeto 
missionário e outra atrelada aos projetos pombalinos no Grão-Pará. 
Estas formas e suas repercussões sobre as populações indígenas, 
permitem analisar cada momento da vida colonial caracterizado 
por um tipo de dominação que findou por estabelecer o que os 
missionários e administradores denominaram de falta e escassez 
do "pão ordinário". ' 

Alberto Nepomuceno e a República Musical do Rio de Janeiro 
(CL 0225) 
Expositor(a): AveliflO Romero Simões Pereira (Colégio Pedro lI) 
Reconstruímos, sob nova abordagem, um oBjeto de estudo recorrente 
em diversos trabalhos da historiográfia tradicional da música no 
Brasil: "a vida e a obra" de Alberto Nepomuceno (1864-1920), 
compositor cearense de atuação relevante em diversos campos do 
fazer musical, no ambiente artístico e intelectual do Rio de Janeiro, 
nas três primeiras décadas republicànas. Na tradição de estudos 
musicológicos do Brasil, Nepomuceno aparece como um dos 
"precursores no nacionalismo musical", escrevendo música de 
"caráter brasileiro". Ao retomarmos o objeto e o gênero biográfico, 
tradicionais, intentamos, sob novo enfoque, melhor elucidar o objeto, 
o gênero e o momento histórico. E o fazemos na perspectiva de 
uma História Social da Música, criticando a tradição que vê a música 
como fenômeno puramente individual, para tratá-Ia como resultado 
da interação de indivíduos, fruto de uma produção social, 
compreendida em sua dupla feição: nas condições materiais e ideais 
de sua produção. 

A reinvençAo do Rio de Janeiro: os pioneiros negros do 
espetáculo-negócio (CL 0226) 
Expositor(a): Roberto Marchon Lemos de Moura (UFF) 
A peculiaridade da ação e do papel social da indústria cultural que 
se monta no Rio de Janeiro na virada do século, trazendo através 
das novas tecnologias de reprodução da realidade (o cinema, o teatro, 
o rádio) o testemunho e as tradições culturais de amplos setores 
marginalizados na sociedade carioca. 
As estrelas negras de nosso espetáculo-negócio num momento 
particularmente difícil para os antigos escravos no Brasil 
abolicionista e republicano. 

o porto do Rio de Janeiro nos anos 30 e 40 (CL 0227) 
Expositor(a): Lérida Maria Lago Povoleri (UFRJ) 
Ao acompanhar o desenvolvimento das relações capitalistas na 
região da cidade e do estado do Rio de Janeiro no período de 1930 
a 1945 e a importância das políticas públicas implementadas a partir 
da Revolução de 30, temos observado que foi significativo o papel 
do sistema de transportes e comunicação no processo de definição 
de um projeto nacional de desenvolvimento voltado para a 

A proposta católica para a conversão do negro africano no final 
do século XIX (CL 0228) 
Expositor(a): Patricia Teixeira Santos (UFRJ) 
A África, ao final do séc.XIX, recebeu diversas ordens religiosas 
com propostas bem particulares de evangelização, priorizando as 
que eram consoantes, com os seus "carismas" e viam no continente 
uma chance de sobreviverem institucionalmente, já que na Europa 
estavam sendo extintas, como os Camilianos; por exemplo. 
Paralelo a esse projeto, o setor missionário ligado ao Vatiéano irá 
nortear os seus esforços para a evangelização do África, no contexto 
em que os países europeus estavam ocupando e colonizando os 
diversos povos africanos, sob a perspectiva da "conversão do neSTo" 
para isto irão identificar a categoria negro, como o habitante da África 
e os das seguidas diasporas ao longo dos séculos XVI a XIX. 
O "plano de regeneração da África pela África" elaborado pelo 
vigário apostólico da África Central, Daniel Comboni (180-1881); 
será a grande sistematização desse pensamento, pois procurarão 
unificar a evangelização dos povos africanos e americanos, através 
dessa consideração pelos religiosos da época "perniciosa herança". 
O objetivo é identificar esse plano no contexto do colonizador, e 
suas implicações com as potências européias interessadas na África. 

Nomes de Maria, imagens de um poder, identidades de uma 
sociedade (CL 0229) 
Expositor(a): Virginia A. Castro Buarque (UFRJ) 
As sociedades latino-americanas, profundamente marcadas' pela 
conquista e colonização ibérica, constituíram e, em um mesmo 
movimento, ocultaram suas identidades e hierarquias com base no 
imaginário legitimador da ordem que se impusera. Nesse processo, 
o universo do sagrado estava dotado de uma relevância 
extraordinária uma vez que, através dele, a vida e a ação humanas, 
o passado e o futuro adquiriam valor e sentido, com profundas 
repercussões no conjunto da vida social. 
Nossa abordagem irá aprofundar a relação, sempre complexa, entre 
imaginário religioso e identidade sócio-cultural. Para isso tomamos 
como objeto as representações de Maria Senhora que, do século 
XVI ao XX, foram escolhidas para nomear e consagrar as paróquias, 
localidades da cidade do Rio de Janeiro. Assim buscaremos analisar 
como as representações sagradas vinculavam-se ao poder 
constituído, sobretudo numa cidade que foi sede do Vice-Reinado e 
da Corte, capital do Império e da República e mantém-se como um 
dos eixos econômicos e culturais da América Latina. 
Concomitantemente, pretendemos verificar se e como tais 
representações foram apropriadas pelas camadas marginalizadas 
da população, as alterações de significação então processadas e seus 
efeitos na ordem social global. 

consolidação do setor industrial e, particularmente, é significativo A Conjura Baiana: um projeto de nação (CL 0230) 
o papel do porto do Rio de Janeiro no conjunto da dinâmica deste Expositor(a): Ricardo Antonio Souza Mendes (UFRJ) 
processo. Esta importância é confirmada pelos dados levantados O objetivo do presente trabalho é contribuir para uma melhor 
do movimento de mercadorias que por este porto transacionaram compreensão da (s) idéia (s) de revolução presente nos movimentos 
no período, não só em volume como em qualidade dos produtos de contestação ao poder metropolitano em fins do séc. XVIII no 
importados e exportados. Brasil Colônia, através do estudo de caso da Conjuração Baiana de 
É nosso objetivo fazer aproximações sobre a influência que as 1798. Selecionamos este movimento devido ao seu caráter popular, 
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com uma participação mais ativa de pardos e negros. Nossa intenção 
é a de discutir aspectos como este caráter singularmente popular, o 
projeto de Nação presente no movimento e sua canotação 
revolucionária através do enfoque da História Cultural, onde práticas 
políticas e representações de mundo são elementos que estão 
estritamente vinculados no processo Histórico. Tomamos por 
conceito de Revolução o mesmo utilizado por Hannah Arendt, que 
aglutina a idéia de liberdade com a expectativa de um novo começo. 
Analisamos este movimento não como de caráter regionalista, mas 
sim como o limite de uma visão de autonomia possível. As principais 
fontes utilizadas são aquelas que tiveram origem entre os conjurados, 
utilizando ainda os Autos de Devassa a conjuntura, resultado da 
ação policial repressora por parte da metrópole. 

o espaço geográfico de Mato Grosso do Sul (CL 0231) 
Expositor(a): Gilda Cristina F. Mendes (Secretaria de Educação/ 
MS) 
Uma abordagem histórica se faz necessária para a compreensão do 
surgimento do Estado de Mato Grosso do Sul, que representa a vitória 
de um movimento iniciado no século XIX e foi se intensificando em 
razão das diferenças no aspecto geográficos, históricos e econômicos 
entre o norte e o sul, e concretizou-se em 1977. 
A porção meridional do Estado de Mato Grosso do Sul, tem o seu 
desenvolvimento econômico baseado na pecuária, cujo crescimento 
é estimulado pela proximidade de São Paulo, pela facilidade de 
comunicação através do Rio Paraguai e a construção da E.F. Noroeste 
do Brasil. 
Após a divisão MS passa a se destacar no Brasil como uma das mais 
importantes áreas de pecuária e hoje superada pela produção agrícola. 
A ocupação da porção nele se deu após a Guerra do Paraguai o fim 
da guerra possibilitou o inicio de um processo de colonização com 
a migração de outros estados e imigração de paraguaios e bolivianos, 
portanto, a cultura recebeu a contribuição de outros estados e países 
vizinhos e do índio. 

Greve de fome na greve da educaçllo municipal de Três Lagoas
MS: de movimento corporativo à movimento Polftico (CL 0232) 
Expositor(a): Damião Duque de Farias (UFMS) 
A comunicação tem por objetivo principal apresentar e discutir o 
movimento de greve dos trabalhadores em Educação da rede 
municipal de Três Lagoas-MS, em novembro de 1993, durante 13 
dias, iniciada a partir de uma reivindicação salarial (o governo 
municipal - Pref. José Pedro Batista - não aceitava pagar o 'índice 
de reajuste oficial de 40%). 
Iniciado o movimf':nto com adesão de cerca de 85% da categoria, 
viveu-se o impasse com o bloqueio das negociações por parte da 
prefeitura, e simultaneamente sob ameaças de demissões e outras, 
que começaram a se concretizarem com a demissão de 01 
representante sindical e com oficio para que o Sindicato desocupasse 
o prédio - pertencente a prefeitura - e sede do mesmo. O sindicato 
amplia o movimento de propaganda e as pressões sobre a categoria 
aumenta com a demissão de mais 05 líderes do movimento, foi 
quando uma proposta já discutida no movimento se efetiva: 04 
profs.(Nilce, Hagen, Marlene e Cristina), resolveram realizar uma 
greve de fome. 
O sindicato intensifica, ainda mais, sua ação de propagandajunto a 
outros setores da sociedade civil e recebe o apoio de parte destes 
setores, onde misturam-se as reivindicações da população e o 
movimento transforma-se em sua amplitude e caráter: de corporativo 
para um sentido mais político. Queremos mostrar este processo de 
transformação deste movimento com possíveis "lições" para as 
ciências humanas e p/classes populares. 

Expositor(a): Vera Lúcia Magna (USP) 
A Pedrosada foi uma insurreição de mulatos, negros e cabras 
liberados pelo Ex-Governador das Armas, o major Pedro da Silva 
Pedrosa, nos meses de janeiro e fevereiro de 1823 na vila do Recife, 
destinada como objetivo a exclusão total dos brancos (crispos) e a 
instalação do Sistema de São Domingos (ASITI). 
É um estudo de caso sobre o Ex-Comandante das Armas Pedro da 
Silva Pedrosa, que representou a camada mística dentro de uma 
sociedade ornamental escravista, multirracional e paternalista, com 
uma economia agrária expotadora, que encontrava barreiras sociais 
de ascensão, pois as camadas mais baixas da população, inclusive 
os brancos pobres e a maior parte dos cibentos de cor, estavam 
acostumados a uma hierarquia na qual a classificação social tinha 
muito a ver com a cor, desenvolvendo-se como parte integrante da 
economia colonial fundada no escravo. 

A açllo das elites no processo de Independência (CL 0234) 
Expositor(a): Marisa Saenz Leme (UNESP) 
Objetivamos discutir como as elites brasileiras atuam no processo 
de Independência, tendo-se em vista a contraposição das concepções 
autoritárias de José Bonifácio, os interesses específicos de D.Pedro, 
e a atuação do "grupo de Ledo", direcionada para um projeto 
constitucional. 
Tomamos para tanto o período que se estende da Revolução do 
Porto a 1831. Consideramos Sariçamente que a ação reformista das 
elites brasileiras junto ao Estado português, visando melhorar cada 
vez mais a situação da parte brasileira do Reino Unido, transmuda
se em grande parte com a Revolução do Porto. 
Temos então uma contraposição acirrada de concepções e práticas 
de governo que, compondo-se na formulação da Monarquia 
Constitucional vão se estender por todo o 1° Reinado, apresentando
se um rico mosaico de possibilidades para o desenvolvimento da 
ação civil. 
Neste campo, destaca-se a questão constitucional. 

o Partido Nacionalista de Porto Rico (1922-1954) e sua 
concepçllo de nacionalismo (CL 0235) 
Expositor(a): Kátia Gerab Baggio (UFMG) 
O tema da nação é central no debate político porto-riquenho. Esta 
ilha caribenha-colônia da Espanha até 1898 e, a partir de então, 
sob domínio dos Estados Unidos - não constituiu um Estado Nacional 
soberano. Desde 1952, Porto Rico é legalmente um Estado Associado 
aos Estados Unidos, status que não eliminou o controle do país 
pelo Congresso norte-americano, já que quaisquer alterações na 
Constituição porto-riquenha e mesmo as leis ordinárias devem ser 
ratificado pelo Parlamento estadunidense. A ausência de soberania 
política fez de Porto Rico um país em busca de sua identidade. 
Neste contexto, discutiremos o significado político do Partido 
Nacionalista, que combinava a prédica anti-imperialista, um 
programa econômico nacionalista, a defesa da língua espanhola e 
dos valores culturais porto-riquenhos e, ao mesmo tempo, a 
constituição de um "Exército Libertador" e o emprego de ações 
armadas. Junte-se a isto o discurso hispanista e católico de seu 
principal líder, Pedro Albizu Campos, que afasta seu partido de 
uma concepção secular, "moderna", da nação. Todos estes elementos 
constituem um rico material de análise sobre a questão nacional na 
América Latina. 

Um documento inédito sobre Canudos: o relatório do interesse 
de Monte Santo (CL 0236) 
Expositor(a): Marco Antonio Vil/a (UFSC/São Carlos) 
Esta comunicação faz uma síntese do relatório de João Cordeiro, 
intendente de Monte Santo, à Câmara Municipal. Nas sete páginas 

A Pedrosada. Pernambuco 1823 (CL 0233) manuscritas, Cordeiro além de expor os problemas gerais da sua 
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administraçlo, dedica boa parte a descrição pormenorizado dos 
conflitos da Independência com o Arraial fundado por Antônio 
Conselheiro. O texto permite também rediscutir as interpretações 
sobre a comunidade de Belo Monte. 

Identidades culturais e ensino de História (CL 0237) 
Expositor(a): Maria Helena S. Paes (Escola Vera Cruz) 
A comunicaçlo tem por base a experiência em atividades de ensino 
de história desenvolvidas através de trabalhos com história oral, 
memória, . e em histórias locais. 
Pretende-se discutir a importância desses recortes para a percepção 
de identidades culturais nas sociedades urbano-industriais. 

História e teatro - Uma montagem de "Édipo-Rei" (CL 0238) 
Expositor(a): Marcos AntonIO da Silva (USP) 
O debate metodológico sobre História e Linguagens tem priorizado 
relações daquele campo de Conhecimento com Cinema, Música 
Popular, Quadrinhos e Literatura. Vale a pena também abordar 
possibilidades de trabalho do Historiador com Teatro, quer no plano 
da pesquisa sobre dramaturgia e encenações, englobando 
receptividade do público, quer no sentido de prãtica pedagógica 
que analisa peças ou as encena no espaço escolar, quer na dimensão 
de assessoria prestadas por profissionais de História aos dramaturgos 
e encenadores. 
Esta comunicaçllo abordará uma experiência de trabalho que apelou 
para dimensões metodológicas de História numa montagem de 
Édipo-Rei, de Sófocles, pelo Grupo "Ô de casa", ao longo de 1994. 
A preparação da peça englobou debates sobre aspectos da História 
da Grécia (mitos, poHtica, família, etc.) e relações passado/presente. 
Sua primeira apresentação pública, em Ribeirão Preto, suscitou 
debates especialmente em relaçllo ao uso de música popular do século 
:xx em cenas da peça. 
Há um vídeo que será apresentado, desde que haja equipamento e 
hora disponíveis, no xvm Simpósio da ANPUH. 

Dilemas historiogrAficos no estudo da transiçllo do trabalho 
escravo para o livre. Propostas para uma Nova Perspectiva (CL 
0239) 
Expositor(a): Denise Aparecida Soares de Moura (USP) 
A historiografia nos últimos tempos vem competentemente 
atribuindo um lugar ao imigrante, ao escravo e ao liberto no cerne 
do processo histórico da transição para o trabalho livre, em São 
Paulo, redefinindo o entendimento deste complexo contexto. Talvez 
possamos também pensar no lugar ocupado pelo homem pobre e 
livre, os caboclos, caipiras e migrantes, que não sofreram as 
experiências do cativeiro, mas que no interior da sua cotídianidade, 
através das suas atitudes e das suas formas de entender e interagir 
com as mudanças em curso na sociedade paulista também 
vivenciaram o processo da transição, recriando hábitos, costumes, 
gestos e pensamentos numa tentativa de lidar com as novas 
concepções de tempo e trabalho que se estabeleciam, lentamente, 
na sociedade da época No diálogo com a historiografia da transição 
é possível lançarmos novas e originais questões sobre o assunto, 
relendo-o nas atitudes e nos caminhos traçados pelo homem pobre 
e livre no seu vivenciar este processo. 

Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, 
realizado em Belo Horizonte em novembro de 1961; nos embates 
de idéias acontecidas durante esse evento e nas resoluções finais 
aprovadas. Estas se tomaram referência em nível nacional num 
momento da história brasileira em que a reforma agrária compunha 
as denominadas "reformas de base" do governo João Goulart. A 
importância do estudo desse evento para os propósitos explicitados 
se dá pelo fato deste ter ocorrido num momento de ascenso dos 
movimentos sociais em geral no nosso país. . 
Para tanto, procuramos apreender a particularidade da formação 
social brasileira. Desse modo, nos atentamos para a maneira como 
o campo brasileiro se estrutura. posto que o latifúndio se faz presente 
no interior de uma gênese histórica diferente da européia. 

o pombalismo e a educaçllo Portuguesa (CL 0241) 
Expositor(a): Carlota Boto (UNESP) 
O iluminismo português, perante o tema de expansão da escola 
para todas as camadas da população, apresenta distinções. Ribeiro 
Sanches, advoga um ensino de excelência, que contemple apenas 
uma parcela já privilegiada da população. Verney, por outro lado, 

. defende a extenslo do ensino a todos. Pombal, referenciado - como 
se sabe - por esses dois autores revelará em sua atuação a 
perplexidade e hesitação quanto a essa "avant la lettre" 
democratização do ensino público. Ao preconizar o controle estatal 
sobre a educação, com o fito de modernizar a própria estrutura da 
naçlo portuguesa, em um primeiro momento, parece-nos que a 
prioridade atribuída aos estudos secundários revela-se esteira de 
Ribeiro Sanches - a preocupação do reformador com a consolidação 
de uma elite ilustrada capaz de conduzir com eficácia e astúcia os 
negócios do reino. Já o tempo de Maria I, ao trazer maior destaque 
para as escolas de primeiras letras - que então são significativamente 
expandidas - traduz uma nova orientação para a poHtica educacional, 
dado que, ao estender o ensino elementar, cumpre-se parcialmente 
os intentos democratizantes de Verney. Reformismo hesitante, o 
pombalismo destaca-se, em qualquer caso, pelo pioneirismo que 
representou no território da educação. 

o massacre da Casa de Detençllo: um estudo comparado (CL 
0242) 
Expositor(a): Eda Maria Góes (UNESP) 
Procurando contribuir para o estudo da reação da população 
prisioneira ao controle das instituições penitenciárias, nossa pesquisa 
se restringiu ao período 1982-1986, permitindo analisar as rebeliões 
carcerárias ocorridas um pouco antes, durante e imediatamente 
depois da aplicação da "Política de Humanização dos Presídios" no 
governo Franco Montoro, em São Paulo. 
Partindo desse referencial, procuramos estudar uma rebelião 
carcerária ocorrida posteriormente, em outubro de 1992, no governo 
Fleury, e que se destacou por ter deixado o saldo oficial de 111 
presos mortos. Referimo-nos ao episódio conhecido como "massacre 
da Casa de Detenção". 

o projeto evangelizador espanhol do século XVI: tensões 
culturais (CL 0243) 
Expositor(a): Lara Maria de To/edo Mancuso (PUC-SP) 
Encarar o mundo indígena enquanto idolátrico e demoníaco foi 

A esquerda brasileira e o Congresso Camponês de Belo fundamental para o projeto evangelizador espanhol do século XVI, 
Horizonte (CL 0240) o que pode ser percebido pela leitura de cronistas como Mendieta, 
Expositor(a): Any Marise Ortega (Fundação Santo André) Motolinía e Samagun. Entretanto, é possível ir além do que foi 
O objeto de estudo que constitui nosso interesse são as concepções consagrado pela memória dominante, e inclusive quebrar a 
de reforma agrária de setores das esquerdas brasileiras - dicotomia simplista índios' x espanhóis. Problematizar de fato a 
especificamente o PCB e as Ligas Camponesas - no período pré-64, colonização significa perceber as ''tensões culturais" emergentes. 
expressas: nos documentos preparatórios, bem como nas resoluções por exemplo na relaçlo com o tempo e com a natureza Ou ainda, o 
finais, dos Encontros e Congressos Regionais antecedentes ao I que tais tensões representaram em termos de passividade, 
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marginalização e o lidar com o outro. 

A cultura e a participação popular na Revolução Mexicana (CL 
0244) 
Expositor(a): Carlos Alberto Sampaio Barbosa (PUC-SP) 
Essa comunicação livre tem pôr tema a morte na obra de Mariano 
Azuela (1873-1952). Destacando a novela Los de Abajo e o conto 
De como AI Fin L10ró Ruan Pablo. Azuela foi um dos principais 
autores das "Novelas da Revolução Mexicana", sendo Los de Abajo 
sua novela mais conhecida, publicada a princípio na forma de 
folhetim durante dezembro de 1915, e posteriormente com várias 
edições em livro. O conto De como AI Fin L10ró Ruan Pablo foi 
publicado em 1918. Ambos escritos durante o período armado da 
Revolução Mexicana. A violência, a morte e a valentia são temas 
dos mais decorrentes na obra de Mariano Azuela. Assim são 
importantes documentos para estudarmos o imaginário popular e 
os modos de vida do mexicano que participou do coração 
revolucionário. 

A identidade monárquica: as imagens do Império na propaganda 
republicana (CL 0245) 
Expositor(a): Silvana Mota Barbosa Blanco (UNICAMP) 
Esta comunicação trata das diferentes representações republicanas 
sobre o Império Brasileiro. Diante da emergência da idéia de 
República no Brasil as propagandistas do regime projetaram uma 
imagem para o Imperador e o império, que muitas vezes tinha como 
referência discursiva a imagem de outros países e monarcas, 
especialmente Carlos 11 e Afonso XII. 
No complexo geral da propaganda republicana, o estilo teatral, 
trágico ou cômico, foi recorrente no dissecamento e desqualificação 
do regime monárquico e de suas instituições, na elaboração de, mais 
que uma cuidadosa análise, um grande julgamento. 
Assim, pretendo demonstrar como foi sendo construída uma imagem 
do Império Brasileiro e suas implicações na construção da identidade 
monárquica no século XIX. 

Origem e identidade no pensamento de Manoel Bomfim (CL 
0246) 
Expositor(a): Márcia Regina Capelari Naxara (UNICAMP) 
A procura de uma identidade e origem no Brasil do final do século 
XIX esteve fortemente marcada pelo pensamento evolucionista e 
determinista. É interessante notar que, apesar da utilização do 
mesmo quadro paradigmático, Manoel Bomfim não tenha 
compartilhado das conclusões comuns a esse pensamento, tendo 
elaborado uma cmica às teorias raciais e à sua utilização para a 
dominação, optando pela idéia de que as diferenças entre os povos 
eram estabelecidas antes pela cultura e pela história do que pela 
raça, o que abria o leque para a aceitação da diferença (do outro) e 
para a procura da identidade através dos fatores culturais. 

A UDN paulista: a dicotomia entre o conservadorismo e os 
conservadores (CL 0247) 
Expositor(a): Sílvio Amadeu (USP) 
O tema do Liberalismo econômico e de seu desdobramento político 
tem retornado à arena dos debates de tempos há tempos, bem como 
a discussão sobre a necessidade ou não da existência de partidos 
políticos no Brasil e de seu caráter nacional ou local. 
O udenismo encerra o espírito do conservadorismo no Brasil, 
compreendê-lo é o equivalente a compreender os últimos cinqüenta 
anos da História brasileira e, talvez mesmo os próximos anos dessa 
História. A Análise da seção paulista da UDN permite observar 
as formas de organização dos Partidos Burgueses no Brasil que, 
via de regra, extrapolam os limites impostos pela legislação 
eleitoral. 

Pasquim: a resistência nos anos 70 e a construção das frases de 
capa (CL 0248) 
Expositor(a): Adriana Negreiros Campos (UFF) 
O objetivo deste trabalho e analisar a história da imprensa alternativa 
sob a ótica do mais importante e duradouro jornal dos anos 70 -
Pasquim. Criado em junho de 1969, meses antes da decretação do 
Ato Institucional nO 5, nasceu respondendo a uma necessidade 
coletiva numa época em que as esperanças estavam desfeitas. 
Pretendo recuperar portanto a trajetória do Pasquim, a luta e a 
resistência contra a repressão política através da opção pelo humor 
irônico e pela criatividade expostos principalmente nas divisas de 
capa. Frases implícitas que refletiam a cada semana um momento 
histórico vivido pelo jornal e pelo país. 

Presença judaica em Campinas no século XIX (1870-1890): uma 
primeira abordagem (CL 0249) 
Expositor(a): Marcus Aurélio Albino Bastos (UNICAMP) 
Vários trabalhos historiográficos utilizando-se de diferentes prismas 
abordaram de alguma forma a presença imigrante na Província de 
São Paulo na segunda metade do século XIX. Entretanto, pouco ou 
quase nada se sabe da presença histórica de judeus nos diferentes 
grupos de imigrantes que se estabeleceram na cidade de Campinas 
nesse período. Localizada no chamado Oeste Histórico Paulista, 
Campinas durante os anos de 1870 a 1890 encontrava-se no auge 
do seu crescimento econômico, político e cultural. Entre os motivos 
que contribuem para a compreensão de como se deu esse 
desenvolvimento estão por um lado explicados pelos resultados 
econômicos originários dos excedentes de capitais da produção 
cafeeira. Por outro lado, a fundação de clubes políticos, associações 
literárias e sociedades culturais foi co-responsável pela formação 
de um discurso de cunho civilizatório na fala de jovens políticos 
que em breve inaugurariam a República. Foi nesse período também 
que o tecido urbano começava a ser delineado, e os traços de uma 
sociedade que procurava ser moderna, melhores definidos. Com 
características peculiares às cidades em processo de crescimento, o 
comércio campineiro foi um dos setores que teve projeção 
considerável na região, e entre os vários proprietários de 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços encontramos 
aqueles que comporiam a pequena comunidade judaica campineira 
do século XIX. 

Educação feminina católica e educação masculina protestante 
na Província de São Paulo da segunda metade do século XIX: 
Colégio Nossa Senhora do Patrocinio (lTÚ) e Colégio 
Internacional (Campinas) (CL 0250) 
Expositor(a): Marcus Aurélio Albino Bastos e Maria Iza Gerth 
Cunha (UNICAMP) 
Esta pesquisa é parte do Projeto Integrado Educação & Sociedade: 
a diversidade das propostas educacionais na região de Campinas 
(1860-1890), desenvolvido no Centro de Memória - UNICAMP. 
Nesta comunicação, em especifico abordar-se-ao a iniciativa 
educacional da Congregação católica das Irmãs de São José de 
Chambéry e do Comitê Executivo de Missões no Estrangeiro da. 
Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. A primeira foi responsável 
pela fundação na cidade de Itu, em 1859, do Colégio Nossa Senhora 
do Patrocínio, destinado à Educação feminina. O segundo fundou 
na cidade de Campinas, em 1873, o Colégio Internacional, destinado 
à Educação de meninos. Ambos destinados à filhas e filhos das 
elites paulistas. O objetivo principal a ser atingido nesta 
comunicação é apresentar algumas problematizações que procuram 
explicar porque pais enviaram seus filhos à uma instituição escolar 
protestante, e suas filhas à uma instituição católica. 

A reforma de D. João Batista Correia Neri (1908-1920) (CL 
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0251) 
Expositor(a): Marcus Aurélio Albino Bastos (USP) 
Um dos objetivos norteadores desta pesquisa é o estudo da ação 
restauradora de Dom João Batista Correia Neri entre os anos de 
1908 e 1920 na recém criada Dioceses de Campinas. Procura-se 
nesta refletir como as Cartas Pastorais de D. Neri seguiam as 
diretriZes do Vaticano, e quais as especificidades existentes na 
natureza do discurso deste Bispo na Diocese de Campinas. Por fim, 
receberá importância as teorias que versam sobre as possíveis e 
sucessivas compreensões que o modelo de catolicismo que defendia 
D. Neri possuia de si e da sociedade que se secularizava, e como ele 
se fez representar a essa mesma sociedade. Nesta comunicação 
centrarei atenção na pessoa de D. João Batista Correia Neri, que 
iniciou em 1908 sua ação pastoral como Bispo da Diocese de 
Campinas e a encerrou em 1920. Fazendo deste modo, estaremos 
também contribuindo para um melhor conhecimento de como se 
deu a influência do catolicismo de tendência ultramontana nesse 
período na Diocese de Campinas, prOcurando identificar quais as 
especificidades do discurso, da ação pastoral e administrativa de D. 
Neri diante da posição doutrinário da hierarquia oficial católica, 
que naquele momento objetivava restaurar a Igreja, e afastá-la dos 
males do mundo moderno. Por considerar esse Bispo um autêntico 
representante de um mode&o de catolicismo que desde os meados 
do século XIX vinha se tomando a posição oficial do episcopado da 
Igreja Católica, seu estudo não deixa de ser uma análise do 
ultramontanismo no Brasil. 

Perdas e danos: histórico dos usos da biodiversidade em Mato 
Grosso (CL 0252) 
Expositor(a): Lylia Silva Guedes Galetti e Maria Inês Malta Castro 
(UFMl) 
Resultado de uma pesquisa que integra o Diagnóstico do Setor 
Florestal do Estado de Mato Grosso, o trabalho apresenta um 
histórico dos usos da biodiversidade na região, de 1719 à década de 
1980. Em sua elaboração tomamos como parâmetro as diferentes 
concepções e práticas sociais relativas à natureza, segundo as quais 
se configuram formas distintas de utilização dos recursos naturais. 
Nas conclusões da pesquisa, enfatizamos que o processo histórico 
de imposição do padrão capitalista de utilização dos recursos 
naturais, resultou não apenas em danos ao meio-ambiente mas, 
sobretudo, em perdas significativas na qualidade de vida da maioria 
da população, em especial daS comunidades tradicionais e indígenas. 
Expulsas de suas terras, estas populações foram submetidas a uma 
drástica redução de suas possibilidades de apropriar-se dos recursos 
naturais de acordo com suas necessidades e especificidades culturais. 
Em contrapartida, usar e abusar destes recursos, vem se tomando, 
cada vez mais, privilégio de uma pequena fração da sociedade. 

o mundo do cacau, segundo a memória de Raymundo Si Barreto 
(CL 0253) 
Exp06itor(a): Lúcia kr Paschoal Guimarães/Amélia Rosa (UER!) 
O "mundo do cacau", já o disse reiteradas vezes Jorge Amado, nos 
coloca diante de "uma civilização e uma cultura originais". Deste 
universo, localizado no sul da BahilJ, os ficcionistas vêm recolhendo, 
aqui e ali, lembranças que servem de temática para romances, contos 
e novelas de televisão. A memória do "mundo do cacau", no entanto, 
permanece dispersa, carecendo de sistematização. Na pesquisa que 
estamos empreendendo, procuramos organizar o repertório das 
lembranças da região de Ilhéus, nos últimos setenta anos, através 
dos depoimentos de Raymundo Sá Barreto, tabelião, político e . 
cacauicultor - o "ultimo coronel do cacau", segundo o consagrado 
autor de "Gabriela, Cravo e Canela". 

Expositor(a): Selva Guimarães Fonseca (UFU-MGj 
Este projeto de pesquisa procura resgatar a partir das histórias de 
vida de professores de História como as opções que cada um de nós 
tem de fazer como professor cruzam anossa maneira de ser com a 
nossa maneira de ensinar e desvendam ao 'mesmo tempo na nossa 
maneira de ensinar a nossa "maneira de ser". Através das narrativas 
dos professores temos condições de produzir um outro conhecimento 
sobre o significado de ensinar História e ser Professor de História 
no Brasil. 

História, cultura e identidade seringueira (CL 0255) 
Expositor(a): Airton Chaves da Rocha (PUC-SP/UFAC) 
Abordaremos como o seringueiro de origem nordestina constituiu 
modos de vida e de luta, quando da constituição das relações de 
trabalho e de poder nos seringais do Acre. 
Ao analisar a montagem dos mecanismos de dominação, exploração 
e disciplinamento do seringueiro, mensuramos tensões, silêncios e 
formas de resistência manifestada por ele. 
Enfatizaremos que o mecanismo de controle do seringueiro baseado 
no endividamento, levou-o a tomasse refém do seringal facilitando 
seu enraizamento e disciplinamento na floresta amazônica 

o regime democritico no per(odo J.K.: um mito a ser 
questionado (CL 0256) 
Expositor: Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida (PUC-SP) 
Grande parte da produção acadêmica sobre o período tem 
contribuido para reforçar a tese de que houve, no Brasil, na segunda 
metade dos anos 50, um regime democrático. O questionamento 
desta tese será feito em dois planos: à luz de duas importantes 
vertentes teóricas de estudo da (s) democracia (s), quais sejam, a 
de inspiração marxista e a democrático-elitista; 2) com base no 
exame de alguns processos concretos de definição e implementação 
de politicas estatais no período, focalizando o peso que neles 
tiveram setores da burocracia estatal (especialmente o seu ramo 
militar), o sistema partidário e a estrutura sindical. A análise do 
tema é importante por preencher uma grande lacuna existente 
nos estudos sobre o período e também porque, atualmente, o 
governo JK tem sido apresentado, pela esmagadora maioria dos 
meios de comunicação e por diversos círculos acadêmicos, como 
uma referência altamente positiva para a superação de impasses 
com os quais a sociedade brasileira se defronta neste final de 
milênio. 

Administraçlo do trabalho escravo nas "plantations" brasileiras 
(CL0257) 
Expositor(a): Rafael de Bivar Marquese (USP) 
O propósito da presente exposição é o de realizar uma investigação 
sobre a administração do trabalho escravo nas grandes unidades 
produtivas agrícolas brasileiras do século XVIII. 
Para tanto, será examinada inicialmente a descrição de Antonil 
sobre a organização do processo de trabalho nos engenhos baianos, 
num segundo momento, esta descrição será cotejada com as 
propostas elaboradas pelos autores de fins do século XVIII e inícios 
do XIX sobre o assunto, procurando observar até que ponto a busca 
de uma nova racionalidade na administração do trabalho escravo 
foi um anseio mais amplo da "geração dos ilustrador". 

A arte circense: uma ~ida, um saber (CL 0258) 
Expositor(a): Erminia Silva (UNICAMP) 
A artecitcense desde sua origem apresenta uma característica, que 
se mantém praticamente até os dias de hoje, a transmissão oral de 
um saber circense, de geração a geração. No Brasil, no final do 
século XIX, teve-se a organização de um tipo particular de circo, 

Ser professor de História no Brasil (CL 0254) denominado pelos circenses como o "circo família" ou "circo dos 
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tradicionais". A aprendizagem/formação/socialização era de Identidade e alteridade: Levi-Stravss, Morin e Benjamin (CL 
responsabilidade do circo como um todo. 0263) 
Este aprendizado se propunha ser total. A criança seria portadora Expositor(a): Dionéa Braga de To/edo Mancuso (ESP-SP) 
de um saber antigo e iniciático, onde a tradição oral era o meio de Para nos percebermos enquanto indivíduos é fundamental tomarmos 
construção da aprendizagem. A partir da década de 1950, há uma consciência de outros modos de vida, já que a identidade é 
quebra neste processo. O saber circense não mais garante que a constituída em função de modificações nas condições de existência. 
geração seguinte seja "agente" deste processo. Este trabalho pretende refletir sobre a questão da alteridade a partir 

Benjamim de Oliveira: negro forro fugido, circense nascido em 
1870 (CL 0259) 
Expositor(a): Erminia Silva (UNICAMP) 
No rol das atividades econômicas, estudados pela bibliografia do 
período escravista, muitas ocupações de escravos e libertos não foram 
consideradas como "produtivas" por não fazerem parte do que era 
tomado como relevante por ser integrante do "sistema escravista". 
Benjamim de Oliveira, negro, nascido forro em 1870, e que a partir 
dos doze anos foge da fazenda onde nasceu, com um circo, possue 
uma trajetória de vida que mostram as distintas racionalidades que 
se fizeram presentes na vida de escravos e libertos na segunda metade 
do século XIX até a abolição. Morre em 1954 considerado o primeiro 
palhaço negro do Brasil. 

"Olhares Cruzados" na festa do Espfrito Santo (CL 0260) 
Expositor(a): Katy Eliana Ferreira Motinha (USP) 
A Festa do Espírito Santo, como um sistema de valores da vida 
social, revela o camufla aspectos que são incorporados em um só 
ritual sagrado e profano. 
Assim sendo, buscaremos apresentar as perspectivas de estudos e 
pesquisas da religiosidade popular, através de recortes parciais que 
nos permitirão estabelecer articulações com aspectos político, 
econômico, jurídico, institucional, mental e cultural da Festa como 
fato social, buscando ao final da análise uma recomposição do todo. 
A "grosso modo", é faze de um imenso "quebra cabeças", 
recompondo-o ao final para a compreensão total. 

o nacionalismo católico na década de 20 (CL 0261) 
Expositor(a): Fábio José Garcia dos Reis (USP) 
No Brasil, na década de 20, percebemos a transição de uma Igreja 
Romanizada e pouco atuante no meio social para uma organização 
católica preocupada com os rumos da sociedade. 
O discurso nacionalista da hierarquia católica e dos leigos envolvidos 
com o Centro D. Vital, influenciados pelo pensamento europeu, foi 
instrumento de reivindicação de um mundo determinado pelas 
relações sagradas, numa interação entre a razão e a religião. A 
"Salvação da Pátria" somente seria possível com apego à ética 
católica. As normas eclesiásticas deveriam prevalecer nas relações 
políticas e econômicas. O catolicismo combativo e a busca do bem 
comum - ideais e utopia da instituição - evidenciavam seu 
romantismo e a sua preocupação com a nação. 

Japão: um exotismo fim-de-século (CL 0262) 
Expositor(a): Celina Kuniyoshi (CONDEPHAAT) 
Ao longo da história, o Ocidente configurou uma geografia do 
exótico, à metade que sua atração pelas paisagens (humanas e 
naturais) diferentes e estranhas deslocou-se de um para outro lugar 
do mundo. Essa geografia do exótico expõe uma das formas de 
wnhecimento do outro (do objeto desconhecido) e do próprio 
Ocidente (o observador), porquanto, no intuito de apreender a 
identidade do outro e de representá-lo para si, o Ocidente também 
modificou a representação de sua própria identidade. 
O Japão, no final do século XIX, foi um dos exotismos cultivados 
pelo ocidental. Procuraremos analisar esse exotismo fim-de-século 

dos conceitos estabelecidos por Claude Levi-Strauss, Edgar Morin 
e Walter Benjamin. 

Filmes que inventaram o Brasil (CL 0264) 
Expositor(a): Shei/a Schvarzman (UNICAMP) 
Em 1973, o cineasta Humberto Mauro concluía "O descobrimento 
do Brasil", transposição para o cinema da carta de Pero Vaz de 
Caminha. Seu assessor histórico era Afonso de Taunay, então diretor 
do Museu Paulista. 
Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda publicou Raízes do Brasil, 
considerado um dos livros que "inventaram" o Brasil. É desse 
momento, também, a criação do Instituto Nacional do Cinema 
Educativo (INCE), e é quando o Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP) começa sua atividade sistemática, produzindo 
seus "cinejomais informativos". Pelas imagens, através do cinema, 
também se inventava o Brasil. 
O que nos propomos a analisar nesta comunicação são os pontos de 
contato entre este Brasil que se criava em livros e filmes, e a 
permanência como imagens e arquétipo, "tradição inventada", do 
que nos acostumamos a configurar como "nacional". 

Identidades operárias e História do trabalho (CL 0265) 
Expositor(a): Maria Auxiliadora Guzzo de Decca (PUC-SP) 
Apenas a partir das décadas de 1950 e de 1960 a classe operária 
brasileira passou a ser analisada e estudada de maneira mais 
sistemática no país. Nos anos 70, sobretudo, cresce em quantidade 
e diversidade a produção, não somente acadêmica, sobre o operariado 
no Brasil em função de ressurgimento combativo das lutas 
proletárias em todo o território nacional e, particularmente, no estado 
de São Paulo. Durante tempo considerável os estudos privilegiaram 
o aspecto político como dimensão quase única da experiência 
operária Na década de 1980, com uma produção já expressiva sobre 
o proletariado brasileiro, ampliam-se os interesses e indagações a 
respeito dos trabalhadores, diversificando-se também as abordagens 
e vertentes de análises sobre os mesmos. 
Não mais o movimento operário, mas a própria classe operária passa 
a ser cotejada nas muitas dimensões do seu viver e da sua 
experiência. 
Em anos mais recentes a classe operária brasileira e sua história 
passada e presente são buscadas de forma nova tanto no campo da 
história social (história de trabalho) quanto no campo da sociologia 
de trabalho ou da antropologia. 
Procurando incorporar noções ou categorias analíticas que melhor 
dimensionam a trajetória do proletariado urbano e industrial no 
país, tais campos de conhecimentos têm apresentado novas 
discursões. Dessa forma, observa-se uma reelaboração e redefinição 
de noções para se resgatar a classe operária brasileira e suas práticas. 
Noções mais amplas de classes sociais têm sido utilizada e, 
principalmente, noções como as de experiência e identidade 
operárias têm sido priorizadas. A questão das múltiplas identidades 
operárias tem ocupado importância crescente nos estudos de história 
do trabalho. Esta comunicação versarájustamente sobre as reflexões 
acerca de identidade operária presentes nos estudos e debates 
históricos. 

e examinar as imagens identitárias que resultam do encontro entre índios-soldados: a militarizaçlo de identidade indfgena e da 
o Ocidente e o País do Sol Nascente. polftica indigenista no Brasil (CL 0266) 
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Expositor(a): Edinaldo Bezerra de Freitas (USP) 
O emprego da mão-de-obra indígena sob forma militar é tradição 
que remonta ao início do projeto colonial brasileiro. Essa modalidade 
formatou regras desse contato interétnico, norteando etapas desde 
a escravidão e catequese até as elaboradas jurisprudências 
contemporâneas como a tutelagem e a reserva. Os indígenas 
encontraram no percurso da militarização elementos chaves de 
identidade aculturativa. 
Com o advento do regime republicano e a extinção do padroado, 
isto é, a separação formal do Estado e a religião, modificou-se em 
tese o padrão do indigenismo oficial, haja visto até então ter 
prevalecido a ação missionária na tarefa de "civilizar a catequizar". 
Em 1910 foi instituído o Serviço de Proteção aos Índios - SPI, que 
nasceu inspirado na filosofia positivista, propagando a necessidade 
de proteção fraternal aos índios, considerados em estágio "fetichista" 
que evoluiriam sob ordens do Serviço, em direção ao progresso. A 
relação entre militares e militarização deste órgão é bastante nítida. 
Foram engenheiros-militares ou ocupantes das suas chefias, a 
exemplo de Rondon, seu idealizador e primeiro presidente. 
A extinção do SPI e sua substituição pela Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI em 1967, em pleno governo da ditadura militar 
engendrou intensificação no processo de militarização do 
indigenismo, como elucida a criação em 1968 da Guarda Rural 
Indígena - GRIN. 

Meninos e meninas na rua: impasse e dissonância na construçilo 
da identidade da criança na República Velha (CL 0267) 
Expositor(a): Esmeralda Blanco B. de Moura (USP) 
A presente comunicação tem como finalidade, analisar a construção 
da identidade da criança e do adolescente nas primeiras décadas 
republicanas, resgatando, nos contornos dessa identidade, a criança 
e o adolescente originários das camadas economicamente menos 
favorecidas e a emergência na São Paulo que passa a vivenciar 
plenamente o processo de industrialização e de urbanização, de 
personagens que põem em questão as imagens e os parâmetros 
idealizadores para a infincia e a adolescência. 

Ensino de História e identidade nacional: desmontando o século 
dezenove (CL 0268) 
Expositor(a): Jaime Francisco Parreira Cordeiro (Secretaria da 
Educação - SP) 
O Século dezenove é um período essencial no ensino de História do 
Brasil efetivado nas escolas de primeiro e segundo graus. A temática 
da construção da unidade nacional, que se expressa no ensino 
mediante a articulação entre momentos históricos tidos como 
decisivos (independência, abolição, república), acaba construindo 
uma referência de identidade para a "nossa história" ensinada: é 
como se o Brasil - todo indivisível e eterno - encontrasse, ali, a sua 
verdadeira expressão, a sua completude. 
Esta comunicação pretende discutir a forma como se apresenta na 
escola essa visilo de identidade nacional fundada no século dezenove 
e sugerir maneiras alternativas de trabalhar com essa mesma 
temática no ensino de História do Brasil, numa perspectiva que 
leve ao questionamento da suposta unidade/identidade da nação. 
Para tanto, é necessário repensar a periodizaçao e os próprios eventos 

A roupagem moderna do Recife oligárquico (CL 0269) 
Expositora: Virginia Pontual (UFPE) 
Apolítica de colonização do Brasil se desenvolveu tendo por núcleo 
o município. Neste locus a estrutura social então presente e que 
perdurou, predominantemente, até a Primeira República baseou-se 
na família patriarcal apoiada na grande propriedade rural. O 
ambiente rural submetia a si a cidade. Em Pernambuco, a oligarquia 
açucare ira tem o seu poder de mando fundamentado 
economicamente na usina e nos engenhos produtores da cana-de
açúcar. 
Com o advento da industrialização e do desenvolvimento urbano 
novos segmentos sociais emergem e passam a reclamar 
interferências nas decisões políticas. Porém a oligarquia açucare ira 
se mantém no espaço e no tempo se adaptando às novas situações 
sócio-políticas brasileiras. A estrutura societária brasileira tem como 
ponto de inflexão a Revolução de 1930, neste momento já se faz 
presente os industriais, o operariado e uma classe média instruída 
que possue atenuados vinculos com os antigos chefes políticos. 
No entanto, se mantêm alguns traços das velhas estruturas, ou 
melhor existe uma linha de continuísmo no poder de mando. O 
Partido Social Democrático-P.S.D, sinal dos' novos tempos, é em 
Pernambuco organizado por Carlos Lima Cavalcanti e Agamenon 
Magalhães. O primeiro, egresso da oligarquia açucareira e o 
segundo, nascido no interior do Estado desliga-se do ambiente rural 
pela apropriação de um saber técnico e elegendo-se deputado 
estadual, em 1918, ingressa na esfera política. Estes fatos são 
indícios de que há uma integração da oligarquia rural com os novos 
segmentos urbanos. 
A temática tratada é a continuidade da oligarquia açucareira local 
em paralelo ao desenvolvimento e à afirmação do poder central, 
focalizando especialmente, o Estado Novo. E principalmente, 
mostrar qual o projeto de cidade perseguido por aqueles que 
passaram a deter o poder de mando. Neste sentido é indicado que a 
emergência de setores até então alijados do poder e o resultado 
arranjo político, consistiu mais precisamente numa alternância de 
grupos oligárquicos revestidos em uma roupagem modernizante. 
Assim como, está desenvolvida a suposição de que a política de 
urbanização levada, neste período,.pelo poder municipal significou 
um projeto de modernização de grande impacto na configuração 
territorial da cidade. 

Identidades matrimoniais escravas no Rio de Janeiro (CL 0270) 
Expositor(a): Miridan Britto Knox (UFRJ) 
O objetivo deste trabalho pretende-se à busca das identidades étnico
culturais e sociais na motivação e celebração dos matrimônios de 
pretos e pardos escravos e forros. Tem sido feito a partir da análise 
docurqental de registros de casamento e dos "banhos" das antigas 
freguesias do Rio de Janeiro. Suas conclusões apontam o complexo 
"Iocus" de desenraizamentos de que foi palco a cidade do Rio. Por 
outro lado comparações entre freguesias urbanas com alta densidade 
populacional e freguesias rurais com mercado matrimonial mais 
restrito mostram diversos pontos divergentes. O trabalho faz também 
análise comparativa com estudos coevos feitos para o Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

a serem abordados. O C. N. S. B. C. na perspectiva da identidade geo-histórica da 
Parte-se da caracterizaçao das imagens de unidade, formuladas no cidade de Bom Conselho-PE (CL 0271) 
século passado pela historiografia e pelos escritores românticos: a Expositor(a): Antônio Alfredo Teles de Carvalho (UNICAMP) 
independência do Brasi~ a obra unificada da monarquia e a formaçilo A presente comunicaçilo consiste na exposiçilo de um estudo analítico 
do homem brasileiro e da idéia de Brasil. Em seguida, propõe-se sobre o relevante papel exercido pelo Colégio Senhora do Bom 
outro eixo de reflexão, que incide sobre momentos históricos em Conselho - CNSBS na perspectiva da identidade geo-histórica da 

. que se pode contesWaquela pretensa unidade: as revoltas do final cidade de Bom Conselho no Agreste pernambuco e as dificuldades 
do século dezoito (Inconfidência Mineira, Conjuraçilo Baiana), a por ele enfrentadas ao longo dos anos. Fundadopeló missionário 
Confederação do Equador e a revolta de Canudos. franciscano Frei Caetano de Messiana se segunda metade do século 
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passado, foi de fundamental importância para a consolidação do do período se deu pelo fato de Fortaleza, à época, estar passando por 
povoamento e designação do espaço em questão, então conhecido significativas transformações urbanas e sociais. Alguns fatores são 
por Papacaça. Constitui-se também, no mais antigo e expressivo apontados como responsáveis por essas mudanças, dentre eles, a 
conjunto arquitetônico daquela localidade e a sua história está Segunda Guerra Mundial e a presença dos americanos na cidade, 
intimamente ligada a evolução geográfica e histórica da mesma. que segundo depoimentos, acarretou mudanças de comportamental, 
Todavia, nos últimos tempos, o Colégio tem passado por sérias inclusive feminino. Outras fontes de pesquisa também estão sendo 
dificuldades, chegando mesmo a extinguir o seu curso de magistério, utilizadas, como o jornal 'O Povo' e posteriormente revistas femininas 
um dos mais antigos do Estado e não fechou as suas portas por ser a e entrevistas. 
casa-mãe da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 
do Bom Conselho, também criada por Frei Caetano. 

Mfdia, mobilizaçio e memória: o movimento pelo 'Impeachment' 
(CL 0272) 
Expositor(a): Marcos Francisco Napolitano de Eugênio (UFPR) 
O movimento de massa que culminou no 'impeachment' de 
Fernando Collor em 1992 foi um processo que emergir nas ruas 
antigas identidades e representações políticas ao lado de novos 
elementos simbólicos, nos quais a mídia (sobretudo, a eletrônica) 
foi uma referência de destaque. Exemplo disso foi a figura dos 
"carapintadas", cuja imagística retomou à mídia na forma de pauta 
de reportagens e elemento de propaganda 
Minha proposta é discutir alguns procedimentos da mídia no registro 
das manifestações pelo 'impeachment' e suas implicações na 
construção de uma memória sobre aqueles eventos. Por outro lado, 
este tema é propicio para uma reavaliação dos problemas e 
possibilidades representadas pela mídia na formàção das identidades 
políticas coletivas. 

o Brasil e a consolidaçio da ditadura de Stroessner (CL 0273) 
Expositor(a): Ceres Moraes (UFMS) 
Após um golpe de Estado, em 1954, o General Stroessner assumiu 
o poder no Paraguai desencadeando um violento processo de 
repressão a toda e qualquer manifestação de descontentamento com 
seu regime. Ao mesmo tempo que dando um nova orientação à 
política exterior de seu país procurou acelerar o processo de 
aproximação com o Brasil, iniciado timidamente na década de 40. 
Por outro lado, o Brasil que naquele momento impulsionava sua 
industrialização, vislumbrando a possibilidade de retirar o Paraguai 
da órbita de influência da Argentina, também procurou intensificar 
suas relações com aquele país. 
Nesta comunicação, parte da dissertação de mestrado (em 
andamento) intitulada ~'Paraguai: O processo de consolidação da 
ditadura de Streessner", pretende-se discutir e demonstrar a 
participação brasileira na consolidação da ditadura stroessnista. 

Comportamento feminino em Fortaleza na década de quarenta 
(CL0274) 
Expositor(a): Jane Derarovele Semeão e Silva (UFCE) 
O objetivo dessa pesquisa, ao se voltar para a temática mulher, é 
tentar perceber as mudanças que se processaram no comportamento 
feminino em Fortaleza durante a década de quarenta. Tomo como 
ponto de partida para o desenvolvimento da pesquisa os artigos sobre 

A interdisciplinaridade na pesquisa lingUfstica (CL 0275) 
Expositor(a): Regina Célia F. Cruz Trindade (UFPA/CNPq) 
Esta comunicação oral deve ser vista como um relato de experiência 
em que a autora, pesquisadora da área de lingüística, apresentará 
como se deu o cruzamento dos conhecimentos de várias áreas 
teóricas no seu projeto de pesquisa de cunho sociolingüístico. 
A Sociolingüística (Tarallo, 1986), é a área da Lingüística que estuda 
a relação/sociedade, ou seja ela investiga como se dá a utilização de 
um determinado sistema lingüístico por uma dada comunidade ou 
grupo social, portanto a Sociolingüística não acredita numa mera 
casualidade entre língua e sociedade, mais sim que toda comunidade 
lingüística imprime suas marcas sociais, históricas e culturais na 
sua maneira de falar. 
O estudo feito sobre a variante do português falado quatro localidades 
do Baixo-Tocantins, no estado do Pará (Cruz, 1994), comprovou 
que as marcas lingüísticas que diferem esta variante do português 
da variante do português-padrão (o veiculado pela escola e pelos 
meios de comunicação social) tem sua explicação na origem africana 
dessas comunidades, póis todas são historicamente remanescentes 
de quilombos (Salles, 1988; Castro, 1980), assim como nas relações 
socioeconômicas estabelecidas entre elas. 
Para a comprovação de tal hipótese foi necessário um estudo detalhado 
das comunidades nos seus aspectos extralingüísticos. Assim fez-se 
um levantamento demográfico, historiográfico a partir de fontes orais 
e utilizando as memórias vivas; foi verificada a relação de parênteses 
entre os membros, assim como sua estrutura familiar, trabalharam
se, também, seus aspectos econômicos, em especial o tipo de atividade 
econômica desenvolvida por elas. Tudo com o objetivo de se alcançar 
um resgate s6cio-geográfico das mesmas. 
Este trabalho, portanto, demonstra como foi possível a participação 
de estudiosos de outras áreas do conhecimento, particularmente, 
da área de História, num Projeto de Pesquisa lingüística. 

Tráfico de escravos indfgenas na Amazônia Colonial: os fndios 
do rio Japurá (CL 0276) 
Expositor(a): Marlinda Melo Patrício (UFPA) 
Este trabalho procura fazer um resgate histórico da escravidão e 
tráfico de índios, entre 1730-55 no alto SoliffiÕes-Japurá, para Belém 
e São Luiz. Com isto, procurou-se mostrar através dos documentos 
"Livros de Registro", como estas populações eram capturadas e 
posteriormente utilizadas no trabalho dentro da província do 
Maranhão e Grão-Pará. 

mulher produzidos pelo jornal 'O Nordeste'. Isso porque sendo um Modernizaçio x identidade cultural (CL 0277) 
jornal ligado ao arcebispado de Fortaleza, sua preocupação estava Expositor(a): Libertad Borges Bitlencourt (UFGO) 
voltada para as mudanças de ordem social e de comportamento que A partirde meados dos anos 70, a historiografia brasileira passou a 
estavam ocorrendo na cidade e que se constituem em ameaça aos contemplar com maior ênfase a questão agrária em tomo da pequena 
preceitos do catolicismo, o que o levará a produzir discurso de tudo o produção. A escola neoclássicajulgada a pequena propriedade como 
que representasse possibilidaQes de ruptura da ordem moral um empecilho ao desenvolvimento. Novas pesquisas superaram essas 
estabelecida Nesse sentido, ele será de grande importância para se análises. 
perceber o que estava mudando, já que quando produz discurso sobre O presente trabalho objetiva demonstrar que o pequeno produtor 
o ideal de mulher, de comportamento feminino - tendo como modelo familiar atribuí valores à sua própria experiência De suas práticas 
Maria - acaba por revelar o seu avesso, ou seja, o inverso do desejado de trabalho atlora uma racionalidade pouco analisada em Goiás. 
que estava se apresentando e se expressando, por exemplo, no lazer, O objetivo é procurar perceber como a família rural se vê, no bojo 
no mercado de trabalho, na educação escolar na moda etc. A escolha de uma modernização excludente, isto é, as representações que fazem 
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de si e de suas práticas de trabalho e de sua própria identidade visa 
entender as singularidades e a compreensão de atitudes que muitas 
vezes, parecem paradoxais. 
As anâlises sobre a família rural nem sempre contemplam as práticas 
de trabalho como um processo reelaborado, isto é, como resultado 
da própria ação social. 
Essas famílias lutam contra a falta de capital, tecnologia, de garantia 
de preços mas, apesar desse processo, continua a ser agentes em 
sua própria história e na construção de sua identidade. 

A identidade cultural na interpretação do enigma: a produção 
familiar rural no processo de modernização (CL 0278) 
Expositor(a): Olga Cabrera Garcia (UFGO) 
O processo de universalização ao nível da economia mundial, as 
relações mais estreitas entre estados nacionais sob o signo das 
integrações das economias, acontecem de maneira simultânea às 
mais agudas confrontações culturais entre povos até pouco unidos 
sob um mesmo estado nacional. A cultura, durante muito tempo 
subestimada pelos historiadores (salvo as exceções dos que ficaram 
com o estigma de culturalistas), exige seu lugar na busca de uma 
unidade, de uma coerência, no disperso, no fugidio, no fragmentado 
das "coisas". Já Benjamin tinha colocado a importância da percepção 
de choque, de uma leitura crítica do presente mediante o encontro 
com o acontecido, da impossibilidade da reprodutividade técnica 
das coisas cujo ser transforma-se por instantes. 
As violentas mudanças que tem subordinado as zonas rurais do Centro 
Oeste goiano à economia do 'mercado, deram mais flexibilidade aos 
padrões de comportamento antígos da família rural, mas não os 
liquidaram: A permanência do valor da honra na situação de 
disciplinação do trabalho dos filhos solteiros na cidade; a adequação 
dos limites impostos pela ordem familiar à liberdade como defesa da 
especificidade nas novas situações; a sobrevivência das relações de 
solidariedade junto às relações contratuais; a autonomia das esferas 
dos valores, embora permaneça a sujeição à cultura do grupo durante 
as festas religiosas, as atividades do trabalho, as doenças, a morte, as 
reuniões religiosas etc. 
No processo conflituoso de formação de identidade acontecem 
perdas, transformações e emergência de novas formas culturais, 
mas no caso estudado encontramos uma acomodação, uma 
adequação dos valores aos imperativos do mercado. Mais do que a 
urbanização do campo, fato visível em objetividade, acontece uma 
ruralização da cidade na invisibilidade de um mundo que dá unidade 
na diáspora. 

o Sonho toma parte na História (CL 0279) 
Expositor(a): Günter Karl Pressler (USP) 
Seguindo as avenidas e as trilhas serpenteantes da recepção da obra 
de Walter Benjamin no Brasil - na busca da história intelectual do 
próprio pais dos últimos 30 anos. 
A intenção de Benjamin era, segundo Klaus Garber, compreende 
"a teoria da recepção das obras como história, aparecendo no centro 

analisar o processo da recepção e o sujeito nas suas mudanças 
históricas. Recepção e identidade se colocam juntas. 
Desde os anos 60, a obra de Benjamin acompanha e conduz de 
certo modo os debates intelectuais, analisando e interpretando a 
realidade brasileira, ou melhor, participando do debate internacional 
(história das idéias), sonhando-se mais ou menos longe com o 
próprio país que significa entedê-Io cientificamente subdesenvolvido, 
atrasado na verdade. Mas no caso da recepção do ensaio A Arte na 
Época da sua Reprodutibilidade técnica podemos constatar que foi 
discutido até mesmo antes do que na Europa. E o brasileiro José G. 
Merquior escreveu em 1968 (publicado 1969) o primeiro livro sobre 
a 'Escola de Frankfurt' no mundo inteiro, concluindo-o no auge do 
movimento de maio 68 em Paris. A visão de Merquior, valorizando 
a teoria lukácsiana sobre a alienação do homem moderno, achou 
em Benjamin um crítico radical da modernidade. Somente anos 
depois mudou o ponto de vista, elogiando Benjamin como o melhor 
crítico literário da primeira metade do século 20 -, mas 
discriminando a sua teoria da história (expresso nas Teses sobre o 
Conceito da História) como plena expressão irracional concernente 
à vitória do fascismo na Europa Ocidental. 
Os demais ensaios de Benjamin influenciarCim todas as áreas das 
ciências humanas, e o debate público: O conceito da modernidade, 
abordou nos trabalhos em tomo do ensaio sobre Baudelaire, na 
Geografia humana e todas as áreas; O Narrador e o conceito da 
alegoria na Teoria literária; A Obra de Arte na Época da sua 
Reprodutibilidade técnica continua como leitura clássica na 
Comunicação social; a "história dos vencidos" e as palavras-chave 
das Teses sobre o Conceito da História fazem parte da historiografia, 
tanto como a "fisiognomia da metrópole moderno" (W.Bolle) é 
estudada na área de Arquitetura/Urbanização e na Literatura; o 
conceito da experiência é muito discutido na área de Filosofia, e A 
Tarefa do Tradutor é o texto básico da teoria da tradução/transcrição 
de H. de Campos. 

Construção de identidade dos negros em Florianópolis nas 
décadas de 30 e 40 (CL 0280) 
Expositor(a): Maria das Graças Maria (UFSC) 
Para estudar as relações interétnicas em Florianópolis nas décadas 
de 30 --e 40, é fundamental a análise da resistência negra ao 
preconceito racial, que pode se apresentar também em forma de 
busca de identidade. 
É no espaço de sociabilidade dos negros, especificamente o clube 
25 de Dezembro, fundado em 1933 no bairro da Agronômia, 
Florianópolis Estado de Santa Catarina, que podemos encontrar os 
elementos para uma pesquisa histórica que se propõe a trabalhar a 
construção de identidades de um povo marginalizado pela 
historiografia oficial. 
Nas falas desses negros fica evidente os conflitos, as resistências, 
além do que o clube aparece não somente como local de lazer, mas 
também como palco de luta, e espaço de construção de identidade. 

da obra". Porém, ciência e critica literária não é apenas a influência A cidade de São Paulo e o Instituto de Engenharia (CL 0281) 
entre autores, as configurações temáticas e estilisticas recorrentes, Expositor(a): Marisa Varanda Teixeira Carpintéro (UNICAMP) 
mas a questão complexa da identidade entre públicos e a identidade Esta comunicação tem como intuito decerrar uma série de questões 
histórica. A origem e a vida das obras deveriam ser compreendidas concernentes a fundação do Instituto de Engenharia de São Paulo e 
a partir da história. A teoria da recepção questiona o entendimento os caminhos que marcaram a organização espacial da cidade de 
dos textos. O objetivo é o texto nas suas condições históricas, e o São Paulo no decorrer das primeiras décadas do séc. XX. 
receptor nas suas; a sua subjetividade e seus objetivos da leitura. O O Instituto de Engenharia foi fundado no ano de 1917, por uma 
local da recepção torna-se mais importante do que a adequação da equipe de professores e ex-alunos da Escola Pol itécnica de São Paulo. 
tradução ou interpretação ao original. Uma anâlise aguda desse Entre eles encontramos: Alexandre Albuquerque, Francisco Paes 
processo da recepção esclarece mais sobre o receptor (os seus Leme Monluade, Luis de Anhaia Mello, Victor da Silva Freire, 
"sonhos"), isto é, o local da recepção, no nosso Brasil, do que a Francisco Prestes Maia. 
"verdade do texto" - evidentemente, "a verdade" está na sua A partir dos anos 20, tais profissionais inspirados na nova doutrina 
atualidade e transhistoriCidade. História da recepção significa filosófica do urbanismo moderno, procuravam interferir no tratado 
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da cidade de São Paulo e ainda propor novas políticas de gestão construção desse espaço. Privilegia-se o ideal de branqueamento 
urbana para as demais cidades brasileiras. da população pela permanência do mito da democracia racial, e ao 
A participação desses técnicos nos Congressos Internacionais de considerar-se apenas relevante a ação de outros grupos étnicos, índio 
Arquitetura e Urbanismo, seus debates em tomo da regulamentação e branco. A pesquisa, iniciada em 1988 e pioneira na temática dentro 
da profissão de engenheiro, suas funções políticas e administrativas, da UFMS visa a recuperação da Memória Negra no processo de 
conferiram a este Instituto um espaço "político" "inicial" na história ocupação da região sul-mato-grossense, através do conhecimento 
da cidade de São Paulo. da situação econômica, social e política no Negro a partir do seu 

Entre a escravidão e o trabalho livre: primeiras experiências 
com o trabalho livre no Brasil e Cuba (1830-1888) (CL 0282) 
Expositor(a): Maria Lúcia Lamounier (UNESP) 
Durante o século dezenove, Cuba e São Paulo sofreram 
transformações radicais com o rápido incremento das grandes 
plantações de açúcar e café. Com uma população relativamente 
escassa e vastas áreas desabitadas, as duas regiões dependiam de 
fontes externas de suprimento de mão-de-obra. Com as pressões 
para a abolição de tráfico internacional de escravos, os senhores de 
engenhos cubanos e os fazendeiros de café paulistas passam a 
enfrentar o problema de encontrar novas fontes de mão-de-obra e 
novos moldes de organização das relações de trabalho. De meados 
do século até a abolição definitiva da escravidão na década de 1880, 
foram feitas experiências com diversos tipos de trabalhadores e 
vários sistemas de trabalho nas duas regiões. Numa multiplicidade 
de relações de trabalho, imigrantes europeus, chineses, índios 
mexicanos, ilhéus de Canárias e Açores, africanos, pobres livres 
brancos e negros, além de escravos, seriam empregados nas 
plantações de açúcar e café. O presente texto analisa os vários 
sistemas de trabalho experimentados e examina as condições de 
escolha e atitudes dos plantadores cubanos e brasileiros frente às 
alternativas disponíveis, considerando questões econômicas, sociais 
e político-ideológicas. 

As cidades do Centro-Oeste e o seu papel na visão centralizadora 
do Estado nacional brasileiro: O Caso da Cidade de Anapolis 
(CL 0283) 
Expositor(a): Júlio Bueno de Morais Silva (UFOO) 
O processo de formação de uma identidade transita pelas diferentes 
vias. No caso do Brasil o interesse do governo durante o Estado 
Novo, de criar uma unidade nacional a partir de uma política 
desenvolvimentista conduzirá a criação de uma infra-estrutura para 
possibilitar as transferências dos capitais. 
A região Centro-Oeste permitirá uma expansão do capital sulista 
mediante o asseguramento da área de fronteira. 
Anápolis, segunda cidade do estado de Goiás, hoje, representará 
nas décadas de 30-40, um ponto de apoio, um elo entre os grandes 
centros e a região onde se constituíram as duas capitais: Goiânia 
1930 Brasília 1960, que serão, as representações concretas da 
política integralista. 
O fenômeno urbanização ocorrido no interior da região e que 
constituirá em nosso objeto de estudo que permitirá uma análise 
dialética desse processo que na busca da "unidade nacional" 
provocou grandes fluxos migratórias: campo-cidade e cidade-cidade, 
prevalecendo as unidades políticas administrativas em detrimento 
das históricas-culturais. 

A presença negra no processo de ocupação da região Sul-Mato 

desempenho enquanto sujeito na conformação desse espaço 
socialmente produzido. Os trabalhadores de levantamento das fontes . 
tradicionais e das fontes orais têm apontado elementos significativos 
que confirmam o processo de discriminação sofrido pela população 
Negra, enquanto identidade étnica, nessa região. 

Memória de leitura no Rio de Janeiro oitocentista (CL 0285) 
Expositor(a): Nelson Schapochnik (UNESP) 
De que são tecidas as memórias de leitura? De fios variados e 
distintos que entrelaçados à semelhança de uma delicada tapeçaria, 
desvelam a trama composta de práticas e reminiscências difusas. 
Lançando mão de relatos de leitura, diários e anotações 
autobiográficos; leitores efetivos e leitores. virtuais (prefigurados 
nos prefácios interessantíssimos ou refigurados no espaço 
romanesco); escreventos e escritores; livreiros, alfarrabistas, editores 
e impressos; estratégias narrativas e convenções retóricas; contextos 
de leitura (salões, gabinetes literários e bibliotecas); subscrições e 
assinaturas; poesia, crônica e romance; "todo-ouvidos", ledores e 
críticos; pretendo convidar o espectador a uma imersão imaginária 
através do universo da leitura no Rio de Janeiro Oitocentista. 

A instituição imaginária da sociedade escravista no final do 
século XIX (CL 0286) 
Expositor(a): Maria Ângela de Faria Oril/o (UFRPE) 
A opinião favorável à abolição no Brasil cresce nas últimas décadas 
do século XIX, aliada a idéia de que a escravidão trazia maleficios 
à sociedade, uma vez que gerava impedimento aos avanços 
econômicos, políticos, sociais e culturais para o país. A solução 
para se sair desses atrasos e alcançar a desejada "evolução" repousava 
na idéia de libertação dos escravos, uma vez que se havia construído 
a representação de que a escravidão era responsável por todos esses 
retardos e, se declarada a Abolição, passaríamos a outro patamar, 
quando ingressaríamos definitivamente na "Era do Progresso e da 
Civilização". 

Os escravos e o Quebra-Quilos em Campina Grande (CL 0287) 
Expositor(a): Luciano Mendonça de Lima (UFPB) 
Paralelamente a ação dos Quebra-Quilos, movimento popular que 
atingiu quatro províncias do então Norte do Império, os escravos 
do antigo município de Campina-Grande aproveitaram a ocasião 
para se levantarem, exigindo a liberdade aos seus senhores. 
Este acontecimento singular, foi como que esquecido pela 
historiografia local. 
Este trabalho visa discutir esta participação escrava, procurando 
recuperar o seu significado e a sua natureza histórica. 
Para isso, partimos do pressuposto de que houve uma revolta de 
escravos no interior do quebra-quilos, que guarda particularidades 
históricas importantes. 

Grossense (CL 0284) A mulher através do tempo (CL 0288) 
Expositor(a): Iracema Cunha Costa (UFMS) Expositor(a): Severino Barbosa Leal (UNICAP) 
A identidade individual coletiva têm na Memória o seu principal A figura da mulher através dos tempos tem sido apresentada de 
elemento constitutivo, na medida em que ao salvar o passado constrói formà estereotipada e incoerente, dependendo das questões emjogo. 
o presente e viabiliza o futuro. Como tal a Memória representa um Urge questionar as conjunturas e as variáveis que, por interesses 
instrumento do poder exercido pela manipulação da recordação e sócio-econômicos e ideológicos transformaram a mulher, de figura 
da tradição. Nesse sentido, temos o silêncio da historiografia regional marginal, sujeito às vicissitudes do elemento masculino, 
cujo discurso não contempla a participação do elemento Negro na principalmente pelo surgimento do patrimônio familiar. 
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Através de uma nova perspectiva histórica, que considera todos os 
gêneros de história, a partir do enfoque dinâmico do tempo, vários 
pensadores colocam a história da mulher como um resgate da própria 
história, já que, por uma ótica deturpada, a mulher vem perdendo a 
participação político-social, econômica e cultural devido a todo o 
ser humano atuante e consciente de sua ação. 
Na perspectiva da atualidade, apesar do autoritarismo e da repressão, 
a história registra exemplos de importantes mulheres no cenário 
internacional. 

História administrativa do Instituto de Medicina Legal (1925-
1979) (CL 0289) 
Expositor(a): Lídüi Nunes Cunha (UFPE) 
Resultado de pesquisa realizada no Arquivo Público Estadual Jordão 
Emerenciano o trab~ho é parte de um amplo projeto de pesquisa 
sobre a organização administrativa de Pernambuco em função da 
necessidade de organizar seu arcevo documental. O levantamento 
da estrutura administrativa do IML é parte dessa pesquisa que 
abrange a história da Secretaria de Segurança Pública a quem está 
vinculado. 
A documentação sob a guarda do Arquivo é proveniente em sua 
maioria dos órgãos públicos do executivo de Pernambuco. Para sua 
identificação e classificação é necessário compreender a estrutura 
interna do órgão que a produziu e recolheu o que exige dos que 
executam tal tarefa o conhecimento do funcionamento da 
administração pública de Pernambuco. 
Utilizando como fontes os atos, leis, decretos, regimentos e 
regulamentos existentes no período de 1925 a 1979 tentamos 
reconstruir pela pesquisa as mudanças que o órgão sofreu no decorrer 
do tempo a subordinação hierárquica dos serviços. setores e divisões 
que o compõem e as funções que cada parte de sua estrutura 
desempenha. 
Esperava-se· que o resultado dessa pesquisa além de atender as 
necessidades .jnternas do trabalho no arquivo possa servir a todos 
que se interessam pelo estudo da administração pública de 
Pernambuco. 

o fim da História no debate atual (CL 0290) 
Expositor(a): Paulo Donizeti Siepierski (UFRPE) 
Dentro do atual debate sobre o sentido, ou a falta de, da história, 
pode-se agrupar em três categorias as perspectivas propostas, todas 
elas relacionadas com o fim da história. A primeira diz respeito à 
crise da razão diante de sua impossibilidade de perscrutar 
satisfatoriamente o passado. Fim da história enquanto fim da certeza 
da análise histórica A segunda diz respeito ao (não) significado da 
história, no abandonQ da teleologia, dos eventos essenciais e da 
utopia Fim da história enquanto fim de significado na aventura 
humana A terceira diz respeito à democracia capitalista como forma 
final da liberdade e, portanto, condutora da história ao 'seu fim, 
Fim da história enquanto fim das alternativas à democracia 
capitalista. para a construção de uma realidade melhor do que a 
que hoje conhecemos. Esse último desafia o projeto socialista à 
uma reformulação se este pretende suplantar a democracia 
capitalista. Diante da crise do socialismo real faz-se necessária a 
revisão das opções por modelos econ()micos e sistemas políticos. 

A escolha desses atos retóficos deve-se ao fato de ser o retor pessoa 
relativamente desconhecida nas décadas de 50 e 60, com um discurso 
diferente, conclamando a participação do que ele chama "povo". 
categoria social que ele pouco define; e também por causa da 
insistência desse politico em se contrapor às "forças retrógadas" do 
Estado de Pernambuco, colocando sobre si o rótulo de "progressista" 
e "homem do povo", numa evidente demonstração de que pretendia 
ideologizar, naquele momento, o conteúdo dos seus atos retóricos, 
como forma de empurrar para fora do cenário local aqueles que 
passou a chamar "conservadores" e "forças trajetórias". 
A ênfase nesse período deve-se ao momento histórico que se vivia 
naquela ocasião, em que se debatiam as oligarquias face à emergente 
força popular aqui, representadas pelas ligas camponesas que 
assustavam a burguesia com a "ameaça vermelha" na ótica de quem 
ocupava o poder. 

/ 

Transiçlo e ruptura na caminhada da Igreja católica em Recife 
(CL 0292) 
Expositor(a): José Antanásio de Souza Filho (UFRPE) 
Os movimentos cristãos Iibertários surgem como resposta à 
acentuada exploração social, imposta pelo capitalismo. É contra 
essa sociedade que se originou o movimento igreja na base. A 
proposta era integrar a pastoral cristã no diálogo com outras 
interpretações-econômicas (materialismo histórico, por exemplo), 
o qual fornecêssemos aos cristãos consciência do processo histórico, 
tornando-o agentes de transformação. 
A prepoderância da igreja Católica-romana como condutora das 
verdades cristãs, ocasionou conflitos interpretativos da teologia dos 
pobres na América Latina. Desde o Concílio Vaticano 11, a igreja 
Católica observava as questões de justiça social e direitos humanos. 
No entanto, grupos conservadores ajustariam o conteúdo progressista 
do Concílio, a partir da normatização da vida eclesiástica. A 
investida conservadora atinge o ápice em 1978, início do pontificado 
de João Paulo 11. Em Recife a intervenção conservadora se dá na 
transição de governo da Arquidiocese de Olinda e Recife em julho 
de 1985. A estratégia dos conservadores, adotada por dom José 
Cardoso, ocasionou no fechamento do Iter e Serene 11 em 1989. 
Assim sendo, a intervenção da igreja hierárquica obstruiu a 
caminhada da CEBs em Recife e aqueles que resistiram em adotar 
a linha eclesiástica da nova administração, foram expulsos da igreja 
local. 

Análise do Curso de Licenciatura em História (CL 0293) 
Expositor(a): Francisca Teodora do Nascimento (UFRPE) 
A Presente pesquisa visa avaliar a implantação e desenvolvimento 
do Curso de licenciatura em História na UFRPE nesses primeiros 
quatro anos de existência. 
Verificaremos o currículo que foi adotado, já que o mesmo sofreu 
modificações decorrentes das melhorias reivindicadas pelo a1unado 
em uma semana de debates na própria Universidade: o corpo 
docente; traçaremos o perfil do aluno que tem procurado o curso 
noturno, qual a classe social pertencente, sua origem escolar e como 
ingressou na UFRPE. 
Sendo um antigo desejo da classe trabalhadora. a UFRPE criou o 
curso noturno de Licenciatura em História, visando atender ao 
público estudantil da área metropolitana. pois o mesmo era oferecido, 

Povo que faz no discurso que diz (CL 0291) na maior, em instituições particulares. Espera-se com isso que o 
Expositor(a): Marcelo de Melo Carvalho (UFRPE) curso contribua para a construção da cidadania de todos que o 
Este trabalho procura responder as seguintes indagações: Por que o procuram. 
retor Miguel Arraes tem permanecido como referencial de esquerda 
no cenário político local e nacional, se o seu discurso o coloca, ao As minas de salitre em Bu'que: utilizaçlo da mlo-de-obra 
que nos parece, como conservador? Que ingrediente discursivo tem ind'gena Da Capitania de Pernambuco (1698-1709) (CL 0294) 
ele usado para passar à sua audiência um perfil ideológico de homem Expositor(a): Carmen Lúcia Lins Cavalcanti (UFPE) 
comprometido com as causas populares? Situar o fndio dentro da sociedade colonial como força produtiva e 
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igualmente a resistência por ele oferecido às formas tradicionais de 
dominação política, religiosa e civil impostas pelo mundo civilizado. 
O periodo escolQido corresponde a um momento bastante conturbado 
na região devido a expansão da penetração para o sertão e o 
estabelecimento de novas missões religiosas. 
Neste sentido pretende-se resgatar a especificidade da relação de 
trabalho nas minas de salitre do Buique como subsidio para a 
compreensão da exploração da mão-de-obra indígena em 
Pernambuco, 1689-1709. 

A modernidade e a construçlo da identidade no urbano (CL 
0295) 
Exposltor(a): Ana Maria de S. MFarias (UFPB) 
As questões da modernidade será analisada historicamente, será 
abordada também a crise da modernidade, baseada em novos 
paradigmas, as questões que afetam os centros urbanos brasileiros 
dentro da perspectiva de um pais do terceiro mundo, e dentro deste 
contexto abordar a construção da identidade no urbano. 

Paralba 1994: processo eleitoral (CL 0296) 
Exposltor(a): Waldeck Pinheiro Coêlho (UFPB) 
Um dos objetivos da linha temática "Estrutura de Poder" é o 
acompanhamento das eleições, buscando ampliar e aprofundar as 
análises que tem sido feitas, registrando e atualizando o 
conhecimento da realidade politico-partidária estadual. 
A partir de uma pesquisa de opinião realizada no perfodo que 
precedeu a eleição de 1994, realizada com um segmento específico, 
qual seja, estudantes da UFPB - Campus 1, este trabalho tenta, através 
da investigação de uma população majoritariamente jovem e 
supostamente esclarecida do ponto de vista político, captar a 
tendência de uma provável mudança do eleitor, no que diz respeito 
à preferência políticos tradicionais. 

Cotidiano e escola na História da regilo açucareira da Parafba: 
uma leitura a partir da obra de Josi Lins Rego (1890-1920) 
(CL0297) 
Exposltor(a): Ana Maria de Oliveira Galvão (UFPB) 
O trabalho busca (ré) construir o cotidiano da escola primária no 
período de 1890 a 1920 na região açucare ira da Paraíba. As obras 
do escritor paraibano José Lins do Rego, em especial "Doidinho", 
serviram de fonte principal da pesquisa. Para confronto, foram 
utilizados também outros tipos de fontes: quinze (15) autobiografias 
ou biografias de autores diversos e documentos escritos, oficiais 
(legislação, relatórios etc.) e não oficiais (revistas, almanaques, etc.). 
Foram consideradas importantes na análise questões como a história 
dos meninos no engenho, antes de ingressarem na escola; a 
organização do espaço educativo; as relações estabelecidas entre 
professores e alunos e entre alunos e alunos; os métodos e conteúdos 
de ensino; as punições: as relações da escola com o mundo extra
institucional; as outras experiências vividas pelo aluno no interior 
da escola - sexualidade, higiene, alimentação, religião; as 
representações que o aluno construia a respeito da escola; os 
processos de rejeição e submissão que apresentava diante da ação 
escolar. Essas análises foram realizadas tendo como suporte te6rico
metodológico as relações entre história, narrativa, ficção, literatura 
e memória e a produção literária de José Lins do Rego, no contexto 
em que foi gestada. 

de Jesus com os nativos. Recurso usado pela ordem religiosa na 
catequese e conversão dos índios e apoiada pelas instâncias 
administrativas, os aldeamentos indígenas tiveram significados 
muito próprios para os agentes históricos (Coroa, Colonato, 
Companhia de Jesus) envolvidos nesse grande empreendimento. 
Por isso mesmo foram associados aos termos missão ou redução, 
carregados que são de sua conotação ora temporal ora espiritual 
(quando não estiveram combinados) perdendo suas particularidades. 
Assim, não entrevemos, nos contextos históricos, o significado dos 
aldeamentos para os próprios guaranis. Ao se considerar a 
conjuntura histórica - pressão dos "encomendeiros", as raízes dos 
portugueses paulistas, as ameaças de fome e doenças - o povo guarani 
apropriou-se do espaço das missões para nelas garantir a 
sobrevivência material e cultural. Nesse sentido, a permanência 
dos indigenas nas missões não implicou em processo de 
"aculturação", mas dadas as contingências, serviu como estratégia 
de resistência à deterioração dos laços tribais. 

Marxismo anaUtico ••• Método de escolha racional ••• Afinal, o que 
há de novo??? (CL 0299) 
Expositor(a): Eunice Matias Mola (UFPE) 
A chamada "crise do marxismo" foi provocada pela forma de como 
o percurso histórico do capitalismo e do socialismo afetaram o 
discurso dos intelectuais de esquerda, que sempre procuraram 
adaptar suas teorias e metodologias às condições cambiantes do 
mundo real. O fato é que muito antes da queda do Muro de Berlim 
e da derrocada do socialismo nos países do leste europeu, um grupo 
de intelectuais - hoje conhecidos como Marxistas Analíticos - já 
discutiam e mostravam teoricamente o que mais tarde veio a ocorrer 
na prática com o socialismo(ir)real. 
Segundo WRIGHT, "o marxismo analítico teve seu início na década 
de 70, como alternativa aos marxismos que existiram no ocidente 
durante quase todo o século" (pp.17). O que este grupo de intelectuais 
tem de diferente de outros grupos também rotulados de marxistas? 
Seriam os Marxistas Analíticos realmente marxistas? Eis o mistério 
mais instigante em estudá-los - O que eles dizem de novo, de 
diferente? Será realmente possível salvar parte do que foi produzido 
pelo jovem, maduro ou velho Marx, e desprezar o resto?! Afinal 
esta é uma das propostas do grupo, conforme fica claro no prefácio 
e na primeira parte do livro "Reconstruindo o Marxismo" (publicado 
pela Ed. Vozes) organizado por E. Olin Wright, Andrew Levine e 
Elliott Sober (1993). Estes autores e outros que veremos compõem 
o grupo de Marxistas Analíticos, também conhecidos como 
"Marxistas da Escolha Racional". 

o Partido dos Trabalhadores e sua antiga crise de identidade! 
(CL 0300) 
Expositor(a): Eunice Malias Mola (UFPE) 
Vemos que uma das principais polêmicas no PT é a indefinição 
quanto à sua identidade, a dificuldade de assumir uma postura clara 
à compreensão da sociedade, desde a sua formação inicial aos dias 
de hoje, tanto em função das divisões internas do partido, quanto 
em função de sua prática política cambaleante frente às exigências 
exógenas e endógenas do sistema político partidário brasileiro. Os 
trabalhadores que deveriam se sentir representados pelo partido 
que se fundou sobre a prerrogativa de representá-los, preferiram 
não correr o risco de elegê-lo à presidência. Por que isto ocorreu? 
yalemo-nos da tese de Adam Przeworski para responder a esta 

Misslo sem mal (CL 0298) questão, são elas: 
Expositor(a): Maria Leônia Chaves de Resende (FUNREI) 1. A de que no processo eleitoral, os partidos socialistas são forçados 
"Missão sem Mal" é um extrato da dissertação de mestrado "Visões a solapar a organização dos trabalhadores como claSse; 
da Conquista: Verso e Reverso (As missões jesuiticas nos séculos 2. A de que os compromissos entre trabalhadores e capitalistas acerca 
XVI e XVII)" que procura resgatar a visão dos guaranis do processo de questões econômicas são possíveis sob o capitalismo e, por vezes, 
da conquista do Novo Mundo a partir da experiência da Companhia preferidos pelos trabalhadores as estratégias mais radicais 
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(Capitalismo e Social Democracia, 1989, pp.16). 
Esta constante crise de identidade do PT parece estar cada vez mais 
a reboque da crise que a própria esquerda se encontra na busca de 
novos paradigmas. A própria história do PT nos mostra quão 
controvérsia é a sua identidade; estamos há quinze anos de sua 
fundação e a discussão continua na ordem do dia, ainda não temos 
uma idéia clara e hegemônica dentro ou fora do partido, sobre qual 
seja a sua essência. Se é um partido reformista ou revolucionário, 
classista ou de massa, se socialista ou social-democrata ... Enfim, o 
PT vem se definindo por sua prática confusa e indefinida. 

Tendências teóricas em torno do processo de industrializaçllo: 
uma questlo de identidade regional (CL 0301) 
Expositor(a): Maria G. S. Gareis/Eliane o. Lima (UFPB) 
Neste trabalho, analisa-se o processo de industrialização do Brasil 
entre 1880-1920, partindo do pressuposto que o crescimento do 
mercado interno desempenhou papel fundamental para a 
industrialização da região neste período. Esta temática faz parte do 
projeto "Mercado Regional e Industrialização no Nordeste 1880-
1920". 
A historiografia que trata do processo de formação do capital 
industrial no Brasil, antes de 1930, assume tendências de explicar 
este processo, tendo por base a economia agrícola de exportação, 
especificamente a cafeeira, tomando o Sudeste o centro de onde 
emergiram as mudanças econômicas, sociais e politicas do país. 
Este trabalho procura analisar a historiografia que trata do processo 
de industrialização do Brasil, a qual privilegiou a região Sudeste 
como o pólo de desenvolvimento industrial da nação. Excluindo, 
de um modo geral, o processo de industrialização da região Nordeste, 
como se nesse espaço não tivesse ocorrido um crescimento industrial, 
embora em menor proporção do que na região Sudeste. 

Campesinato - Espaço e identidade (CL 0302) 
Expositor(a): Sylvia França Schiavo (UFF) 
Estudo de caso sobre um grupo de pequenos produtores rurais de 
Nova Friburgo, RJ, descendentes de imigrantes suíços. Preocupamo
nos em mostrar as articulações entre o grupo e seu habitat que 
resultaram na constituição de um povoado com características 
específicas, espaço que compreende território físico e social ao 
mesmo tempo - locus de identidade - onde estão impressas 
representações que compreendem diversos níveis de apreensão do 
real, de práticas simbólicas e do imaginário que, por sua vez, 
expressam relações entre si, com o outro, com a terra e o mundo do 
trabalho. O domínio 00 parentesco e a conapção de comunidade 
local são dois eixos privilegiados na análise. 

Crise e identidade regional (1870-1930) (CL 0303) 
Expositor(a): Martha Maria Falcão de C. M Santana (UFPB) 
A partir dos anos 70 do século XIX, por imposição da Divisão 
Internacional do Trabalho, sob a égide de expansão cafeeira no 
Sudeste, que coincide com a crise do açúcar e algodão nordestino, 
há uma consolidação no Processo de Regionalização de Identidade 
Regional e simultaneamente, a consolidação da "região" hegemônica 
cafeeira. A República com a Constituição Federalista de 1891, 
privilegiando tributariamente os estados economicamente mais 
sólidos, acirrou esse processo, bem presente nos discursos dos grupos 
dominantes. A "Revolução de 30", com a adoção de uma economia 
antiliberal e a imposição de um Estado unificado e centralizado, 
consumou esse processo, que teve seu ápice com o golpe de 1937. 

Reis (UFSE) 
O Códice de Sesmarias de Sergipe D'el Rei, sob as guardas do 
Instituto Histórico de Sergipe é uma das evidências textuais de como 
as terras deste Estado, ainda sem qualquer ocupação colonizadora, 
começaram a ser loteadas em fins do século XVI. Isto significa que 
estamos trabalhando com o primeiro documento oficial da História 
de Sergipe. No entanto, em que pese a importância desta 
documentação, ela ainda não foi devidamente explorada pela 
Historiografia local. Outro ponto a ser destacado é a falta de edições 
criticas das Cartas de Sesmarias. A primeira tentativa de realizá-Ia 
foi de Felisbelo Freire, em "História de Sergipe", de 1892. Nesta, 
dentre as 128 cartas de Sesmarias trabalhadas por Freire, das quais 
já apreciamos 60, podemos perceber graves incorreções às exigências 
da técnica paleográfica. O uso incorreto das características gráficas, 
como letras, números, ligações, datas e assinaturas, além da exclusão 
do protocolo e do escatocolo. Portanto, o presente trabalho assume 
devida relevância ao se propor a: fornecer uma edição crítica e 
anotada das Cartas de Sesmarias de Sergipe; Códice do I.H.G.S.; 
preservar parte da memória documental do Estado; e fornecer fontes 
rigorosamente criticadas para a História de Sergipe Colonial. 

Crime e criminalidade na Comarca do Rio das Mortes no século 
XIX (CL 0305) 
Expositor(a): Maria Tereza Pereira Cardoso (FUNREl) 
"Crime e criminal idade na Comarca do Rio das Mortes no século 
XIX" é resultado de uma primeira análise dos processos criminais 
e dos livros dos Rol dos Culpados, catalogados e indexados como 
parte de um Projeto de Banco de Dados sobre o período oitocentista 
mineiro, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais. Elaborado a partir da análise dos quadros de 
cómposição geral dos crimes entre 1770 e 1900, o texto indica 
algumas tendências nos padrões de criminal idade e analisa 
apontamentos feitos a partir destas fontes, considerando os "crimes 
contra a pessoa", "contra a propriedade" e "contra a ordem pública", 
cometidos por réus escravos, libertos e homens livres pobres. 
Revelando tensões e conflitos sociais, expondo as ingerências do 
Estado, principalmente a partir do século XIX, em relações antes 
consideradas de ordem privada, estas fontes permitem uma maior 
proximidade com o universo citidiano dos grupos sociais 
mencionados. Ao transpor-se a opacidade dos procedimentos 
processuais e do entrecruzamento dos diversos discursos que 
compõem o processo, pode-se recuperar os significados das 
categorias crime,justiça, ordem e liberdade, interpretados de forma 
diversa pelos contraventores da norma penal. 

Carnaval e polftica em Pernambuco (1937-1945) (CL 0306) 
Expositor(a): Rita de Cássia Barbosa de Araújo (FUNDAJ) 
Este trabalho examina o processo de formação de uma identidade 
pernambucana, através de uma vertente cultural específica: o Frevo. 
Seu foco de análise centra-se num período preciso - 1937-1945, 
justamente quando o Estado Nacional afirma-se como projeto 
centralizador claramente definido e contrário às afirmações dos 
estadualismos que marcaram a politica da Primeira República. 
Assim, dois pólos de tensão atravessaram o objeto e sua análise: a 
afirmação de uma identidade estadual/regional, em um momento 
de centralismo politico autoritário e a reconstituição dos lugares e 
dos modos pelo qual a cultura possou a integrar o projeto de 
sociedade que se implantou durante o Estado Novo. 

Memória e identidade: um estudo de caso e uma proposta 
Códice de sesmarias de Sergipe D'el Rei (século XVI-XVIII): interdisciplinar (CL 0307) 
reproduçlo facsimilar, leitura paleográfica e anotaçllo critica Expositor(a): Míriam Bianca Amaral Ribeiro (UFGO) 
(CL 0304) O trabalho se constitui da análise de entrevistas realizadas com 
Expositor(a): Alessandro Moura de AmorimlGilson Sérgio Matos membros de uma familia de origem rural transferida 
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compulsoriamente para a capital do estado. O objetivo foi levantar ou inconsciente) do fenômeno regional, nos seus diversificados 
as relações entre identidade e memória individual e coletiva, aspectos, como aparece registrada na historiografia do Centro-Oeste. 
conceituando memória a partir da base teórica fornecida por M. É nosso interesse, também, refletir, tendo como ponto de referência 
Halbachs. os pronunciamentos dos próprios agentes históricos - e que escrevem 
Alguns pontos abordados no trabalho, a partir destas relações: história -, sobre o grau de consciência na construção das 
- a tradição como memória coletiva da sociedade; "Identidades" de agrupamentos sociais que se solidificam através 
- a linguagem como socialização da memória; das práticas que se constituíram nos embates historicamente 
- o condicionamento social da evolução da lembrança; consolidados. História e Identidades, como tema de pesquisa, pode 
- a consciência presente como construtora da lembrança; ser considerado uma das facetas da relação História-Regiões. Estão 
- as bases materiais da memória colaborando na pesquisa, como Bolsistas IC-CNPq, os seguintes 
A explicitação destas relações se constituiu quando, na análise das alunos do Curso de História da UFG: Armênia Maria de Souza, 
entrevistas, constatamos que as memórias individuais e coletivas Helen de Jesus Martins Siqueira, Patrícia Fabiane Crosara e Rogério 
da família são a base sobrevivência da identidade rural dos Souza Alencar. 
entrevistados, quando de sua vida na capital. 
O trabalho evidenciou, também, a possibilidade de uma ação 
interdisciplinar com outras ciências, desde que preservadas as 
especificidades de objeto e método. Tomando na entrevista como 
uma fonte interdisciplinar a possibilidade do aprofundamento da 
análise se torna um fato. 

Origens das sociedades de amigos de bairro em Campina Grande 
(CL 0308) 
Expositor(a): Eliane Oliveira de Lima (UFPB) 
Neste trabalho analisa-se a origem do movimento comunitário em 
Campina Grande, através das Sociedades de Amigos de Bairro -
SAB's. 
Os movimentos de bairro surgiram no Brasil a partir da década de 
40 provocado pelo crescimento populacional das cidades, o exemplo 
de São Paulo e Recife, acarretado pelo fenômeno das migrações, 
provenientes do Campo e das pequenas cidades. Como as cidades 
sofriam com as conseqüências do inchamento urbano e seus 
problemas respectivos, os moradores começaram então, a se 
organizarem em grupos para lutar por melhores condições de vida. 
Na Paraíba o quadro se assemelha ao nacional. No final da década 
de 50, foi detectada a fonnação de entidades beneficentes em alguns 
bairros de Campina Grande. Estas entidades foram criadas com a 
finalidade de auxiliar as pessoas mais humildes coma doação de 
ataúdes. Por falta de apoio do poder local e interesse dos líderes 
comunitários contrários aos objetivos das entidades, fatalmente estas 
entidades desapareceram. 
A Faculdade de Serviço Social, tendo a sua frente a freira Ângela 
Beleza, sentindo a necessidade de campos de estágios para a 
fonnação profissional de seus alunos e, considerando a SAB como 
um meio de desenvolvimento o próprio bairro, apoiada pela igreja 
e líderes dos bairros, criou as SAB's em Campina Grande. 

Centro-Oeste: um balanço historiográfico (CL ~309) 
Expositor(a): Holien Gonçalves Bezerra (UFGO) 
A pesquisa tem por finalidade fazer um mapeamento da produção 
historiográfica do Centro-Oeste Brasileiro, com a intenção de 
perceber suas principais características: temas mais recorrentes, 
enfoques metodológicos, técnicas de pesquisa, aspectos ideológicos 
envolvidos, interesses institucionais, centros de produção editorial. 
O universo da análise restringe-se basicamente às obras de história, 
economia, geografia e literatura. Procura-se, ainda, cotejar esta 
produção historiográfica com as tendências mais atuais da 
metodologia histórica: imaginário, representação, cultura, simbólico, 

Quem é quem em História: pesquisadores e pesquisas no Brasil 
(CL0310) 
Expositor(a): Holien Gonçalves Bezerra (UFGO) 
Faz-se muita história no Brasil. A evidência deste fato é patente em 
encontros científicos de âmbito nacional e/ou regional, onde os 
historiadores dialogam e expõem os resultados de suas pesquisas 
ou a maturidade das reflexões historiográficas que se constroem no 
silêncio dos gabinetes, nas universidades, nas salas de aula, nos 
CursoslPrograma de pós-graduação. 
Apesar de toda esta efervescência no campo das pesquisas históricas, 
não dispomos ainda no Brasil de um simples catálogo que relacione 
os pesquisadores, as pesquisas em andamento ou já concluídas, o 
movimento editorial de responsabilidade dos historiadores, e as 
infonnaçõcs mínimas para localização da comunidade científica 
que se ocupa com a História. 
É um desejo da ANPUH (Associação Nacional de História), expresso 
inúmeras vezes em seus Simpósios nacionais, reunir de alguma 
fonna estas informações, para tornar possível o intercâmbio de 
propósitos, de enfoques, de abordagens. São informações que se 
colocam no âmbito das condiÇões mínimas para a construção de 
uma comunidade científica que dialoga seus conteúdos, vis8ndo 
posici~nar-se mais fortemente no cenário científico, político, social, 
cultural. 
Estão colaborando neste trabalho os seguintes Bolsistas IC-CNPq, 
alunos do Curso de História da UFG: A1cy Carios Alves Cordeiro e 
Milton César Oliveira Rosa. 

A política indigenista no Chile (CL 0311) 
Expositor(a): Mitzi Segovia (UFGO) 
A "questão indígena" fora reconhecida pelo discurso da Unidade 
popular como um "problema nacional". Se propõe aplicar uma 
politica especial em relação às comunidades indígenas projetando 
uma nova lei mediante a qual se fará justiça histórica aos aborigens 
da nação chilena. O estudo pretende realizar uma reflexão sobre o 
como se desenvolvem os fatos na dialética projeto-processo. 
Indagados atores sociais e políticos do período em foco e da 
atualidade pode; çonstatar-se o desconhecimento ou a negligência 
que se tem sobre o tema O árduo debate no Congresso, o grau de' 
participação dos mapudres (grupo escolhido pela sua importância 
histórica e numérica) nos conflitos no campo, a repressão posterior 
a que eles seriam submetidos após o golpe militar são fatos que 
testemunham a relevância da "guestão mapudre" no período. 

cotidiano, micro-história, memória, oralidade, etc., com a finalidade Sesmarias: Capit.ania de Goiás - 1726-1770 (CL 0312) 
de contribuir metodologicamente para a construção do conhecimento Expositor(a): Edma José Silva (UFGO) 
histórico na Região, levando-se em conta uma ampla diversidade A ocupação/colonização do território da Capitania de Goiás, a partir 
de abordagens. Através deste mapeamento espera-se contribuir para de 1726-1770 pela posse e uso da terra, através do Regime de 
a discussão sobre a "questão regional", nos seus diversos aspectos: Sesmarias. 
conceitos de região, relações entre regional-nacional, o agro-pastoril Nessa abordagem, a ocupação da Capitania de Goiás será estudada 
e o urbano, Espera-se encontrar a elaboração intelectual (consciente preferencialmente pelo manuseio dos Requerimentos de Sesmarias 
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e Cartas de Sesmarias confirmadas. Tal ocupação baseada na 
Legislação de Sesmarias ocorreu até 1822, mas, por razões de método 
e exigüidade de tempo e principalmente em concordância aos dados 
que disponho sobre o período delimitou-se o marco de 1770. 
Momento em que a atividade e produto proeminentes da região 
entraram em declínio, fato este atestado pelos impostos de capitação 
de capitação de ouro. 
Os dados apresentados pelas fontes, indicam as décadas de 50,60 e 
70 e século XVIII, como o período de eclosão de um "boom" nos 
requerimentos de terras, sendo estas destinadas às mais diversas 
utilizações, indo do plantio de um só gênero até o plantio alternado 
de milho e mandioca; ocorrendo em número considerável 
requerimentos de terras para constituição de fazendas e sítios de 
criar gado e cavalos. 
É um dos objetivos do estudo em pauta, apresentar tais resultados 
através de gráficos e mapas por décadas, para uma melhor 
visualização do processo de ocupação/colonização da Capitania de 
Goiás em 1726. 

Belém-Brasflia caminho da urbanização e modernidade no Norte 
de Goiás (CL 0313) 
Expositor(a): Napoleão Araújo de Aquino (UFGO) 
O presente trabalho tem como objetivo de investigação os processos 
de transformação (transição rural-urbana, modernização, etc.), 
experimentados pela população do então Norte de Goiás (hoje Estado 
de Tocantins), a partir do advento da BR-153. O estudo se recorta 
cronologicamente entre a década de 1950 e o final dos anos 80 
(fundação da estrada e criação do Estado de Tocantins, 
respectivamente). O período em foco divide-se em dois momentos 
distintos: dos anos 50 aos 60 e dos 70 aos 80. Nas duas primeiras 
décadas processam-se a abertura e pavimentação da rodovia, onde 
se verifica um crescimento populacional de 124%. Já nas décadas 
seguintes o crescimento se reduziu à metade (61 %). Se olhadas em 
sua. global idade, as 4 décadas presenciaram substanciais 
transformações, em seus aspectos ecológicos e histórico-social. 

Os homens pardos de Goiás à procura da cidadania (CL 0314) 
Expositor(a): Luís Palacín (UFGO) 
Este estudo faz parte de uma linha de pesquisas sobre memória e 
identidade do povo goiano a partir do período colonial. 
O ponto central aqui analisado é o da consciência de exclusão dos 
mulatos, que a si mesmo se denominavam "os homens pardos de 
Goiás". 
Numa petição ao Príncipe Regente em 1803, os mulatos - segmento 
mais numeroso da população livre - se declaram os "súditos mais 
úteis ao Estado", mas ao mesmo tempo se queixam de ser tratados 
com desprezo, "flagelados das violências e desprezo com que são 
tratados nesta colônia": excluídos dos cargos públicos - os oficios -
e impossibilitados de pretender acesso à Câmara. Pedem ao Soberano 
uma declaração pública de gozar de plenos direitos civis. 
De fato, no Brasil, como nos outros países de colonização 
portuguesa, existia uma discriminação ostensiva ou velada contra 
negros e mulatos. Isso confirma o despacho da petição por parte do 
Conselho Ultramarino: os mulatos têm boas qualidades naturais, 
mas lhes falta prudência para exercer, o governo nas Câmaras. Por 
outra parte, em todo lugar, são causa de contínua inquietação. Sua 
petição não deve ser respondida: Arquive-se. Desta forma, a presente 
pesquisa vem projetar nova luz sobre estudos anteriores sobre 
ausências e deformações na memória coletiva do povo goiano; vem 
corroborar a hipótese de que a ausência de uma memória coletiva 
procede da inexistência de um verdadeiro povo, solidário num 
destino comum. 

municípios (CL 0315) 
Expositor(a): Mana Auxi/iadora Andrade de Echegaray (UFCO) 
A análise do impacto produzido pela adoção de práticas modernas 
na agricultura foi democrática, porque são democráticos os impasses 
da humanidade nesse final de século: fome, prostituição. 
analfabetismo. Descobriu-se que através da convergência entre todos 
os segmentos da sociedade, letrados ou não letrados, que nasce o 
saber plural. Juntaram-se na mesma mesa para discutir a 
modernização agrícola, que é traumática para o pequeno produtor 
rural, Academia, técnico extensionista, produtor rural. Colocou-se 
ao lado dos espaços hegemônicos, lugares onde se processam as 
grandes trocas internacionais e onde se insiram as grandes e 
poderosas empresas transnacionais, os espaços hegemonizados onde 
se encontram os países subdesenvolvidos, com seus respectivos 
artigentes de miseráveis. Denunciados pelos novos geógrafos, foram 
considerados produtos da globalização econômica, mas não 
obstáculos intransponíveis. O cotidiano do pequeno produtor rural 
desmistificou o milagre da modernização agrícola. O nível de 
conscientização do homem do campo, em virtude mesmo da 
mobilização da sociedade civil em torno de questões emergenciais, 
fez surgir o espírito "gregário" e com ele as associações dos pequenos 
produtores rurais. Através das associações, o pequeno agricultor 
emerge de uma situação de quase "pré-cidadania" para a condição 
de co-partícipe das conquistas sociais que passam, necessariamente, 
pela conquista da cidadania. Valorizou-se a subjetividade, a memória 
individual e coletiva na construção do tempo social histórico. 

"Revue Historique": a historiografia na construção da 
identidade nacional (CL 0316) 
Expositor(a): Márcia D 'Aléssio (PUC-SP) 
A "Revue Historique", fundada em 1876, organiza e expressa 
tendências que povoam os estudos históricos do fim do século 19 às 
primeiras décadas do século 20. Os historiadores reunidos em torno 
dessa revista pertencem a chamada "Escola Metódica", cuja proposta 
de abordagem prega o recionalismo em contraposição ao pensamento 
mágico-religioso, critica as generalizações feitas por uma reflexão 
"fiIosofante" e funda a história científica, ao colocar a verdade como 
fator organizador do conhecimento histórico e pretender alcançar a 
objetividade absoluta. No entanto, os membros da "Revue 
Historique" são republicanos e partidários de um projeto político 
que cultua a nação em um contexto - a 3" República - no qual a 
educação faz parte da construção do Estado-nacional e a pregação 
nacionalista é uma prática de consolidação daquele processo. Ao 
atuarem hegemonicamente no ensino da história, transforma a 
historiografia em fàtor determinante na recriação da identidade 
francesa naquele momento. 

Parideiras ~a ordem: a idealização do universo feminino no 
Estado Novo (CL 0317) 
Expositor(a): Adriano Luiz Duarte (USP) 
O trabalho objetiva analisar o Estado Novo enquanto momento de 
fundação da República, a partir do processo de construção da 
imagem da mulher ideal e da família higienizadora, como esteios 
da figuraç~o do Estado Nacional. 

A exclusão do trabalhador nacional livre da 1· Industrialização 
e as implicações na construção da identidade nacional -São 
Paulo (.t850-1900) (CL 0318) 
Expositor(a): Ediogenes Aragão Santos (UNICAMP) 
A análise da produção historiográfica sobre o período de transição, 
trabalho livre-trabalho escravo, mostra-nos que não há um consenso 
sobre a problemática. A reorganização das relações sociais e de 
produção no Brasil vai passar pelas prioridades definidas pelos países 

Inovaçlo tecnológican. Zona Rural de Goiás: estudo em dez imperialistas, cooptando as elites nacionais na defesa dos seus 
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interesses políticos. e econômicos imediatos, levando ao não A imprensa operária e o cotidiano dos trabalhadores urbanos 
aproveitamento da força de trabalho livre disponível no país, na em Manaus (CL 0323) 
cafeicultura e em especial na primeira industrialização. As elites Expositor(a): Francisca Deusa Sena da Costa (PUC-SP) 
nacionais, desde 1850 defendiam internacionalmente uma política É objetivo desse trabalho de pesquisa perseguir o trabalhador urbano, 
de colonização e imigratória, dando um tratamento diferenciado, em Manaus da virada do século, através de uma análise dos aspectos 
desprezível, preconceituoso, decretando a incapacidade do mais cotidianos de suas vivências. Entretanto, apesar de não se 
trabalhador nacional livre para assumir um espaço no mercado de constituir em nossa preocupação central, o aspecto organizacional 
trabalho em formação. dos mesmos não pode ficar de fora desse universo de análise. Até 
A análise de fontes provenientes de correspondência consular e porque, uma das principais fontes utilizadas - os jornais operários -
diplomática França-Brasil para o período é reveladora dos são resultado e conquista da parcela organizada. 
preconceitos racionais, que acabam por priorizar o trabalhador Buscaremos essa vivência (pouco presente nos jornais operários), 
estrangeiro, imigrante ou não, em detrimento do trabalhador em periódicos e revistas manauras do período. Na leitura 
nacional na primeira industrialização, sendo que, em São Paulo empreendida nos mesmos, surpreende-se uma Manaus com ruas 
especialmente, e no Rio de Janeiro, em décadas anteriores eram sujas, reclamações do abastecimento de água e iluminação pública 
encontrados trabalhando lado a lado nas oficinas e fábricas movidas precários, as diversões da população que vão das quermesses 
a vapor. Pretendemos compreender e explicar as razões materiais religiosas às sessões de teatro e ainda os botequins, alto custo de 
que levam a marginalização, e/ou exclusão ou auto-exclusão dos vida (seja na moradia ou alimentação), criminalista, alto índice de 
trabalhadores nacionais livres do mercado de trabalho em formação mendicidade (denotando alto nível de desemprego), além da 
no quadro das relações políticas e econômicas internacionais e as escravidão de índios e menores pobres (que eram tirados do seio de 
implicações destas decisões na construção da identidade nacional e suas famílias sob a oferta de educação e melhores condições de 
para o movimento operário hoje. vida por parte de tutores autorizados pelo poder público), bem como 

o imaginário e os jogos do polftico: conceitos de poli ti co e 
imaginário (CL 0319) 
Expositor(a): Rosilene Dias Montenegro (UFPB e UNICAMP) 
Tentamos fazer uma reflexão sobre a história política a partir dos 
conceitos de história política e imaginário. Para isso tomamos como 
ponto de partida as contribuições dos textos de Bronislaw Baczko, 
Pierre Rosenvallon e Georges Balandier, buscando, assim, perceber 
a relação entre esses dois conceitos e, ao mesmo tempo, as suas 
relações com os projetos políticos. No que se refere ao sentimento 
de identidade nacional, baseam-se nas análises feitas por Izabel 
Marson, Márcia Naxara e Stella Bresciani. 

Cooper e Alencar: o romance histórico na elaboraçAo da 
identidade nacional (CL 0320) 
Expositor(a): Rita Baltar Van Der Laan (UFMS) 
O nosso trabalho analisa as obras de James Fenimore Cooper, º 
último dos Moicanos e José de Alencar, O Guarani que resgatam, 
segundo os cânones românticos, o ideal do "bom selvagem" como 
arquétipo da identidade nacional. 

Identidade cristA como pré-condiçAo da cidadania na colonizaçAo 
do continente americano (CL 0321) 
Expositor(a): Eliane Cristina Deckmann Fleck (UNISINOS) 
A era colonial, aberta por Portugal e Espanha, foi marcada pela 
tentativa de submissão política de territórios ultramarinos e de 
imposição da cultura ocidental européia, justificada em uma 
superioridade que se justificava dentro dos limites da cristandade 
ocidental. 

acidentes de trabalho com menores que trabalhavam no Porto. 
É dessa forma que estamos desnudando os trabalhadores na cidade. 

Reformas urbanas e saneamento em Manaus na virada do século 
(CL0324) 
Expositor(a): Hideraldo Lima da Costa (UFAM) 
No final do século XIX e primeiras décadas do século XX, ocorrem 
um conjunto de transformações relevantes na formação social 
brasileira, sem contudo afetar os rumos do capitalismo industrial 
onde estas se submetiam. Acontecimentos como a abolição da 
escravidão, instauração da república e as várias formas de trabalho 
livre, sem dúvida ajudaram, ainda que timidamente, o país a sentir
se no caminho de uma pretensa modernidade. 
No rastro dessas mudanças e preocupações, várias cidades 
brasileiras, guardadas as devidas proporções, vivenciaram um 
conjunto intenso de reformas urbanas e sociais, com o intuito de 
alinhar aos padrões de civilização e progresso disseminados pelas 
metrópoles européias. A região amazônica, que na virada do século 
ocupou posição de destaque no ranque das exportações brasileiras, 
também vivenciou tais transformações e enfrentou uma série de 
problemas referentes ao binômio modernização/saneamento. 
Nesse trabalho pretendemos tão somente discutir com MANAUS, 
capital do maior estado brasileiro e maior fornecedor de borracha 
do mundo, enfrentou o problema de como modernizar-se. Para isso, 
analisaremos os vários projetos de cidade que estavam se 
implantando ou em vias de implantação, perseguindo como os 
diferentes setores da sociedade manuaura, de forma organizada ou 
não, foram cúmplices deste ou daquele e quem sabe até de projetos 
vencidos que tenham sido silenciados pela historiografia local. 

Os imigrantes alemles na fase pioneira e a terra (CL 0322) Coletores e agricultores: a luta pela reserva extrativista (CL 
Expositor(a): Marcos Justo Tramontini (UNISINOS) 0325) 
Os imigrantes alemães que formaram a Colônia de São Leopoldo Expositor(a): Gerson Rodrigues de Albuquerque (UFAC) 
constituíam um grupo bastante heterogêneo que através de Os trabalhadores da Amazônia acreana viveram nos últimos cem 
relações intra grupo e, principalmente, com a sociedade anos, ricas experiências de vida, que culminaram, na década de 70, 
brasileira, escravocrata e latifundiária, suas instituições e valores com o surgimento da proposta de Reserva Extrativista Estes últimos 
se organizam como grupo social que busca na etnicidade o trinta anos podem ser considerados como o período de maior 
princípio básico de aglutinação. Dentro dessa dinâmica ocorrência do processo de "andanças" da população acreana e, não 
destacamos para análise os aspectos referentes à posse e por coincidência, materializa-se nos anos do "milagre brasileiro". 
propriedade da terra, por ser um dos motivadores centrais da Vivia-se o tempo do rateamento e leilão das terras, beneficiando os 
aventura imigratória e por ser um dos focos geradores das mais grupos empresariais do centro-sul. Tempo de "limpeza" das áreas, 
intensas tensões nas relações entre os imigrantes e destes com que implicava em expulsar as populações aí residentes para auferir 
segmentos da sociedade brasileira. um maior lucro na venda. Tempo de grilagem, dos incêndios 
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assassinos de roçados e casas. Tempo das derrubadas em larga escala, baianos na Empresa M. seja seu caráter essencialmente monopol ista, 
para formação de pastagens, provocando em sua esteira o seja por seus operários terem desenvolvido, mas acentuadamente a 
desequilíbrio ambiental, já tão sentido na região. Mas, é também, o partir dos anos 80, uma combativa organização interna, seja pelas 
tempo da formação dos primeiros sindicatos de trabalhadores rurais, possibilidades interpretativas quanto aos avanços, contradições e 
que se fortalecem na resistência pela posse da terra e pela ambigüidades presentes ao processo de organização e representação 
manutenção dos seus modos de vida. dos trabalhadores. 

Nos subterrâneos da revolta: apontamentos acerca da 
participação popular na Cabanagem (CL 0326) 
Expositor(a): Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro (UFAM) 
O estado atual das pesquisas que ora realizo acerca do movimento 
cabano do Grão-Pará tem apontado para uma crescente recusa na 
identificação dos cabanos com os projetos reformistas de cunho 
liberal empunhados por segmentos privilegiados da sociedade 
paraense na 1 a metade do século XIX. 
A partir dos pioneiros estudos de Vicente Sales (1971) e Carlos 
Araújo Moreira Neto (1988), da análise da "documentação cabana" 
e da intensificação das pesquisas básicas em arquivos, tem se tentado 
romper com a identidade monolítica dos atores sociais daquela 
revolta, pressuposto que homogeneizava seus objetivos e aspirações 
em tomo do movimento coetâneo de fazendeiros e lavradores. 
Ao tratarmos a Cabanagem como uma revolta aberta, onde projetos 
e aspirações sociais não só divergentes, mas antagônicos se 
enfrentavam, procuramos restituir a voz a segmentos sociais 
(libertos, escravos, tapuios, negros, etc.) silenciados não só pela 
história, mas também pela historiografia. 

Trabalho e conflito na zona portuária de Manaus (1890-1930): 
um estudo a partir das greves de estivadores (CL 0327) 
Expositor(a): Maria Luiza Ugarte Pinheiro (UFAM) 
Neste trabalho pretendo enfocar um segmento específico do 
trabalhador urbano manauara (os estivadores) que intimamente 
ligado à atividade portuária, vivenciou amplamente as 
transformações urbanas e a conseqüente reestruturação do espaço 
em Manaus, num período fértil de transformações sociais e 
econômicas. , 
Portadores de experiências ricas do viver em sociedade, assumiram 
papel estratégico na economia regional e desenvolveram formas de 
organização e resistência que marcaram de forma indelével o mundo 
do trabalho em Manaus. Suas "paredes" conseguiam aglutinar um 
elevado número de trabalhadores, pondo em xeque as estruturas de 
dominação vigentes. 
Foi, ao longo do períodc estudado, o segmento social mais atuante 
em práticas de contestação e enfrentamento, conseguindo abalar a 
vida cotidiana da cidade e contribuindo para o avanço de conquistas 
históricas dos trabalhadores na Amazônia. 

Metalúrgicos baianos: a experiência de uma cl)missão de fábrica 
(CL 0328) 
Expositor(a): Ana Maria Freitas Teixeira (USP) 

Ascensão e declínio das estradas de ferro do Nordeste (CL 0329) 
Expositor(a): José Vieira Camelo Filho (EEPSG) 
Este trabalho vai procurar tratar da expansão e declínio das estradas 
de ferro do Nordeste do Brasil a qual abrange um espaço de tempo 
bastante expressivo, isto é, de 1858 a 1975. Pois este assunto está 
na ordem do dia, porque a inserção do Brasil no processo de 
modernização passa pela reformulação do seu sistema de transportes, 
sobretudo, o ferroviário que' tem sido deixado de lado em nosso 
país. 
Vamos estudar e analisar a glória e a crise das estradas de ferro, as 
causas que levaram a implantação e o desmonte destas estradas, 
empreendimentos que tiveram início na segunda metade do século 
passado (1858) em Pernambuco, fazemos também uma abordagem 
mais ampla das estradas de Ferro no Brasil como um todo. Nesta 
pesquisa vamos verificar as dificuldades e superação do processo 
de implantação das estradas de ferro do Brasil e também os motivos 
que levaram ao seu declínio, sobretudo as do Nordeste. 
Outro ponto a ser tratado é a origem do capital para a instalação 
das estradas de ferro, a importância econômica e política destas 
estradas. 

Lampião, o Sertão, sua luta e sua morte (CL 0330) 
Expositor(a): José Vieira C. Filho (EEPSG) 
Neste trabalho vamos procurar abordar questões relacionadas com 
Lampião e o Cangaço, as suas conseqüências e implicações, tanto, 
política como social em uma vasta área do sertão nordestino. 
Trataremos também do surgimento de Lampião que tinha como 
nome: Virgulino Ferreia da Silva, suas confrontações com a polícia, 
a relação do cangaceiro com a população onde atuou, assim como, 
a relação da polícia com esta mesma população. 
As causas da entrada de Lampião para o cangaço envolveu toda a 
sua família, tomando uma tragédia para todos os seus membros, 
onde o pai do cangaceiro foi o primeiro a ser assassinado e depois 
foram os seus irmãos homens além.de um cunhado, o último o 
próprio cangaceiro com sua. inseparável companheira conhecida 
como Maria Bonita e parte de seu grupo. 
Finalmente trataremos da questão do fim do cangaço e a exposição 
das cabeças dos cangaceiros como troféu e punição. Lampião pós 
morte e o imaginário popular frente a figura do cangaceiro; o que 
mudou no sertão depois do cangaço, porque Lampião continua sendo 
falado até os nossos dias. Lampião presente na imprensa, no cinema 
e na música ele continua sendo lembrado no sertão e na cidade. 

As lutas operárias que eclodiram no espaço público nos últimos da Divórcio entre famUias de elite de São Paulo - 1890/1930 (CL 
década de 70, colocaram em evidência a estrutura corporativista da 0331) 
organização do trabalho industrial no Brasil, ao tempo em que Expositor(a): Maria Cecilia C. C. Souza (USP) 
assinalaram a emergência de novo ator na cena política: o Baseado em pesquisa junto a autos civis de divórcio contencioso, 
movimento operário-sindical. da cidade de São Paulo entre 1890 e 1930, esta comunicação pretende 
A irrupção desses movimentos e a emergência desses atores coletivos desvendar a lógica subjacente aos conflitos conjugais de casais 
com suas práticas político-sindicais reconfiguradas, produziram uma procedentes da elite cafeeira. Neles, embora o casal coloque a Justiça 
revalorização do espaço do cotidiano fabril e das formas de como árbitro, em geral; a Justiça age apenas no sentido de sancionar 
organização produzidas por estes trabalhadores. decisões já tomadas pelo grupo mais amplo de parentesco. É este 
Esta tendência em privilegiar o local de trabalho pode ser claramente grupo que julga se o chefe de família pode perder a metade de suas 
percebida pela formação das comissões de fábrica ocorridas nas propriedades, se for julgado culpado, segundo certas regras. A 
mais diversas regiões e categorias profissionais. primeira, se prende à conduta do marido, se esta pode ferir o prestígio 
Assim, a fim de resgatar um pouco das especificidades regionais e a honra do nome familiar, como acontece na assunção pública de 
nos parece necessário considerar a experiência dos metalúrgicos uma relação extraconjugal. A segunda regra está ligada ao fato de 
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ser dever do chefe de família manter a propriedade no interior da 
família legítima. Somente diante da infração de uma dessas normas, 
o marido é julgado culpado, e por conseqüência, a mulher pode 
apropriar-se legalmente da metade dos bens do casal. Esses limites 
não impedem, porém, que separações informais ocorram. Desde 
que mantenha a mulher, o marido tem o direito de deixá-Ia. Também 
esses limites não impedem que, mantidas as aparências, papéis 
informais sejam desempenhados na relação conjugal. A mulher 
pode, assim, obter alguma independência e desempenhar papéis 
não prescritos, desde, porém, permaneça essencialmente dependente, 
não se apropriando dos bens do marido. 

A qucstio nacional Catalll sob o franquismo (CL 0332) 
Expositor(a): Ana Lúcia Gomes Muniz (USP) 
Com o término da 11 República Espanhola por meio de um golpe 
militar que, em última instância, deflagra uma violenta guerra civil, 
as nacionalidades Basca e Catalã vêem rapidamente suspensos seus 
direitos autonômicos. reconhecidos até então pela 11 República, nos 
chamados Estatutos de Las Autonomitas. 
A partir daí, a luta das nacionalidades por seu reconhecimento pelo 
Estado Espanhol passará, gradativamente, a ser um dos principais 
focos da resistência anti-franquista. A fusão dos movimentos 
nacional, operário e estudantil, já nos anos sessenta, assumirá 
extrema significância, particularmente na catalunha, devido aos 
reflexos que provoca no âmbito político-social e por promover, 
posteriormente, a unificação de partidos, organizações, etc, no 
âmbito da totalidade do território espanhol. 
Esta fusão dos movimentos, cujo auge dá-se na década de 70 é um 
dos principais fatores que levam à queda da ditadura franquista. A 
análise da dinâmica de tal fusão é o objetivo fundamental deste 
trabalho. 

Mtmórias tm negro: a construção da legenda de Luiz Gama 
(CL 0333) 
Expositor(a): Elaine Azevedo (UNICAMP) 
Esta comunicação pretende. refletir sobre o processo de construção 
da memória de Luiz Gama - um negro que, tendo sido vendido como 
escravo pelo pai na Bahia quando ainda era uma criança, consegue a 
sua liberdade, entregando-se na segunda metade do século XIX à 
luta abolicionista nos tribunais e nas páginas da imprensa paulista. 
Perseguindo a consolidação de sua carreira pública, procura-se discutir 
corno, em diferentes momentos, ele moldou uma certa auto-imagem . 
atravé!: da qual desejava ser reconhecido: a de um "orfeu de 
carapi~", um homem letrado que fazia absoluta questão de afirmar
se como negro. Assumido posteriormente como símbolo da luta 
abolicionista, Luiz Gama indicava assim em vida o tipo de legenda 
que queria construir para si mesmo - muito diferente, por vezes, 
daquelas construídas para ele por muitos outros grupos envolvidos 
nas disputas em tomo de sua memória 

A construçlo da civilizaçllo: entre a naçllo idealizada e a naçllo 
possível (CL 0334) 
Expositor(a): Iraci Ga/vão Salles (UFU-MG) 
O objetivo desta comunicação é discutir as representações do 
"trabalhador nacional" a partir da exclusão dos homens livres e 
dos ex-escravos no momento de constituição do mercado do trabalho 
liv~ e do significado da opção paulista pelo trabalhador imigrante 
brar.co europeu. Procura compreender com os antigos preconceitos 
em relação aos homens livres pobre são reelaborados, servindo de 
legitimação da política republicana para manter um rígido controle 
polícialesco sobre os pobres, identificados como inimigos naturais 
da ordem e, portanto, progresso e da civilização; ao mesmo tempo 

(CL 0335) 
Expositor(a): Francisco César Pinto da Fonseca (ESPPSP) 
O liberalismo brasileiro, observado através de seu segmento 
universalizante - a imprensa autoproclamada liberal, personificada 
na revista VISÃO e no Jornal "O ESTADO DE S. PAULO" - viu-se 
impelido, durante a transição democrática da década de 80, 
especialmente entre 1984 e 1987, a expressar seu projeto político, 
notadamente no que tange à concepção de democracia, pois uma 
nova configuração social daí adviria. 
A reflexão empreendida identificou os principais tópicos da agenda 
da transição, aos quais analisou-se os posicionamentos da referida 
imprensa, tais como: o restabelecimento das eleições diretas, o 
"entulho" autoritário/tutela militar, o surgimento de novos 
personagens sociais à esquerda no espectro, a concepção de mercado 
e do papel do Estado e a avaliação sobre a forma da Constituinte. 
Concluiu-se que a imprensa liberal confirma a tradição conservadora 
e autoritária do liberalismo brasileiro, pois, em seu projeto, a 
liberalização do mercado se fez acompanhar da exclusão social e 
política. Utilizou-se para tanto, de estratégias de convencimento 
diferenciadas, atuando a revista como "panfletária" e o jornal de 
forma "negociadora". 

Representações coletivas de sobrevivência afro-culturais (CL 
0336) 
Expositor(a): Maria do Carmo B. G. da Silva/Mary Francisca do 
Careno (UFMS) 
Alguns fragmentos culturais africanos encontrados no interior de 
Mato Grosso e de São Paulo dão-nos a clara evidência de que, apesar 
de toda forma de exploração e de aniquilamento de sua cultura, o 
negro preserva até hoje alguns recursos de sobrevivência de valores 
culturais originais, deixando perceber que a aviltante condição 
cativa, durante mais de três séculos, não foram suficientes para 
aniquilar-lhes sua condição de ser humano. O choque de culturas e 
de concepções levou os negros a se refugiar em sua cultura e na 
solidariedade étnica como recurso de identidade e de sobrevivência. 

Sobre a identidade ideológica dos "Annales": a polêmica e uma 
hipótese (CL 0337) 
Expositor(a): José Carlos Reis (UFPO) 
A "souvelle Histoime" é a história sob a influência das ciências 
sociais, produzida por um grupo policêntrico, heterogêneo e mais 
ou menos permanente, que atua em Paris, Cannes, Toulouse, Ait
em-provence e repercute no mundo inteiro, entre historiadores e 
cientistas sociais, desde os anos de 1920. 
Qual é a identidade ideológica deste grupo? A quais interesses, 
objetivos e conhecimentos histórico que propõe e produz se articula? 
Há várias hipóteses: possui uma orientação estritamente 
tecnocrática, neutra, sem nenhum vínculo político com sujeitos e 
projetos específicos; formula os interesses nas elites econômicas 
empresariais·e do estado-empresário, racional e planejador pós
guerras mundiais, encaminha as pressões e segmentos das massas 
anônimas, a política, consumidoras para facilitá-Ias e evitar que 
produzam "eventos revolucionários"; representando a direita 
francesa nacionalista, patristica e chauviris.ta; represenia a crítica 
neo-conservadora ao projeto revolucionário da modernidade. Cada 
uma destas hipóteses será exposta com a argumentação de seus 
formuladores: Ferro, Dosse, Cautrau-Begarie, de Certeau. A hipótese 
que a comunicação apresentará, depois da polêmica, liga-se à tese 
de Habermas sobre a crise das grandes filosofias da história que 
sustentaram a "modernidade". Os "annales" representariam a 
tendência neo-conservadora da pós~modernidade. 

que vêem no europeu o símbolo do trabalhador civilização. A Cimara Municipal de Anápolis eo Golpe de 1964 (CL 0338) 
O projeto poIftico da imprensa liberal natransiçAo democrática Expositor(a): Juscelino Martins P%nia/ (UFGO) 
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A análise é sobre o comportamento da Câmara Municipal de 
Anápolis no periodo do governo de João Goulart (1961-1964). Nessa 
fase, o poder legislativo anapolino teve duas composições. A 
primeira de 1958 a 1962, e a segunda de 1962 a 1966. Inicialmente 
a investigação é sobre a campanha da legalidade, e como os 
vereadores anapolinos se posicionaram; depois é sobre o processo 
que desembocou na deposição de João Goulart. Nos dois momentos 
estaremos analisando como a Câmara Municipal participou do 
processo político. Por fim analisamos o ato final dos vereadores, 
quando, forçados pelo momento, cassaram o mandato do vereador 
Geraldo Tiburcio, considerado comunista e perigoso para a sociedade 
anapolina. 

. Cultura religiosa e reconstruçio de identidades no processo de 
urbanizaçio de Sio Paulo (1910-1940) (CL 0339) 
Exposltor(a): Maria Cristina Cortez Wissenbach (USP) 
Num universo social convulsionado pelas transformações ocorridas 
a partir das últimas décadas do século XIX e pelas crises implícitas 
nas trajetórias de desenraizarnento de grande parte da população 
da cidade, assistiu-se na São Paulo dos inícios do século XX a 
proliferação de práticas de cura e de adivinhação e a expansão de 
novas religiões, especialmente do espiritismo .. Em atendimentos de 
início individualizados e posteriormente agrupados em centros e 
institutos, curandeiros, pitonistas, magnetizadores, médiuns e 
ocultistas atendiam uma clientela variada, ouviam seus desafetos e 
anseios e procuravam ministrar lenitivos para as dores e ansiedades 
provocadas pelos novos tempos. As investigações criminais movidas 
contra réus acusados de exercer a magia, o baixo espiritismo e de 
fascinar os incautos revelam detalhes de um universo social e mental 
multifacetado, no qual as demandas da sociedade urbana vinham 
traduzidas numa outra linguagem e resolvidas através do recurso a 
crença variadas onde se combinavam elementos das tradições 
religiosas afro-brasileiras, do catolicismo popular e dos ritos da 
medicina mágica com correntes do pensamento espiritualista 
europeu. O objetivo desta comunicação é o de fornecer um quadro 
geral dessas atividades na cidade transformada, relacionando-as 
aos processos de recuperação de identidades sociais tanto dos grupos 
negros como das populações imigrantes aqui radicadas. 

A literatura no ensino da Hist6ria da Bahia: a obra de Jorge 
Amado (CL 0340) 
Expositor(a): Celeste Maria Pacheco de Andrade (UESF-BA) 
A presente comunicação trata, de forma ampla, do uso da literatura 
como fonte histórica e recurso didático no ensino da história. Estes 
dois aspectos se completam em termos de abordagem para a 
metodologia do ensino da história 
De forma especifica visa fazer uma avaliação da imagem da Bahia, 
em quatro obras de Jorge Amado. "Jubiabá" (1935); "Mar Morto" 
(1936); "Capitães de Areia" (1937) e "Bahia de Todos os Santos: 
guia das ruas e dos mistérios da cidade de Salvador" (1945). Ao 
mesmo tempo em que as representações criadas por Jorge Amado: 
é um modelo vitorioso no sentido de ser consumido como produto 
cultural pelo social, não é explorado como recurso literário nem 
como fonte histórica nas escolas de primeiro grau da Bahia Salienta
se que o tema Bahia se faz presente nos curriculos e programas 
dessas escolas na área de Estudos Sociais, na 48 série do primeiro 
grau, nivel 11. 
Nossa análise se propõe a investigar as possibilidades de 
interdisciplinaridade no ensino de história, partindo da questão hoje 
cada vez mais presente na historiografia, o uso da literatura como 
documento histórico. 

Expositor(a): Lêda Rejane Accioly Sellaro (UFPE) 
Reconhecendo a carência e a dispersão das fontes documentais no 
Brasil e inspirado pelo trabalho desenvolvido na UNICAMP, SIlo 
Paulo, sob a coordenação do Prof. Dermeval Saviani, 
LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DE FONTES 
PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, 
um grupo de professores do Centro de Educaçlo da UFPE, envolvido 
com a constituição do NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQlHSAS 
HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO assumiu a 
responsabilidade do projeto neste Estado. A pesquisa considerada 
de caráter intermediário,já produziu mais de mil fichas, dos escritos 
sobre educação, encontrados nos principais acervos de Recife e 
Olinda, visando facilitar a tarefa dos pesquisadores e suscitar novos 
temas/objetos de investigação, para um melhor entendimento da 
educação que se faz hoje. Uma incipiente análise qualitativa do 
Catálogo assinala alguns direcionamentos e desafios que estio sendo 
considerados pelos integrantes do núcleo, no esboço de seus projetos 
temáticos, no desenvolvimento dos quais pretendem dar, 
paralelamente, continuidade à pesquisa de Fontes, que conta 
atualmente com o apoio da CNPq, FACEPE e PROPESQ. 

o ensino público em Pernambuco a partir da Repúblia: base 
legal e desempenho real (CL 0342) 
Expositor(a): Lêda Rejane Accioly Sellaro (UFPE) 
O projeto em tela, de responsabilidade do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas História da Educação em Pernambuco - NEPHEPE -
constitui o prosseguimento natural da pesquisa 
"Levantamento e Catalogação de Fontes Primárias e Secundárias 
da Educação em Pernambuco" e deverá ser concluído em cinco 
anos. 
Busca oferecer subsidios à História da Educação em Pernambuco e 
à reflexão dos problemas atuais que interferem nas lutas pela 
universalização de um ensino público de qualidade em nosso Estado, 
no sentido de fazer avançar o processo de democratização da 
educação e da sociedade. 
A análise a partir da República justifica-se pelo fato de que nesse 
período teve inicio a passagem da oligarquia para a democracia, 
processo inconcluso, marcado por tensões e conflitos que também 
marcaram a proposição, elaboração e aprovação da legislaçlo 
educacional assim como a organização e o desempenho do Sistema 
Escolar. 
Considerando a extensão do tempo que se propõe a contemplar, o 
projeto se divide em cinco etapas, com base nas mudanças sócio
econômicas, polfticas e culturais mais significativas para o estudo 
e na emergência das Constituições, Reformas e Planos de EducaçIo: 
de 1889 a 1930; de 1930 a 1945; de 1945 a 1964; de 1964 a 1980; 
de 1980 a 1990. No momento o grupo desenvolve a primeira etapa 
- A descentralização oligárquica e a Educação (1889 - 1930). 

Canções de protesto na MPB (CL 0343) 
Expositor(a): Sandra de Cássia Araújo Pelegrini (UEM-PR) 
O clima de perplexidade resultante do "choque" causado pelo Golpe 
de 64, fez aflorar entre os segmentos da esquerda brasileira um tipo 
de manifestação artístico-cultural singular. A resistência às 
imposições do regime militar instaurado encontrou canais de 
expressão em algumas canções protesto da MPB, cujo conteúdo 
referia-se de alguma forma aos problemas realidade nacional. 
Nesse campo, o objetivo principal dessa comunicaçlo é discutir a 
música popular brasileira, enquanto depoimento e memória, 
significativos para a compreensão dessa conturbada déc:ada da 
História do Brasil. 

I CatAlogo de Fontes para a Hist6ria da Educaçlo em Vivendo a dor e a esperança (CL 0344) 
Pernambuco (CL 0341) Expositor(a): Maria de Fátima Cunha (Fund. &bIc. de Penápolis) 
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Analisar os dificeis e combativos tempos dos anos 60 e 70, tomando da época e também algumas obras de época. E como suporte teórico 
corno ponto de partida a memória dos segmentos sociais que atuaram o conceito de "território" de Muniz Sodré. 
nesse período, torna-se imprescindível para compreendermos a 
complexidade e a dor da luta que se travou, então, a partir da 
instauraçio do Regime Militar em 64, e mais precisamente depois 
do AI-5, em 68. 
Nesta perspectiva, nosso objetivo nessa comunicação é pontuar o 
cotidiano vivido pelos militantes na clandestinidade da guerrilha. 

Um projeto para a na(lo: Venezuela, mestiçagem e identidade 
na obra de Gallegos (CL 0345) 
Expositor(a): Eliane GaTCindo Dayrel/ (UFRJ) 
A obra literária de Rómulo Gallegos é analisada enquanto 
instrumento de sua luta política e veículo de divulgação de uma 
diagnose da nação e de um projeto que aí se apresenta sistematizado, 
como proposta não apenas do autor, mas comum ao agrupamento 
que dá origem à AD-Açlo Democrática, partido pelo qual Gallegos 
é eleito em 1947 para a presidência da república. Este sentido da 
obra é explicitamente declarado por Gallegos, conforme se pode 
observar atra~és da leitura dos textos incluídos em "Una posiCión 
en la Vida", ComisiÓD Centenario de Natalicio de Rómulo Gallegos, 
ltalgrafica, Caracas, 1985, edição facsimile de Humanismo, México, 
1954. A partir da leitura das Obras Completas de Gallegos, Ed. 
Aguilar, Madrid, 1959 (Reinaldo Solar, La Trepadora, Doí'la 
Barbara, Cantaclaro, Canaima, Pobre Negro, El Forastero, Sobre 
la misma Tierra) é possível a reconstrução do projeto nacional que 
aí se desenha, analisando numa perspectiva histórica, na sua 
composição e significado. A obra é compreendida enquanto cultural, 
enquanto duplo instrumental de atuação, seja como via de 
compreensão, seja como via de superação imaginada da sociedade 
referente. O objeto central da análise é o tema mestiçagem, tratado 
por Gallegos em dimensões múltiplas, como característica central 
da nação nova., que deve nascer da superação da nação velha. Não 
se trata apenas de uma identidade assentada na composição étnica, 
mas cultural, e, mais que isso na consubstanciação de um caráter 
nacional mestiço, quase numa personalidade nacional, que tem, na 
obra de Gallegos, a força telúrica de uma Venezuela profunda, 
emprenhada de civilização e urbanidade. 

A politica indigenista como objeto de estudo (1930-1967) (CL 
0346) 
Expositor(a): Leandro Mendes Rocha (UFGO) 
Pretendemos fazer uma análise crítica dos estudos referentes à 
Política Indigenista do Brasil no período que compreende entre 1930 
e 1967, proc~rando estabelecer lacunas e impasses existentes, assim 
como apontar outras perspectivas e direções para os estudos sobre o 
tema. 
Pretendemos ainda apresentar um panorama das fontes existentes 
sobre o tema e as possibilidades de análise desses acervos. 

Canudos - Busca da identidade perdida" (CL 0348) 
Expositor(a): Ni/zo Garrido Pedrosa (UFRPE) . 
O projeto visa resgatar a identidade e importância sócio-econômica 
da comunidade de Belo Monte (Canudos). 
A partir da compreensão do dificil e instável momento político 
Brasileiro (ontem e hoje), deve-se tentar entender porque Canudos 
seria o marco paradisíaco inicial do Brasil. 
Canudos não foi um conflito passageiro, como se apregoa, nem tão 
pouco uma simples guerra civil~ foi um genocídio nos moldes Nazista 
que precisa ser lembrado para resgatar a identidade daquela perfeita 
sociedade igualitária. 
Apresentação de um vídeo-documentário gravado em Canudos, nas 
comemorações do centenário da fundação de Canudos pela 
comunidade de Antonio Conselheiro. 

Acumulação mercantil e escravidão: Manaus no século XIX (CL 
0349) 
Expositor(a): Patrícia Maria Melo Sampaio (UFMA) 
A questão da escravidão negra na Província do Amazonas sempre 
foi uma sombra mal definida na historiografia local. Na verdade, 
as referências são sempre limitadas a demonstrar sua pouca 
importância para a economia da região, considerando 
fundamentalmente dois fatores: a pequena população negra existente 
na Amazônia e o fato de que a mão-de-obra básica para o sustento 
do sistema econômico da área é composta pela grande população 
indígena e mestiça aldeada, através do recurso as formas de trabalho 
compulsório. 
Sem menor dúvida, a escravidão na Amazônia foi de importância 
econômica restrita se comparada ao peso que possui em outras áreas 
do Brasil, porém esta constatação não responde completamente a 
uma pergunta importante: qual o papel desempenhado por essa 
reduzida população escrava no funcionamento do sistema econômico 
da região. 
Os resultados do levantamento realizado nos inventários post
mortem i~dicaram uma realidade surpreendente~ apesar de 
confirmar a propriedade dos argumentos levantados .pela 
historiografia local quanto ao quantitativo dessa população e 
demonstrar, de forma inegável, o peso do trabalho compulsório dos 
índios, revelou uma população plenamente inserida em um complexo 
mecanismo de acumulação mercantil, que substitui na região por 
todo o século XIX para além da precoce abolição do trabalho escravo 
em 1884. 

História entre rios: o ensino da História no projeto de 
interiorização da U.A. (CL 0350) 
Expositor(a): Maria Eugênia Mattos Luchsinger (UFAM) 
A Amazônia representa um grande desafio a ser vencido dentro da 

Afric:aoizaçlo do carnaval de Salvador - A construção de realidade educacional brasileira, devido às suas distâncias 
ideotidade através da festa (CL 0347) continentais, que, ao lado de outros fatores, dificultam o acesso não 
Expositor(a): Raphael Rodrigues Vieira Filho (PUC-SP) só ao ensino fundamental e médio, como também ao nível superior. 
Pretendemos demonstrar, que o movimento acontecido em Salvador, Foi dentro desse contexto que a Universidade do Amazonas, através 
no final do século XiX, que incluía diversas manifestações culturais do Projeto Norte de Interíorização coordenada pelo Pró-Reitoria, 
negras e era denominado "africanização" do carnaval, longe de ser busca reverter tal quadro,levando aos locais mais longínquos, cursos 
uma demonstração de costumes africanos, ou a degradação dos de licenciatura, reciclagem de docentes e discentes, além de inúmeras 
carnavais europeus "civilizados", como pensavam alguns atividades culturais que visam à integração e ao desenvolvimento 
intelectuais~ era, na verdade, uma forma de auto afirmação da desse imenso amazônico. 
população afro-brasileira, através da "invenção" de novas formas Assim, o Departamento de História envolveu-se nessa luta pela 
de manifestações culturais diferentes das tradicionais (européias e mudança qualitativa do ensino de 10 e 20 Graus e vem realizando 
africanas)~ ou seja, a construção de uma identidade afro-brasileira, cursos de reciclagem para professores da rede pública em diversos 
diferente da que as elites tentavam impor. locais do interior, entre eles a cidade de ltacoátiara, onde nossas 
Para isso usaremos como documentação: as notícias de periódicos atividades vêm apresentando os resultados mais significativos dentro 
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da proposta do projeto. No terceiro capitulo, abordamos a fome, os efeitos perversos que 

Módulo estrutural aplicado sobre uma relaçlo semiológica de 
quatro grandes epidemias do discurso hist6rico (CL 0351) 
Expositor(a): Sady Carlos de Souza Júnior (USPj" 
Este estudo semiológico do discurso aproxima quatro grandes surtos 
epidêmicos de importância (Peste Negra, Sifiiis, Gripe Espanhola, 
Aids), por seus efeitos históricos, sociais, médicos, geográficos, etc ... 
simultâneos aos fatos correspondentes entre si, que valeriam a pena 
ser mencionados num modelo estrutural, devido as caracterfsticas 
muito peculiares. A Peste Negra, nome de uma terrfvel epidemia 
de peste bubônica vinda do oriente "se alastra pela Europa e Ásia, 
matando % da população desses continentes (1334-1352)". A Sífilis 
foi, desde 1493, uma das enfermidades que causaram mais danos 
na Europa" e, que possibilitou um rápido exterminio. Quanto a 
Gripe Espanhola, "calcula-se que a doença nllo fez menos de 20 
milhões de mortos entre 600 milhões de infectados. Nenhuma foi 
tio mortífera como a de 1918 - até hoje considerada a mais 
catastrófica pandemia da história Dentro deste desenvolvimento 
hipotético- estrutural acreditamos que a Aids pareceria coincidir 
(por sua atual importância e complexidade) com as, demais 
epidemias deste quadro semântico-antropológico, contextualizando 
uma certa simetria de apontamentos. 

Livro didático e segurança nacional (CL 0352) 
Expositor(a): Lim Maria Brandão de Aras (UFBA) 
A presente comunicaçllo trata da presença da doutrina da segurança 
nacional no processo de seleção e apresentação dos conteúdos dos 
livros didáticos de história e geografia da Ámérica. 
Com os golpes militares a partir de 1964, a América Latina viu o 
fortalecimento da citada doutrina através da ação politica e 
educacional implementadas pelos Estados autoritários e das 
ditaduras militares. Os reflexos podem ser sentidos na implantaçllo 
das reformas universitárias e 10 e 20 graus, onde as ciências do 
homem foram relegadas a planos inferiores nos currículos dos 
cursos. 
Efetivamente o processo de seleção dos conteúdos dos livros 
didáticos de história e geografia da América com o privilégio de 
temas que representassem o fortalecimento da ideologia da 
dominaçllo e a exclusllo daqueles considerados perigosos, podem 
ser tomados como exemplo dessa situação. 
Analisamos os textos didáticos produzidos na década de 80 e 90, 
observamos que nllo há grandes alterações na seleçllo e apresentaçllo 
dos conteúdos. Os temas denominados polêmicos continuam a 
ocupar pequenos espaços nesses livros, apresentando-se como forma 
de manutenção da estrutura educacional vigente. 

Experiências de trabalhadores na seca (CL 0353) 
Expositor(a): Daniel Francisco dos Santos (UNEB-BA) 
Este trabalho estuda os efeitos da seca sobre os trabalhadores rurais 
do Municipio de Santa Luzia do Sabugi, Paraíba, a partir da grande 
seca ocorrida na regillo, nos anos de 1979 a 1983, seguindo as 
discussões da História Inglesa, nesta pesquisa trabalhamos com as 
categorias cultura, experiência social, modos de vida e de luta, 
tentando apreender o cotidiano vivenciado pelos trabalhadores da 
regillo nos últimos anos. 

exerce sobre os camponeses, os momentos de revolta e confurmismo, 
que se manifestam através das relações com os senhores e do 
misticismo, muito forte na regilo, além de acompanharmos as 
percepções dos trabalhadores em relaçlo à seca. 

o fenÔmeno coroneUstico no Estado de Gow: uma abordagem 
cultural (CL 0354) 
Expositor(a): Gracy Tadeu da Silva Ferreira (UFGO) 
A análise da história polftica brasileira no perfodo compn:endido 
como república velha, nos permite constatar, em quase todos os 
Estados apresentou-se um fenômeno político. que se expressava na 
dominaçllo polftico-econômica de uma sociedade, por mo chefe ou 
por uma oligarquia Este fenômeno polftico recebeu o nome de 
coronelismo. 
No entanto, apesar deste fenômeno ser prática politica commo no 
Brasil, a nível de participaçto polftico-econÔmica, existianl 
diferenças profundas no cenário nacional. Os Estados que detinham 
força econÔmica, e prestigio polftico, se apresentavam como 
unidades hegemônicas (SIo Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Bahia), ao passo que os demais Estados, por sua pouca 
expressividade eram considerados periféricos, como o caso de Goiás 
(Campos, 1983). 
O Estado de Goiás, foi palco de luta entre coronéis e entre oIigarqui~ 
rurais, que disputavam a ascensllo ao poder. Destacaram-se nesse 
embate, especialmente as oligarquias dos Bulhões e dos Caiados. 
Interessa-nos especialmente nesse trabalho, a análise do fenômeno 
oligárquico no Estado de Goiás, no perfodo de 1889-1930, através 
do enfoque cultural. Acreditamos que o coronelismo é possível de 
análise ou ré-análise, e que Goiás é um caso tipico. Para fazer moa 
análise com enfoque cultural utilizaremos como fonte literatura. 
Assim procedendo buscaremos, descobrir as relações entre História 
e Literatura e História e Cultura 

Regilo Metropolitana do Recife: patrimÔnio documental x 
ausência de polftica arquivfstica (CL 0355) 
Expositor(a): Ângela Nascimento (Associação dos Arqumsflls 
Brasi/eiros-PE) 
O descaso com a documentaçllo antiga e contemportnea da Região 
Metropolitana do Recife, vai da má conservaçlo à inobservância 
da legislaçllo vigente, evidenciando-se a necessidade de implementar 
uma política arquivistica junto às administrações municipais, que 
na maioria das vezes silo despreparadas, no que tange à questJo da 
preservaçllo enquanto elemento de suporte à gestão administrativa 
eficaz. 
A propaganda do "país sem memória", é decorrente de moaeducaçlo 
desinformada, que nllo tem hábito de consultar as fontes primárias. 
Estas, por sua vez, nllo estilo preservadas, menos ainda organizad~ 
formando assim um círculo vicioso. 
Os arquivos públicos e privados silo fontes inesgotáveis para o 
pesquisador. 
Se faz necessário que nós profissionais arquivistas e historiadores. 
unamos nossos conhecimentos e esforços para mudar esse quadro, 
assessorando às administrações municipais e despertando o interesse 
da sociedade para a importância de seu patrimônio cultural. 

No primeiro capítulo abordamos as experiências dos trabalhadores, Furnas - Modernidade e protesto (CL 0356) 
suas formas de vida e de sobrevivência, de interrelacionamento, de Expositor(a): Ricardo Maranhão (UNICAMP) 
identidade, pontos de encontro, suas festas e tradições, etc., Iniciada em 1957, a construçllo da usina hidrelétrica de Furn~ 
acompanhando como a seca destrói estas relações. representou um salto qualitativo essencial para o ingresso do Brasil 
No segundo capitulo, trabalhamos com as Frentes de Trabalho, suas na "era dos megawatts". Ela destinou-se a superar as dificuldades 
formas de seleçllo e organizaçllo,jomadas de trabalho, convivência energéticas à modemizaçllo do parque industrial de São Paulo e 
dos trabalhadores, o resultado do trabalho executado, etc., Rio, que passaram a partir de entllo a entrar na nova etapa de 
enfatizando o cotidiano da seca acumulaçllo do capitalismo brasileiro. Entretanto, a amplitude do 
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lago de sua barragem, inundando uma área de terras agricultáveis da liberdade. 
e moradias superior a cinco vezes a Baia de Guanabara, ocasionou Pretendemos mostrar um pouco do universo medieval português, 
graves problemas sociais e ambientais; pela primeira vez em nossa ou seja, a área de Pombal, Soure, Ega e Redinha nos séculos XIV e 
história, um amplo movimento de protesto popular contra danos XV. 
sócio-ambientais tomou conta das cabeceiras do Rio Grande, criando A documentação mostra em cores fortes e bem definidas toda esta 
sérias dificuldades ao empreendimento. complexidade provocada pela perda da liberdade e os caminhos 

Carmen Miranda: o avesso da identidade nacional (CL 0357) 
Expositor(a): Antônio Pedro (PUC-SP) 
Quando Carmen Miranda foi para os Estados Unidos, em meados 
de 1939, criou a imagem, difundida lá, de uma brasileira típica. Na 
verdade, os imperativos da "Good Neighbour Policy" exigiram de 
Carmen a incorporação de uma bricolagem de Mulher Latino
Americana. Vinícius de Morais sintetizou: Carmen parecia, no 
máximo, uma "Yoquin". 

A economia da caridade em Belo Horizonte, 1897-1930 (CL 
0358) 
Expositor(a): Marco Antônio de Souza (FINP) 
O trabalho está centrado no estudo das práticas e das estratégias 
assistenciais e filantrópicas em Belo Horizonte entre 1897-1930. 
Investigaram-se a atuação de instituições tais como: a Sociedade de 
São Vicente de Paulo; a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto 
João Pinheiro. Essas instituições endereçavam aos pobres em geral, 
menores desvalidos e doentes pobres, uma linha de atuação que 
designamos "economia da caridade". O Grande objetivo dessa 
economia da caridade era a moralização e disciplinarização da 
pobreza urbana que visava a formação do trabalhador-cidadão, do 
trabalhador morigerado. " 
Partiu-se da premissa de que não basta expropriar o indivíduo para 
se obter o trabalhador livre, é preciso uma pedagogia que o eduque 
e o insira no lugar social que lhe é designado pelo capital, o lugar 
da produção. Para tanto, foi pesquisado o pensamento social 
assistencialista e filantrópica, usando-se fontes diversas: jornais, 
estatutos, regulamentos, atas, relatórios e mensagens do governo, e 
ainda uma vasta coleção de boletins da Sociedade de São Vicente 
de Paulo. 

A construção da identidade e as Identidades multi facetadas do 
faraó Akhenaton - A visão de Cyril Aldred (CL 0359) 
Expositor(a): Márcio Luiz Ramos D 'Albuquerque (UFF) 
Cerca de 1540 a 1299 antes da era cristã foi estabelecida a décima
oitava dinastia de reis egípcios e a ela foram associados "momentos 
de glória" e nomes de "grandes" governantes, cujo papel na 
manutenção do poder centralizado nas mãos dos soberanos foi 
expressivo. Trata-se de um momento de grande estabilidade para a 
sociedade egípcia, porém a tradição historiográfica liga o fi.nal da 
dinastia a uma "crise" durante o reinado de Amenhetep IV 
(Akhenaton) que constituiria uma verdadeira "ruptura" com o 
sistema religioso do Estado. No âmbito deste trabalho pretende-se 
discutir o caráter daquela ruptura, bem como as categorias atribuídas 
a Akhenaton ("herético", "reformista", monoteísta, etc.), tomando 
por base o conjunto de obras do inglês Cyril Aldredd que dedicou 
boa parte dos seus esforços para o estudo do reinado daquele faraó 
(durante o qual houve uma radical modificação no eixo do "cuIto 
oficial" do Império), utilizando, porém, elementos do seu próprio 
espaço-tempo para caracterizar aquele momento. 

percorridos na ânsia de reconquistá-Ia. Voltando assim a possuir 
uma identidade, um nome, um rosto e uma história. 
Melancólicos, loucos, suicidas: O desgarados da naçlo francesa 
no Século XV (CL 0361) 
Expositor(a): Tereza Aline Pereira de Queiroz (USP) 
A literatura política francesa das primeiras décadas do século XV 
utiliza reiteradamente imagens dos rÍlelancólicos e desesperados. 
Para Gerson, Christine de Pison, Alain Chartier e outros a ausência 
da nova identidade nacional traduzia-se no plano concreto individual 
em disruptura do caráter, da moral e da sanidade. 
Analisaremos através destes textos algumas noções da organicidade 
sobre a qual se formaram as idéias do indivíduo e da nação. 

Cotidiano operjrio na indústria têxtil durante a Segunda Guerra 
Mundial (CL 0362) 
Expositor(a): Jairo Queiroz Pacheco (UEL-PR) 
Selecionamos para discussão questões referentes ao referencial 
teórico-metodológico adotado e ao tratamento de algumas fontes 
documentais. 
Justificaremos a opção pelo estudo do cotidiano fabril como condição 
para a própria abordagem do objeto na conjuntura de Guerra e 
Ditadura Política então vivenciadas. Tentaremos demonstrar como 
a quase inexistência de estudos operários para esta época é reveladora 
mais de limitações teóricas da historiografia que de impossibilidades 
efetivamente colocadas pelo objeto ou pelas fontes documentais. 
Trataremos ainda da correlação entre a atual crise de paradigmaS 
vivenciadas pelas ciências humanas e o objeto trabalhado. 
Dentre as fontes utilizadas, apresentaremos o trabalho desenvolvido 
com processos trabalhistas da época. A partir da comparação com . 

. outros estudos que também se basearam neste tipo de fonte, 
demonstraremos como as mesmas podem servir para abordar uma 
infinidade de questões além daquelas para as quais foram 
concebidas. Discutiremos ainda alguns impasses vivenciados nesta 
fase final de redação da dissertação, buscando críticas e sugestões 
que a aprimoram. 

COMUNICAÇÃO ESPECIAL 
5° Centenjrio do "Achamento da Terra de Vera Cruz", exposi
tor: Jorge Couto (Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses - Ministério da Educação de Portu
gal) 
O 5° Centenário do " Achamento da Terra de Vera Cruz" - para utilizar 
a expressão de Pero Vaz de Caminha - constitui um momento 
privilegiado que a Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses pretende aproveitar para fomentar as 
relações entre Portugal e o Brasil. Neste contexto, assume particu
lar relevo a necessidade de intensificar os contactos entre as 
comunidades científicas dos dois países ligadas à investigação 
histórica 
O XVIII Simpósio Nacional de História, promovido pela ANPUH e 
dedicado ao tema História e Identidade, revela-se o fórum adequado 

Prisões e prisioneiros em Portugal Medieval (CL 0360) para, a cinco anos de distância do evento, informar, por um lado, os 
Expositor(a): Gracilda Alves (UFRJ) historiadores brasileiros dos projectos desta Comissão e, por outro, 
Homem. Ser complexo. Quantas infinitas combinações podemos recolher sugestões suas. 
fazer? Quantas indagações, dúvidas, incertezas, angústias, um As acções que já estão a ser desenvolvidas e que se enquadram 
verdadeiro caudal, como o rio mais turbulento a procurà de seu naqueles objectivos são as seguintes: 
caminho, principalmente, numa situação de limite, ou seja, a perda Criação das Cátedras Jaime Cortesão na Universidade de São Paulo 
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(USP) e do Padre Antémio Vieira na PUC do Rio de Janeiro~ mitos? 
1995 - Abertura de 1550 e:xposi9Õ5 no Brasil (no mês de sdembro) 4. Poder real e idartidade: antrepologia do poder sagrado na França 
e ~o de ciclos de cooft%ências alusivos ao 4° Centenário Modeina. 
da publicação das Rimas de Luís de Camões; 5. Espetáculo e retórica: as cerimônias reais como "estratégia 
1996 - Realização de Exposições alusivas às relações entre pcnugal simbólica" do ESado. 
e o Brasil~ 
1997 - Comanocação do 3° Cartenário da morte de Padre Antário 
Vieira. 
Pretende-se, ainda, programar as seguintes adividades: 
1) Apoio a projectos de pesquisa~ 
2) Linha editorial (publicação de fontes, edições criticas de obras 
quinhentistas, seiscentistas ou setencentistás, bem como 
investigações de natureza biltórica)~ 
3) Organização de Cmgressos, Simpósios, Colóquios e CmfC'J"ências; 
4) Preparação de pogramas audio-visuais~ 
5) Realização de Exposições. 

PROGRAMA DOS CURSOS 
1. Ritualidade política e identidade: a construção da lea;timidade 
do poder monárquico na Europa Moderna (século XV a XVD). 
Professores: Adriano Sérgio Lopes tltl GtUfUI Cerqueira (U FPO) e 
MtII'cos Antonio Lopes (UNIMONTE) 
EMENTA: O curso pretende discutir as principais bases da 
legitimidade política cm.!tituída em tomo do poder mmárquico na 
Europa Moderna. O cerimonialismo - os ritos e as liturgias 
respoosáveis pela. elabora~o de uma nova linguagem política da 
realeza - e a questão religiosa cautituem eixos fimdamentais para a 
compreensão do proCesso de estrutura~o do emergente Estado 
modC'J"no. 
TEMÁTICA DO CURSO: A questão da legitimidade política de 
uma ordem instituída enfoca, fundamentalmente, uma dinâmica 
intC'J"acimal, em que são cmjWltamente traba1hadas dimensões de 
natureza simbólica e racional-intencional .. Consequmtemente, o 
processo de coo.stitui~o de uma identidade coletiva, promovida nessa 
ocdem, envolve um quadro derefC'J"ências culturais capaz de promover 
um sentido geral de incorpora~o. Na Eurepa Moderna tal dinâmica 
teve como eixo principal as disputas políticas em tomo do poder 
real, o qual gerou um riquíssimo arsenal de propaganda política 
mesclada com elementos religiosos. Assim, as seqüências cerimônias, 
desenvolvidas nesse período, acabaram por levar as novas formas 
de legitimidade definindo e acentuando um tipo de identidade política 
e cultural que fez do príncipe cristão o arquiteto de uma nova 
sociedade política: o ESado barroco, persmificado pela realeza, que 
a tudo se sobrepõe e nada aceita acima de si mesmo. Poc outro lado, 
a 1llitória política eurepéia (França e Inglaterra nos últimos trinta 
anos) vem sendo renovada. Os trabalhos de M. Bloch e F. 
Kantorowicz constituem marcos importantes das novas tendências 
ao acentuarem dimensões do político até então pouco abocdadas, 
como ocaso da ritualidade política desenvolvida por algumas 
monarquias européias, que funda a nova linguagem política da 
realeza. 
OBJETIVOS 
1. A1endC'J" às demandas cwriculares dos wrsos refC'J"entes à lfutória 
ModC'J"na. 
2. Debater as mais recentes pesquisas em lfutória Política no intC'J"ioc 
da temática. 
3. Divulgar aos professores e estudantes as pesquisas dos 
preponentes. 
PROGRAMA 
1. O debate teórico sobre a legitimidade em uma oolem política e 
social. 
2. Os processos1llitmcos de coo.solidação do poder mmárquico na 

2. Nordeste: reeiio, identidade ou diferença. 
Professor: DlU'Val MIUÚt. tú Albuquerque JlUIÍOr (UFPB-CC). 
EMENTA: A invenção da região Nocdeste no começo do século 
xx. O espaço regional, identidade cultural e cultura regiooal. 
Movimentos culturais (do modernismo ao tropicalismo) e as 
diferentes visibilidades e disibilidades do Nocdeste. As imagens e 
as faces dos diferentes Nocdestes. 
RESENHA TEMÁTICA: &te curso visa discutir em que cmdi9Õ5 
foi possível a emC'J"gência da idéia de Região Nordcl;te, como um 

espaço de poder e um objeto de saber no país. Acompanhar as 
diferentes elaborações imagético-discursivas que elaboraram e 
reelaboram uma visibilidade e uma disibilidade para esta região. 
VIsa, poctanto, pensar este espaço como uma C<Xl&rução 1llitórica e ' 
discursiva e como uni recorte puramente natural, geográfico ou 
político-administrativo. Esse curso visa pensar a questão regiooal 
não só a partir da elaboração da identidade mas sim a partir da 
multiplicidade e da difC'J"ença. 
OBJETIVOS 
1. Pensar a região Nordeste como uma produção 1llitórica. 
2. Percorrer diferentes elabocações imagético-discursivas aCC'J"ca do 
Nordeste. 

·3. Discutir a questão regional a partir das noções de identidade e 
diferença. 
4. Analisar as implicações políticas das imagens e textos que tecC'J"am 
uma visibilidade e uma disibilidade "clichê" para o Nordeste. 
5. Discutir a queWio regional a partir de novas questões que são 
colocadas pelas novas abocdagens teóriC<Hlletodológicas no campo 
da hi&oriografia. 
PROGRAMA 
1. As cmdições 1llitóricas de possibilidade da idéia de Nocdeste. 
2. A inven~o do Nordeste: <> espaço da saudade. 
3. A invenção do Nocdeste: o território da revolta. 
4. A diversão do Nordeste: a cartografia da alegria 
5. Região, identidade ou dnC'J"ença. 

3. Imaeens do mundo. 
Professor: José Miguel Arias e Soma M. S. Lopes (Umversitltlde 
Estudual tú Londrina) 
EMENTA: Investiga~o do processo biltórico de cmstru~o das 
imagens do mWldo cmtempocânea (sociedades capitaliáas). 
RESENHA TEMÁTICA: O fenômeno da globalização tem 
provocado a emergência de instigantes reflexões no âmbito das 
Ciências Sociais. De fato, nas últimas décadas a imagem do mWldo 
transfOlDlOU-se radicalmente, colocando em questão instrumentos 
conceituais utilizados por biltoriadoces e cientistas sociais para 
analisar o desenvolvimento histórico das sociedades. Este curso 
investigará a fOlDlação das imagens no mundo atual. Pretende-se 
partir da análise do momento inaugural da moderna imagem do 
mWldo, ou seja, do século XVI, quando pela primeira vez a América 
aparece como continente no mapa de Martin Waldseemuller 
publicado na obra Cosmographias Introductio. O curso abordará 
ainda as transformações destas imagens no momento de cwstituição 
dos Estados Nacionais no século XIX e a emergência de novas 
imagens no cmtexto impC'J"iaJista e no mOOlento atual. A partir da 
analise de imagens cartográficas, textos cientifioos e literários, bem 
como de documentos, discurtir-se-á as tendências atuais da Europa. 

3. Realeza sagrada e idartidade: aaeditavam os franceses em seus coofiguração de um novo mundo. 
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OBJETIVOS 
I. Discutir as tendências atuais da configuração de um novo mundo. 
2. Investigar o processo de construção das imagens do mundo atual. 
3. Refletir acerca dos instrumentos conceituais das ciências humanas 
em um novo contexto que se configura. 
4. Possibilitar a análise de processos sociais a partir de fontes 
diversas. 
PROGRAMA 
I. De Ptolomeu a Waldseemuller: a visão inaugural do mundo 
moderno. 
2. A descolonização e o império onde o sol não se põe. 
3. Um novo mapa: os trens redefinem o mundo. 
4. Metrópoles: formações totalitárias contemporâneas. 
5. Sociedade global: um novo conceito para um novo mundo. 

4. Cultura, memória e poder. 
Professor: Fernando Antonio Faria (UFF) 
EMENTA: Esta proposta de curso vincula-se a um desdobramento 
e uma ruptura dentro da História Social que possibilita apreender os 
modos pelos quais cultura, memória e poder foram construídos, as 
interdependências que surgiram com outros campos do conhecimento 
e suas implicações na institucionalização de uma memória e de suas 
representações. 
RESENHA TEMÁTICA: As questões em torno da cultura vem 
instigando a produção historiográfica contemporânea, suscitando 
indagações e evocando novas perspectivas para a compreensão e 
análise históricas. 
pentro dessas preocupações este curso se propõe a recobrar a 
trajetória da produção sobre o tema, tanto na historiografia, como 
em áreas afins, além de procurar retomar algumas noções chaves 
para a delimitação/compreensão do campo de reflexão "História, 
cultura e poder", entre outras: história, memória, cultura, identidade, 
diversidade, etnia e etnicidade, gênero, mentalidade, tempo, espaço, 
público, privado e tramas do poder. 
OBJETIVOS: 
I. Analisar questões culturais: suas práticas e representações. 
2. Aprofundar conceituações historiográficas em tomo de temas como 
experiências, espaço, tempo, gênero, público e privado. 
3. Articular poder, memória e representação na cultura política 
brasileira. 
PROGRAMA 
I. Reflexões em torno da cultura: práticas e representações. 
Categorias de análise e conceituações historiográficas. 
2. Cultura: práticas e representações. Cidade, poder e cotidiano. 
3. Poder, lQemória e representações. 
4. Debates em torno das memória e História. 

5. Contribuiçlo e possibilidades da história oral. 
Professoras: Célia R. P. Toledo Lucena (PUC/SP) e Sonia M. 
Freitas (Museu da Imigraçllo). 
EMENTA: O curso será apresentado em quatro dias sob a forma de 
workshop, através de abordagens teóricas sobre História Oral e 
atividades práticas, que conduzirá o participante a refletir sobre: 
história oral e historiografia, memória individual e coletiva, 
imaginário mítico e estruturas narrativas. 
RESENHA TEMÁTICA: O curso abordará as diferentes 

contemporâneas. 
2. Refletir sobre abrangência e multidisciplinaridade da História 
Oral. 
3. Pensar na possibilidade do trabalho: relação entrevistador/ 
entrevistado. 
4. Caminhar discussões sobre o mundo do imaginário nas análises 
das entrevistas: representações simbólicas, mitos, imagens, 
subjetividade e temporal idade individual. 
5. Aplicar a metodologia: Ensino de História, Museus, Instituições 
etc. 
PROGRAMA 
I. Debate sobre os diferentes e possíveis usos da História Oral como 
método de pesquisa. 
2. Historiografia e História Oral. 
3. Gravação em campo e método de História oral. 
4. Imaginário místico e conteúdos simbólicos: análise das entrevistas. 
5. História Oral como produção de conhecimento: abrangência e 
possibilidades. 

6. Imagens no ensino de história. 
Professora: Orce M" Fernandes Billencourt (USP) 
EMENTA: O curso trata da análise das gravuras, fatos e filmes que 
tem sido utilizados no ensino de história nas escolas de 10 e 20 Graus, 
iniciando por uma identificação das ilustrações em livros didáticos 
dentro de um perspectivas comparativa, do início do século e 
atualmente e uma abordagem do uso de imagens fixas na perspectivas 
de refletir sobre a transformação de documento em material didático. 
RESENHA TEMÁTICA: O ensino de história tem se utilizado de 
diferentes iconografias, especialmente nos livros didáticos que, 
atualmente, tem se ampliado e concorrem com a escrita nas 
informações dos conteúdos. Assim, uma questão inicial refere-se a 
uma análise sobre tais imagens, indagando como elas têm sido 
apresentadas: a ilustração? Concretizações de noções abstratas? 
Considerando, ainda, a atual sociedade que vive repleta de imagens, 
como uma geração de alunos que recebe informações históricas das 
mídias, cabe, ainda, refletir sobre a metodologia a ser utilizada nas 
aulas de história quando utilizam como material didático. 
OBJETIVOS 
I. Analisar a iconografia dos livros didáticos de história. 
2. Discutir as mutações iconográficas das obras didáticas, em 
. momentos diferentes. 
3. Relacionar a produção historiográfica sobre imagens com o ensino 
de história. 
4. Avaliar as possibilidades didáticas de uso de imagens. 
5. Analisar o processo de transformação de um documento em 
material didático. 
PROGRAMA 
1. Imagens nas obras didáticas do início do século: retratos e " 
quadros históricos". 
2. As mutações das ilustrações na história social e econômica: negros, 
índios e trabalhadores. 
3. Imagens na perspectivas dos historiadores. 
4. Usos de imagens na sala de aula e o processo de transformação de 
documentos iconográficos em materiais didáticos. 
5. Métodos de leitura de imagens no ensino: análise de experiências. 

contribuições e possibilidades da História Oral em seus aspectos 7. A direita na América Latina: do conservadorismo católico ao 
teóricos e metodológicos. O debate provocará reflexões sobre a neoliberalismo. 
fonte oral enquanto produção do conhecimento, sobre a Professor: José Luis B. Beired (UNESP/Assis) 
possibilidade de trabalhar a fonte oral junto com as demais fontes EMENTA: O curso visa analisar a trajetória da direita política na 
de pesquisas e sobre o seu papel na interpretação das representações América Latina, desde o seu aparecimento nas primeiras décadas 
sociais e conteúdos simbólicos. Sobre a valorização do vivido. do século XIX até a década de 1990. 
OBJETIVOS RESENHA TEMÁTICA: Há uma identidade ideológica comum 
I. Possibilitar reflexões sobre as tendências historiográficas entre os diversos movimentos e intelectuais da direita latino-
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americana. Tal identidade não foi estática e a direita latino-americana discussão sobre paradigmas da explicação histórica, questionar o 
transformou-se ao longo do tempo à medida que foram surgindo processo de criação da "auto-imagem" do brasileiro, através de 
novos oponentes políticos. Assim, de uma matriz católico- imagens e estereótipos divulgados pela mídia, pela indústria cultural 
conservadora na primeira parte do século XIX, essa direita passou a e pelo mundo acadêmico brasileiro, tais como: Macunaíma (o herói 
assumir contornos neoliberais a partir da década de 1970. sem caráter); Gerson (a lei da malandragem pragmática); Senna (o 
OBJETIVOS herói moderno) e assim por diante. 
I. Estudo da ideologia e das práticas políticas da direita na América OBJETIVOS 
Latina. I. Apresentar e discutir a crise de paradigmas das Ciências Sociais 
2. Estudar a gênese da direita latino-americana. brasileiras. 
3. Estudar a direita na América Latina a partir de certos momentos 2. Apresentar e discutir as principais "Teorias do Brasil". 
chaves. 3. Apresentar e discutir o malogro da modernidade brasileira. 
4. Permitir o contato dos alunos com a historiografia clássica e com 4. Apresentar e discutir os cenários da crise brasileira e os 
a mais recente. significados da cultura da "exclusão social". 
5. Realizar uma análise comparativa do Brasil com os outros países PROGRAMA 
latino-americanos. I. A coruja e o sambodromo (o "imbróglio" teórico). 
PROGRAMA 2. Os explicadores do Brasil (Freyre, S. Buarque de Holanda, Faoro, 
1. A direita política enquanto conceito histórico. R. da Mata). 
2. O surgimento da direita latino-americana. 3. A "República do Pica-pau" (a utopia modemizadora). 
3. A direita e experiências políticas: populismo e regimes 4. O homem gabiru, Senna, Ricupero e a crise da modernidade. 
militares. brasileira. 
4. O neoliberalismo e os fundamentos teóricos da nova direita. 5. A cultura da "exclusão social" e o novo homem brasileiro (os 
5. A nova direita na América Latina. "rapps", as galeras, os guegges, as meninas de rua etc.) 

8. A identidade do capitalismo brasileiro. 
Professor: Cezar Texeira Honorato (UFF). 
EMENTA: O curso tem por objetivo levantar algumas questões sobre 
a forma como se deu o desenvolvimento do capitalismo no Brasil- a 
sua identidade, portanto. Procuraremos apresentar um balanço das 
principais contribuições das demais ciências humanas na montagem 
dos grandes modelos explicativos e os contrapontos que têm surgido 
no campo da historiografia. 
RESENHA TEMÁTICA: O curso analisará as matrizes presentes 
na historiografia acerca da industrialização brasileira; em seguida, 
consideraremos os novos estudos sobre as tentativas de 
industrialização no século XIX, com ênfase no desenvolvimento 
tecnológico articulado à escravidão. Neste contexto, discutiremos o 
papel do Estado como indutor/inibidor da industrialização brasileira 
no século XIX relacionado à produção, reprodução e manutenção 
de riqueza: código comercial, lei de terras e lei concessionárias de 
serviços públicos. 
OBJETIVOS 
I. Avaliar as principais correntes das Ciências Sociais acerca da 
industrialização brasileira. 
2. Comparar a influência dessas matrizes na historiografia. 
3. Analisar as possibilidades do desenvolvimento tecnológico numa 
sociedade escravista. 
4. Tipificar o papel do Estado brasileiro no desenvolvimento 
industrial. 
5. Sintetizar as principais f0rmulaçõesjurídicas do século XIX acerca 
da identidade do capitalismo brasileiro. 
PROGRAMA 
1. As origens do capital industrial no Brasil. 
2. O desenvolvimento tecnológico numa sociedade escravista. 
3. O papel do Estado no desenvolvimento do capitalismo brasileiro. 
4. O perfil da industrialização, a burguesia e o operariado. 
5. Possibilidades e limites dos grandes modelos explicativos. 

9. Macunaíma, Gerson, Senna e outros heróis. 
Professor: Michel Zaidan Filho (UFPE). 
EMENTA: O curso pretende tratar a questão da identidade bmsileira, 
a partir da criação imaginária de nossas elites políticas, intelectuais 
e literárias. Neste sentido, previlegiará algum estereótipo para 

10. Identidade e multiplicidade: o gênero enquanto questão na 
historiografia 
Professoras: Maria Izilda S. de Matos (PUClSP) e Eni Mesquita 
Samara (USP) 
EMENTA: A procura de "outras histórias" vem produzindo vários 
estudos na tentativa de pontuar a necessidade de integrar as questões 
de gênero à análise histórica. Nesse sentido, foram desenvolvidas 
pesquisas sobre a participação feminina e a ação das mulheres no 
trabalho e na família. Todavia, as dificuldades persistem ao se tentar 
discutir o processo de construção de certas categorias entre elas a da 
identidade do gênero. Estes serão os aspectos abordados no curso. 
RESENHA TEMÁTICA: Independente de todo o desenvolvimento 
dos estudos de gênero nos últimos anos, dificuldades ainda persistem 
entre elas: limites da utilização de certas categorias 
descontextualizadas com tendências a generalizações e premissas 
ou estabilidades. 
Partindo do pressuposto que as relações de gênero se constituem 
num processo dinâmico de integração-diferenciação, onde os perfis 
de comportamento de gênero se fazem, desfazem e refazem por 
diferenciação e, também, por identificação, e estão permeados de 
poder, o curso pretende discutir questões em tomo desse processo, 
rastreando a produção historiográfica sobre a temática e discutindo 
certas categorias de análise (gênero, identidades-diferenciação), 
destacando perspectivas de análise e potencialidades do tema. 
OBJETIVOS 
I. Recuperar a emergência da temática na produção historiográfica. 
2. Rastrear a produção historiográfica sobre a temática de gênero. 
3. Discutir categorias de análises entre elas: gênero, identidade de 
gênero/diferenciação. 
4. Apontar as dificuldades e lacunas na produção historiográfica 
sobre o tema. 
5. Destacar perspectivas de análise e a potencialidade do tema. 
PROGRAMA 
I. O discurso e a construção da identidade sexual de gênero. 
2. Gênero, trajetória e perspectivas. 
3. Identidade sexual de gênero: essencialismo e história cultural. 
4. Identidades e multiplicidade: o gênero enquanto questão na 
historiografia. 

discutir o Brasil e os brasileiros. 11. Documentação, História e Materiais Educativos. 
RESENHA TEMÁTICA: O curso pretende, a partir de uma Professores: Nancy Alessio Magalhães (UNB), José Walter Nunes 
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(NECO) e Teresa M. C Paiva Chaves (CEAM) 
EMENTA 
Exposição e debate de aspectos te6rico-prâticos de metodologia de 
pesquisa inédita, voltada para uso de imagem e da história oral no 
ensino de História, na produção de conhecimento e de materiais 
educativos-culturais, assim como na consideração de sujeitos em 
geral ignorados nas narrativas históricas. 
RESENHA TEMÁTICA 
Diante da força da imagem no convívio cotidiano, é fundamental 
levar em conta como algumas âreas do conhecimento - afins com 
temâticas em cujo trato se envolvem, entre outros, pesquisadores e 
professores de História - têm abordado as relações entre imagem, 
oralidade e pesquisa que aponte a esses profissionais outras férteis 
estratégias de trabalho, voltadas para documentação oral, escrita, 
videogrâfica e fotogrâfica, com objetivos de produzir conhecimento, 
veicular informações e devolver seus resultados aos contextos de 
origem e demais interessados. 
OBJETIVOS 
I. Discutir aspectos das relações entre história, memória, sociedade 
e linguagens. 
2. Debater a importância de imagens, gestos e palavras como fontes 
que alargam o campo do historiador e do ensino de História. 
3. Analisar experiências de pesquisa com uso de imagem e de 
testemunhas orais em processos de documentação, produção e 
devolução de conhecimento, na criação de materiais educativo
culturais. 
PROGRAMA 
I. Memória, história, sociedade e linguagens, sujeitos e processos. 
2. Imagens, gestos e palavras: fontes instituíntes de percepções e 
ações. 
3. O gravador como suporte; vídeo e fotografia como suporte, 
instrumento e veículo de pesquisa. 
4. Analise de metodologia de pesquisa histórica e de criação de 
materiais educativo-culturais em processos de documentação oral, 
visual e escrita. 

12. Temas da História Nova e o ensino de história no r grau. 
Professor: Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras (UESB/BA) 
EMENTA: Atualização da mediação exercida pelas concepções 
historiogrâficas na prática pedagógica dos Licenciados em História 
no 20 grau, através do enfoque de temas cuja contribuição da "História 
Nova" tem sido de extrema relevância no seu redimensionamento, 
o qual, porém, não encontra efetiva assimilação no processo de 
ensino-aprendizagem em questão. 
RESENHA TEMÁTICA: O LABOHIST (Laboratório de Pesquisas 
Históricas), cuja equipe é responsâvel pela organização do curso, 
constitui-se a partir da constatação de uma superficial inserção, no 
ensino de 10 e 20 graus, dos resultados da pesquisa e da abordagem 
crítica orientados por aquela perspectivas que se convencionou 
chamar de "História Nova". 
Os temas aqui elencados, pelo Curso, são uma amostra de como tal 
defasagem pode ser superada em prol de uma mais adequada e viva 
construção do processo de conhecimento no ensino de história, 
abandonando esquematismos e dogmatismos, ainda em voga, mesmo 
quando é utilizada a mediação daquela .. tendências historiográficas 
que visam a ser as maÍs críticas. 
OBJETIVO 
Dinamizar o ensino-aprendizagem de História no 2 0 grau, 
atualizando-o e adequando-o aos novos horizontes abertos pelo 
redimensionamento historiográfico hoje vigente. 
PROGRAMA 
1. Introdução geral à proposta e aos temas do curso. 
2. A história tem um sentido? O mito das origens e as não-lições da 
história. 

3. Para além das ideologias: O "Capitalismo por ele mesmo", de 
Fernand Braude\. 
4. Marx, marxismo e História Nova: presente-passado de uma 
história total. 
5. História das mentalidades e História intelectual: conflitos, 
representações e cotidiano. 
6. Conclusão: a nova crítica histórica e a produção do conhecimento 
no ensino de história. 
13. Partidos e movimentos de esquerda no Brasil: estudos de 
caso. 
Coordenadora: Dulce Chaves Pandolji (FGV) 
EMENTA: Dividido em cinco módulos, o curso visa apresentar um 
quadro analítico sobre a trajetória de alguns partidos e movimentos 
políticos vinculados a uma tradição de esquerda e que influenciaram 
em momentos distintos a história do nosso País. 
RESENHA TEMÁTICA: Tradicionalmente objeto de estudo da 
Ciência Política, os partidos e movimentos de esquerda serão 
analisados neste curso numa perspectiva histórica. Tomando como 
ponto de partida o debate travado no Brasil no final do século XIX 
e início do século XX em tomo do socialismo, a proposta é discutir 
a atuação dos comunistas, dos socialistas, dos trabalhistas e dos 
diversos agrupamentos de esquerda armada surgidos após o golpe 
militar de 1964. A despeito das inúmeras diferenças existentes entre 
estas distintas experiências, todas pretendiam representar a classe 
trabalhadora e realizar profundas reformas na sociedade brasileira. 
Além de explorar os dilemas vividos por cada um desses 
agrupamentos, pretende-se também detectar suas divergências e 
aproximações. 
OBJETIVOS 
1. Analisar os partidos políticos numa perspectiva histórica. 
2. Apresentar um painel analítico sobre os partidos e organizações 
de esquerda no Brasil. 
3. Discutir a relação entre Socialismo e Democracia. 
4. Compreender os principais dilemas vividos pelas distintas 
organizações políticas partidârias brasileiras. 
5. Entender alguns períodos importantes da história política no 
Brasil. 
PROGRAMA 
I. O surgimento do Movimento Socialista no Brasil. 
2. As diversas faces do Partido Comunista. . 
3. O Partido Socialista Brasileiro: uma alternativa aos comunistas e 
trabalhistas. 
4. O Partido Trabalhista Brasileiro: de Getúlio a Jango. 
5. As organizações de Esquerda Armada. 

14. O projeto de pesquisa em História. 
Professora: Syilvania Maria Brandão (UFPE) 
EMENTA: As concepções de projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa 
em História: níveis e composições. Esferas precípuas: delimitação 
do tema, justificativa, objetivos, quadro teórico-metodológico, 
bibliografias. 
RESENHA TEMÁTICA: Este curso possui como eixo central a 
análise das várias etapas constituintes de um projeto de pesquisa em 
História, destacando-se ilações com as exigências institucionais e 
as sendas conceituais e metodológicas das correntes do pensamento 
histórico. 
OBJETIVOS 
I. Discutir as principais concepções que alicerçam a elaboração de 
projetos de pesquisa em História e suas vinculações institucionais. 
2. Analisar as várias etapas de um projeto de pesquisa em História. 
3. Instrumentalizar a ordenação de um projeto de pesquisa em 
História. 
PROGRAMA 
I. Delimitação do tema: OBJETO-TEMPO-ESPAÇO. 
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2. Fonnulação de quadros-teórico-metodológicos. 
3. Exigências institucionais. 
4. Arrolamento de fontes e bibliografia. 
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